
Priekšmets
Remonta pamati



AUTOMOBIĻU REMONTA PAMATI

Detaļu salāgojuma atjaunošana



Satura radītājs

1.1 Detaļu virsmu formas, to pielaides (ovalitāte, koniskums).

1.2. Detaļu salāgojumu remonta metodes (ar papilddetaļu, ar 
remonta izmēra  detaļu regulējot utt.).



1.1.Detaļu šķirošana. 
Detaļu komplektēšanas uzdevums. 
1.2.Savienojumu un salāgojumu 

precizitātes nodrošināšanas principi



Detaļu šķirošana (grupēšana).

Detaļas var šķirot pēc triju vai piecu grupu metodes.

Detaļas pēc triju grupu metodes tiek sadalītas:

derīgajās detaļās (kurām ir nominālie vai pieļaujamie izmēri),

remontējamajās detaļās (kurām ir robežizmēri),

brāķējamajās detaļās (kuru izmēri pārsniedz robežizmērus).



Detaļu komplektēšana

Detaļu komplektēšana ir automobiļu remonta procesa daļa, kuru
veic, lai izvēlētos detaļas mezglu un agregātu montāžai pēc:

nomenklatūras; !

daudzuma;

izmēriem;

masas.

!-Kādā darbības jomā (zinātnes, tehnikas, mākslas, ražošanas
nozarē utt.) figurējošo priekšmetu, izstrādājumu u. tml.
nosaukumu kopums vai saraksts.



Detaļu šķirošana (grupēšana).

Detaļas pēc piecu grupu metodes tiek sadalītas:
derīgajās detaļās,
ar nosacījumu derīgajās detaļās,
uz vietas remontējamajās detaļās,
rūpnīcās un speciālajās darbnīcās remontējamajās 
detaļās, 
brāķējamajās detaļās



Detaļu komplektēšana.

Detaļu komplektēšanu veic pirms montāžas un tās 
uzdevums ir:

nodrošināt detaļu savstarpējo saderīgumu salāgojumā – veicot 
to atlasi, pieslīpēšanu vai pievīlēšanu,

sagatavot detaļas montāžai, nodrošinot montāžas procesa 
nepārtrauktību,

paaugstināt darba ražīgumu un kvalitāti,

samazināt remonta darbietilpību un darba izmaksas.



Katrai no šo detaļu grupām var būt savas pielaides, kas apgrūtina 
detaļu savstarpējo komplektēšanu. 

Mašīnu saliekot ir jānodrošina nepieciešamais detaļu salāgojums. 



Salāgojuma nodrošināšanas principi

apmaināmības princips (ja detaļu izgatavošanas 
precizitāte nodrošina nepieciešamo salāgojumu).

“Nepilnīgas” savstarpējās apmaināmības princips, kad 
nepieciešamo salāgojumu precizitāti bez detaļu atlases 
iegūst tikai daļai salāgojumu, bet ne visiem salāgojumiem, 
jo noteiktu salāgojumu daļu ir nepieciešams izjaukt un 
atkārtoti salikt.

Selektīvās montāžas princips. !

Regulēšanas princips (mezgla montāžā izmantojot 
paplāksnes).

Pielāgošanas princips (detaļas pieslīpējot).

!-Tāds, kas pēc noteiktas likumības vai kritērija iedarbojas 
tikai uz daļu no kāda objektu klāsta.



Komplektēšanas procesā veic šādus 
darbus

detaļu, montāžas vienību uzkrāšanu, uzskaiti un glabāšanu;

- sagādes daļas informēšanu par trūkstošajām detaļām;

- salāgotu detaļu izvēli pēc:

remontizmēriem,

izmēru un masu grupām,

detaļu izvēli un pielāgošanu atsevišķos savienojumus,

montāžas komplekta sastāvdaļu izvēli pēc nomenklatūras un
daudzuma,

montāžas komplektu piegādi posteņiem.



Montāžas komplekts – izstrādājuma sastāvā ietilpstošo 
detaļu, montāžas vienību un komplektējošo izstrādājumu 
grupa.

Automobiļu remontā mezglu montāžai izmanto jaunas, 
izremontētas un daļēji nodilušas, bet tālākam darbam 
derīgas detaļas, kuru forma un izmēri ir attiecīgās pielaižu 
robežās. 



Detaļas un kop salikuma vienības



Nepieciešamo montāžas precizitāti bieži iegūst ar 
pielāgošanas metodi, ar kuru precizitāti iegūst noņemot 
detaļām materiāla kārtu,

Piemēram: 

pieslīpējot vārstu vārsta ligzdai cilindra galvā,

piestrādājot galvenā pārvada zobratu pāri, 

piestrādājot plunžeri čaulā.



Detaļu un mezglu balansēšana.

Balansēšana ir rotējošas detaļas vai mezgla smaguma centra 
savietošana ar rotācijas centru.

Balansēšana ir viens no faktoriem, kas nosaka izremontēto 
automobiļu drošumu un ilgizturību ekspluatācijā



Mezglu, agregātu un mašīnu 
salikšanas tehnoloģiskais process

Detaļas savstarpēji samontējot veidojas mezgli vai agregāti. 

Tos savienojot, tiek izveidota mašīna. 

Mašīnas montāžas process sastāv no etapiem: 

✓ sagatavošanas etaps, lai varētu veikt montāžu, 

✓ salikšanas (montāžas) etaps,

✓ pēcsalikšanas etaps.

Montāžas sagatavošanas etapā ietilpstošos darbu veic vai nu 
mezgla (mašīnas) montāžas vietā vai speciāli aprīkotā 
postenī.



Montāžas sagatavošanas etaps

Veic detaļu atbrīvošanu no konservējošām ziedēm.

Detaļas pārbauda un komplektē pa izmēru un masas grupām.

Detaļas savstarpēji salāgo – ja tas ir nepieciešams (pievīlē, 
pieslīpē, noņem asās apmales u.c.),

Detaļas balansē (piemēram, automobiļa kardānvārpstu vai 
automobiļa riteņus pirms to montāžas).

Detaļas nomazgā un notīra.

Rāmjus un mezglu korpusus nokrāso. 

Salāgotās virsmas saeļļo.



Vītņu savienojumu salikšana

Līdz 60 % no detaļu skaita mašīnā ir skrūves un uzgriežņi. 

Vītņu savienojumu salikšanas darbietilpība sastāda 

10 ... 40 % no kopīgās remonta darbietilpības.

Vītņu savienojumu salikšanas process sastāv no operācijām:

✓ sākotnējā elementa (skrūves, uzgriežņa) ieskrūvēšana vai 
uzskrūvēšana (uzķeršana),

✓ instrumenta paņemšana,

✓ elementa ieskrūvēšana (mehanizētā vai ar roku),

✓ instrumenta nolikšana,

✓ pievilkšana,

✓ nodrošināšana pret atskrūvēšanos (šplintēšana).



Savienojumu salikšana

Rievsavienojumi un ierievju savienojumi var būt gan 
nekustīgie, kas tiek montēti ar uzspīli un kustīgie.

Pirms savienojuma montāžas detaļu urbumiem ir jānoņem 
asās apmales.

Montējot ir jānodrošina tehniskajos noteikumos paredzētā 
sēža.

Montējot siksnu un ķēžu pārvadus ir jāpanāk skriemeļu 
(zvaigznīšu) simetrijas asu paralelitāte un sakrišana.

Zobratu pārvados zobrati nedrīkst būt savstarpēji nobīdīti. 



Mezglu un agregātu piestrāde

Lai nodrošinātu vajadzīgo mašīnas resursu pēc tās 
remonta ir nepieciešama tās mezglu un agregātu 
piestrāde un izmēģināšana.

Piestrādes process ir remonta tehnoloģiskā procesa 
noslēdzošais etaps un tā laikā ir iespējams noteikt 
defektus, kas radušies gan nekvalitatīva remonta, gan 
nepareizas montāžas rezultātā.

Agregātu piestrādi var veikt uz speciāliem vai 
universāliem stendiem.



Piestrādes veidi
Izšķir sekojošus piestrādes veidus:

✓aukstā piestrāde (piemēram, automobiļa motoru griež 
izmantojot citu iekārtu),

✓karstā piestrāde bez slodzes,

✓karstā piestrāde zem slodzes.

Motora un pārējo mezglu detaļu piestrādē notiek virsmu 
mikro nelīdzenumu nolīdzināšana.

Piestrādes procesa beigās motorā nomaina eļļu.

Motora piestrādes ilgums parasti ilgst 0,5 līdz 4 stundas.





Detaļu atjaunošanas metodes



Detaļu  atjaunošanas principi

Atjaunošanas tehnoloģiskais process ietver sevī tehnoloģiskās
operācijas (darbības), lai izmainītu detaļu: 

● izmērus; 

● ģeometriskās formas;

● mehāniskās īpašības; 

līdz nepieciešamajām tehniskajām prasībām.



Detaļu  atjaunošanas tehnoloģijas 
uzdevumi

•ekspluatācijas procesā izmainījušos sēžu atjaunošana

salāgotajās detaļās;

• detaļu mehāniskās izturības, nodilumizturības un 
korozijizturības atjaunošana.



✓ Detaļu atjaunošana iespējama iegūstot:

✓ tās nominālizmēru,

✓ tās remontizmēru.



Detaļu  atjaunošana, atjaunojot to 
remontizmēru

Detaļu atjaunošana, atjaunojot tās remonta izmēru,
notiek, vispirms, mehāniski apstrādājot vienu salāgojuma
detaļu, lai atjaunotu tās ģeometrisko formu, pēc tam otru
salāgojuma detaļu izgatavo vai iegādājas ar tādiem
izmēriem, kas kompensē pirmās detaļas mehānisko
apstrādi un nodrošina salāgojuma sēžu.



Detaļu  atjaunošana, atjaunojot to 
normālo izmēru

● uzklājot nodilušajai virsmai vēlamo materiāla kārtu;

● lietojot papilddetaļas;

● lāgojot detaļas (plastiski deformējot).



Detaļu sēžu atjaunošanas metodes

Mašīnu remontā var pielietot sekojošas detaļu sēžu 
atjaunošanas metodes:

izmainot regulējumu (konisko gultņu sēžas),

mainot detaļas stāvokli (to pagriežot par 90°),

uzklājot detaļas nodilušajai virsmai jaunu materiāla 
kārtu,

nomainot kādu detaļas daļu (piemēram, zobrata 
zobvainagu),

izmantojot papilddetaļas (izurbjot lielāku urbumu un tajā 
ievietojot buksi),

izmantojot remonta izmēra detaļas.



Detaļu atjaunošanas paņēmiena izvēles 
kritēriji

Detaļu atjaunošanas paņēmienu izvēlas vadoties no:

nodiluma lieluma, veida un rakstura,

ekonomiskiem apsvērumiem (cik maksā jauna detaļa un cik 
izmaksās tās remonts),

izvēlētās atjaunošanas tehnoloģijas, 

remonta bāzes, izejmateriālu un iekārtu esamības,

sociālajiem aspektiem (darbaspēka esamības, tā kvalifikācijas),

dabas aizsardzības un darba drošības aspektiem.



Remontizmēri

Remontizmēru metode paredz nodrošināt tādus mezgla 
detaļu savienojumus, kuru izmēri atšķiras no sākotnējiem, bet 
vienlaicīgi nodrošina paredzēto spēli.

Šos detaļu izmērus sauc par remontizmēriem (piemēram, 
virzuļu remontizmēri). Remontizmēri var būt brīvie un 
standartizētie.

Izmantojot brīvos remontizmērus, mezgla dārgākā detaļa 
tiek apstrādāta līdz tā iegūst paredzēto ģeometrisko formu un 
izmērus, bet lētāko detaļu izgatavo no jauna atbilstoši dārgākās 
detaļas formai un izmēriem. 



Nominālo izmēru atjaunošana

Lai detaļai atjaunotu nominālos izmērus un formu, kā arī lai 
iegūtu vajadzīgo virsmas gluduma pakāpi un cietību, veic tās 
mehānisko, termisko u.c. veida apstrādes. 

Ja detaļai uzklāj papildus materiāla kārtu, tai ir jānodrošina 
izmērs, kas ļauj veikt nepieciešamās turpmākās mehāniskās 
apstrādes:



D = dn + u = dpr + n + u, kur

D – detaļas izmērs pēc materiāla 
uzklāšanas, mm,

dn – nominālais izmērs, mm,

dpr – pirmsremonta izmērs, mm,

n – nodilums, mm,

u – apstrādes uzlaide, mm.



Detaļu remonta metodes



Detaļu bāzēšana

Veicot mehānisko apstrādi, detaļu (tās sagatavi) ir 
nepieciešams uz darbgalda nostiprināt tādā veidā, lai tā 
būtu pareizi novietota attiecībā pret griezējinstrumentu. 

Detaļas uz darbgaldiem nostiprina, fiksējot pret speciāli 
izvēlētām virsmām vai atzīmēm. 

Šīs atbalstvirsmas sauc par uzstādīšanas bāzēm 
(tehnoloģiskajām bāzēm).

Ar bāzēšanu saprot detaļu (sagatavju) nostiprināšanu 
uz darbgalda noteiktā stāvoklī attiecībā pret 
griezējinstrumentiem, atbalstot tās pret bāzējošām 
virsmām vai ievērojot atzīmes.

Detaļas apstrādes procesā tehnoloģiskās bāzes var 
izmainīties.



Tehnoloģiskās bāzes iedala:
sākotnējās tehnoloģiskajās bāzēs (veicot pirmo apstrādes 
operāciju – piemēram, apvirpojot velmēto profilu bāzēšana tiek 
veikta attiecībā pret mehāniski neapstrādātu virsmu),

operāciju tehnoloģiskajās bāzēs (veicot nākošās apstrādes 
operācijas detaļas bāzēšana tiek veikta attiecībā pret mehāniski 
apstrādātu virsmu),

galīgajās tehnoloģiskajās bāzēs (veicot pēdējo apstrādes 
operāciju).

Pēc bāzēšanas virsmu nozīmes tehnoloģiskās bāzes iedala:

pamattehnoloģiskajās bāzēs (bāzes, kas nodrošina detaļas 
pareizu stāvokli montāžas procesā – piemēram, gultņu sēžu 
vietas),

palīgtehnoloģiskās bāzēs (speciāli izveidotas bāzes, ko 
izmanto tikai detaļas izgatavošanas laikā).



Detaļu atjaunošanu veic uz atbilstošiem darbagaldiem, ar griešanu, 
noņemot detaļas materiāla virsmai skaidu. 

• Mehāniskās apstrādes darbu veidi ir virpošana, urbšana, 
frēzēšana, ēvelēšana, slīpēšana, izvirpošana, honēšana, 
superfiniša apstrāde, pulēšana u.c. 

• Atslēdznieku darbus izmanto, lai iegūtu vēlamos detaļas izmērus,      
ģeometrisko formu ar noteiktajām pielaidēm, raupjumu u. c.

Pielieto pārnēsājamos instrumentus un palīgierīces:

● mehanizētus;

● nemehanizētus;

● elektriskos;

● pneimatiskos;

● hidrauliskos.

Detaļu atjaunošana ar mehānisko apstrādi



Atslēdznieku darbi:

● detaļu un mezglu sagatavošana demontāžai – montāžai, 

krāsošanai vai citu pārklājumu veikšanai;

● lāgošana (plastiskā deformācija);

● ciršana,

● vīlēšana (uzlaide līdz 2mm);

● urbšana;

● vītnes iegriešana;

● pieslīpēšana, lai panāktu detaļu saderīgumu un hermētiskumu 
(uzlaide 0,01…0,02mm);

● šāberēšana – detaļas virsmas materiāla noņemšana ar šābera
(skrāpja) palīdzību (uzlaide 0,05…0,2mm),

● papildus detaļu uzstādīšana;

● pārklāto virsmu apstrāde – virsmu izlīdzināšana slīpēšana, pulēšana



Metināšana un uzkausēšana

● Metināšanu un uzkausēšanu veic sakarsējot detaļas 
remontējamo vietu līdz kušanas temperatūrai. 
Metināšanu pielieto detaļu mehānisko bojājumu –
plaisu, lūzumu,   caurumu  u.c. novēršanai.

● Uzkausēšanu pielieto pārklājumu uzklāšanai uz 
detaļām, lai   kompensētu  darbvirsmu nodilumu un 
varētu atjaunot detaļu līdz normālajam izmēram.

Metināšanas un uzkausēšanas process ietver šādus 
posmus:

- detaļu sagatavošana (krāsas, rūsas noņemšana, 
attaukošana;

- fāzīšu izveidošana;

- ieurbšana plaisu galos.



Detaļu apmērīšanas piemēri mašīnbūvē 



Detaļu apmērīšanas piemēri mašīnbūvē

Pamata instrumenti, ar kuriem veic apmērīšanu mašīnbūvē
ir: metāla lineāls, ārtausts (mūsdienās jau nelieto), iekštausts,
bīdmērs, mikrometrs, stūrenis, leņķmērs, vītņu šablons,
skavas, biezuma mērinstrumenti, sieniņu biezuma
mērinstrumenti, zobratu zobu mērs.

Ar metāla lineālu, ārtaustu un iekštaustu var veikt
mērījumus ar precizitāti līdz 0,5 mm. Tie ir nolasāmi uz lineāla
skalas.

Ar bīdmēru, kuram ir dziļummērs, noniuss, mērtausti, veic
mērījumus ar precizitāti 0,005 mm.





Dažādi stūreņi



Dažādas nozīmes bīdmēri 



Leņķmēri



a – skavas; b – biezuma mērinstrumenti; c – sieniņu 
mērinstrumenti

a b c



Detaļu apmērīšanas piemēri



Līklīniju kontūra apmērīšanas paņēmieni

Līklīniju kontūru apmērīšanai pielieto paņēmienus, kuri 
uzrādīti nākošajā slaidā. Der atcerēties, ka vairākuma 
detaļu līklīniju kontūras sastāv no taisniem un dažādu 
diametru lokveida posmiem 
Detaļu līklīniju kontūras kvalitatīvāka nospieduma 
iegūšanai vajag kontūru viegli paberzēt ar zīmuli, uzlikt 
uz detaļas papīra lapu un piespiest ar roku, pēc tam ar 
rasēšanas piederumiem noteikt izmērus. Dažos 
gadījumos līklīniju kontūru apvelk ar zīmuli un pēc tam 
nosaka izmērus. 





Mērinstrumentu pielietošanas iespējas detaļai

Zobratu zobu mērs



Mērījumu nolasīšana

Visizplatītākie instrumenti ārējo un iekšējo izmēru
mērīšanai ir dažādi bīdinstrumenti: bīdmēri iekšējo un ārējo
izmēru mērīšanai; dziļuma bīdmēri dziļumu mērīšanai;
aizzīmēšanas bīdmēri detaļu augstumu izmēru mērīšanai un
aizzīmēšanas darbiem. Visi tie ir paredzēti lineāro izmēru
absolūtajiem mērījumiem, kā arī izmēru atveidošanai detaļu
aizzīmēšanā.

Bīdinstrumentu konstrukcijas pamatā ir lineāls (stienis)
ar iedaļām (1 mm) un palīgskala – nonijs, kas pārvietojas pa
pamatlineālu – stieni. Ar palīgskalu – noniju, var nolasīt
pamatskalas iedaļu intervāla daļas. Nonija uzbūve pamatojas
uz pamatskalas un nonija skalas iedaļu intervālu starpību.
Pēc nonija atskaita milimetru desmitdaļas un simtdaļas.



Bīdmēra uzbūve



Divi paraugnolasījumi pēc nonija



Mikrometriskie instrumenti

Mikrometriskie instrumenti. Pie tiem pieder –
mikrometrs, mikrometriskais iekšmērs,
dziļummērīšanas mikrometrs. Mikrometri paredzēti
mērīšanai ar augstu precizitāti – līdz 0,5 мкм. Tos
iedala rokas un galda mikrometros.

Mikrometru tipi – ārējai mērīšanai, iekšējai
mērīšanai, mikrometriskais dziļummērīšanai, vītņu,
cauruļu, lokšņu, stieples un zobu mērīšanas
mikrometrs.



Mikrometru divi nolasījumi



a b c

Mikrometri: a – gludais; b – cauruļu;
c – bremžu diskiem



Leņķmēra lietošanas paraugiLeņķmērs ar noniju



Lineārais un leņķmēra noniusi



Spirālveida noniusi

Attēlā redzamas milimetru 
pamatskalas iedaļas - 11, 12, 
13 (no apakšas pa vertikāli), 
no kurām viena atrodas mazās 
skalas desmit iedaļu zonā; 
riņķveida skalas daļa ar 100 
iedaļām un divām Arhimēda 
spirālēm.
Nolasot rādījumu milimetru 
skalai jāatrodas tieši pa vidu 
starp divām blakus ejošām 
spirālēm. Nolasījumu veic pēc 
kārtas no visām trim skalām.



AUTOMOBIĻU REMONTA 
PAMATI

Vītņu savienojumu remonts



Saturs

2.1. Vītņu veidi un to pielietošana, Vītņu savienojumu 
demontāža – montāža.

2.1.1. Vītņu  savienojumu veidi. 

2.1.2. Vītnes ģeometriskie parametri, to noteikšana. 

2.1.3. Ielauztu skrūvju izskrūvēšana. 

2.1.4. Ierūsējušu savienojumu demontāža. 

2.1.5. Vītņu savienojumu montāžas noteikumi, nostiprināšana 
pret pašatskrūvēšanos. 

2.1.6. Pievilkšanas moments. Dinamometriskās atslēgas un to 
pielietošana.

2.2. Ķīļu, ierievju un rievsavienojumu demontāža - montāža.

2.3. Presēto savienojumu montāža demontāža. Uzsildīšanas 
noteikumi.

2.4. Cauruļsavienojumu demontāža - montāža, hermetizācija



2.1.Vītņu veidi un to pielietošana

Vītņu pamatelementi (parametri)

Vītņu virsmai ir sarežģīta forma Mašīnbūvē ļoti plaši izmanto
detaļas ar vītni (skrūves, uzgriežņi un t.t.). Galvenais vītnes
elements ir tās profils, kuru nosaka attiecīgais standarts. Atkārībā
no vītnes profila izšķir metrisku, cauruļvītni, collīgu, atbalstvītni,
trapecvītni un citas.

Visizplatītākas vītnes ir trīsstūraina vītne: metriskā, caurulvītne
un collīgā

Metriskās vītnes profils ir vienādsānu trīsstūris ar virsotnes leņķi
600.

Ārējo (skrūves) un iekšējo (uzgriežņa) vītņu kopīgie
pamatparametri ir šādi:

• Ārējais diametrs – d un D

• Iekšējais diametrs – d1 un D1

• Vidējais diametrs – d2 un D2 .



2.1.Vītņu veidi un to pielietošana

• Ir diametrs, kur uzgrieznim un skrūvei ir vienāds izmērs
(platums) a- b = b-c. Iedomāta cilindra diametrs, kura
veidules šķērso vītnes nominālo profilu punktus, kur izciļņu
platums vienāds ar rievu platumu.

• Vītnes solis P ir atstatums starp divām blakus virsotnēm.
• Profila leņķis α. Leņķis starp profila sānu virsmām.
• Profila leņķa mērīšanai un pielaižu aprēķinam izmanto leņķi

α /2,
jo iegriežot vītni, tas profils var būt sagāzts uz vienu pusi,

bet kopējais
profila leņķis var būt 600.



Vītņu veidi

Vītnes pēc novietojuma uz detaļas virsmas, gājienu skaita un
nozīmes, var būt

• Cilindriskas un koniskas virsmas

• Ārējās un iekšējās vītnes

• Labās un kreisās vītnes –skatīties no gala virsmas (kreisā –vītnes
līnīja attālinās pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un rasējumā
apzīmē ar burtu LH

• Viengājiena un daudzgajienu vītnes – kad vītņu profilu veido divas,
trīs vai vairākas vītnes izciļņu līnijas.Dauzgājienu vītni raksturo
gājienu skaits n, vītnes solis P un vītnes gājiens Ph , pie kam Ph = n
x P

• Standartizētas un nestandizētas vītnes . Standartizēta – profils un
parametri standartizēti ( Metriskā, caurulvītne, trapecvītne)
Nestandarta- taisnstūrvītne.



Vītņu veidi pēc profila

Metriskā vītne (DIN 13 T 1)

Tehnikā galvenokārt lieto metrisko vītni ar diametriem no 1 līdz 600mm
No 1 -64 m ar rupjo un smalko soli
Virs 64 mm tikai ar smalko soli
No 0,25 līdz 0,9 mm – reti izmanto
Apzīmējumi rasējumos 
•Ar burtu M – metriskā
•Tālāk uzrāda ārējo diametru (gan skrūvei, gan uzgrieznim)
•Soli uzrāda tikai tad, ja viņš ir smalkais
Piemērs M14
Uzgriežņa metriskā vītne ar rupju soli,



Pielaides 

Vītņu atsevišķo diametru pielaižu laukus apzīmē:
• Ar cipariem, kas rada precizitātes pakāpi
• Ar burtu, kas atbilst pamatnovirzei piem. 7H

Vītnes pielaides lauka apzīmejums sastāv no vidējā 
diametra pielaides lauka apzīmējuma pirmajā vietā un ārējā 
diametra apzīmējuma otrajā vietā. Piem. 7h6g.

Ja abiem vītņu diametrie noteikti vienādi pielaižu lauki, tad 
nosacītajā apzīmējumā simboli neatkārtojas. Piem. 7H-vidējam un 
iekšējam uzgriežņa diametram noteikti vieni un tie paši pielaižu 
lauki.



Šēža ar uzspīlējumu

Lieto detaļu virsmu blīvai savienošanai ar tapskrūvēm. 
Vienu galu ieskrūvē urbumā ar uzspīlējumu pa vidējo 
diametru, bet uz otra tapskrūves gala  uzskrūvē (parasti) 
uzgriezni, to pievelkot.



Trapecvītne (DIN 103)

Šīs vītnes lieto galvenokārt kustīgos savienojumos ar 
ievērojamām slodzēm (darbmašīnas gaitas skrūves, suportu
skrūves, prešu un domkratos un eļļo, lai samazinātu berzi. 
Kustīgos savienojumos lieto savienojumu ar spraugu. 
Trapecvītnes profils ir vienādsānu trapece ar 300 leņķi starp 
sānu malām. Uzgrieznim ir viens pielaides lauka novietojums, 
skrūvei- trīs.

Vītnes apzīmējums sastāv no burtiem Tr, ārēja diametra, soļa 
un pielaides lauka (uzgrieznim-vid un iekš.)(skrūvei- vid un ārēj
)izmēriem. Kreisās vītnes simbols- LH

Trapecvītne pēc standarta paredz daudzgājienu vītni. Tās 
apzīmē:

Tr, ārējais d, gājiena skaitlisko lielumu, iekavās vītnes soļa 
apzīmējums un lielums.

Piemēram: Tr 20x4(P2) – 8H/8d
Gājienu skaits -2



Cilindriskā cauruļvītne (DIN ISO 228 T 1)

Lieto cauruļvadu savienojumos. Vītnes profils ir
vienādsānu trīsstūris ar virsotnes leņķi 550. Ir divas
cilindrisko cauruļvītņu precizitates klases – A un B. T.k.
vītne standartizēta pēc caurules iekšēja diametra,
rasējumos izmēru apzīmē ar bultiņu uz iznesuma līnijas
plauktiņa. Uz plauktiņa raksta burtu G un caurules
iekšējo diametru bez collas zīmes, piemeram G1 ¾.-A.
Šis izmērs ir nosacīts, jo norāda nevis vītnes diametru,
bet caurules iekšēji diametru. Cauruļvītnes soli nosaka
vijumu skaits uz 111. Collīga vītne atšķiras no
cauruļvītnes ar to, ka viņu var uzgriezt uz stieņa,
izmērs kuram ir vienāds ar (collās) ar vītni
apzīmējumu.



Koniskā caurulvītne (DIN 2999 T 1)

Lieto gadījumos, kad cauruļu savienojumos jānodrošina
hermētiskums augstiem šķidruma vai gāzes spiedieniem. Valsts
standarts attiecas uz konisko cauruļvītni, ko lieto konisko vītņu
savienojumos, kā arī ārējās koniskās cauruļvītnes savienojumos ar
iekšējo cilindrisko cauruļvītni.

Koniskās vītnes profils ir vienādsānu trīsstūris ar virsotnes leņķi
550, kura bisektrise ir perpendikulāra konusa asij.

Leņķis , ko veido konusa veidule ar rotācijas asi, ir 10 471 24 11.

Cauruļvītnes koniskums ir K= 1/16=6,25 %



Koniskas cauruļvītnes diametrus mēra tā saucamajā
pamatplaknē. Par pamatplakni tiek pieņemta caurules asij
perpendikulāra plakne, kas sakrīt ar detaļas, kurai ir iekšējā
vītne (uzmavas), gala virsmu. Ja cauruli ar ārējo konisko
vītni ieskrūvē uzmavā bez uzspīles, tad uzmava ieskrūvētā
caurules gala garums l2 nosaka pamatplaknes attālumu no
caurules gala.



Koniskās cauruļvītnes nosacītais izmērs un citi parametri
pamatplaknē pilnībā atbilst cilindriskās cauruļvītnes parametriem
ar tādu pašu nosacīto izmēru, soli un vijumu skaitu uz 1collu
garuma.

Rasējumos izmēru atzīmē ar vienu bultiņu un iznesuma līnijas
plauktiņu, uz kura pieraksta apzīmējumu, kas sastāv no burta

• Rc – Iekšējai koniskai cauruļvītnei

• Rp – iekšējai cilindriskai cauruļvītnei

Un vītnes izmēra apzīmējuma.

Kreisā vītne- LH

Piemēram:

R11/2 – ārējā koniskā vītne, pusotra colla



Atbalstvītne (DIN 513)

Vītnes profils ir trapece, kuras darbīgā mala veido 30 leņķi ar
taisni, kas perpendikulāra vītnes asij, bet otras trapeces malai
(profila nedarbīgai malai) šis leņķis ir 300. Vītne standartizēta pēc
ārēja diametra un sola. Nosacīts apzīmejums: burts S , nominalais
izmērs (ārējais d)un solis.

Piemēram: S10x2



Taisnstūrvītne,  apaļā vītne (DIN 405)
un vītnes parametru noteikšana

Taisnstūrvītne

Nestandarta vītne. Attēlo rasējumos kā parasti, bet
izgatavošanai jāuzdot visi izmēri.

Apaļā vītne (DIN 405)

Apzīmē Rd 40x 1/6 d-mm, P - collās

Vītnes parametru noteikšana

1.Izmēra soli ar vītņveida šabloniem (kemmītes) M, vai
collīga

2.Ar bīdmēru – ārēju izmēru

3.Iekšējai vītnei D=D1 + P



Cilindrisko vītņu mērīšanas un kontroles 
metodes un līdzekļi

1.Vītnes kontrole ar kalibriem.
Cilindriskās vītnes kontroles komplektā ietilpst darba

caurejoši un necaurējoši robežkalibri. Ārējo vītni
pārbauda ar vītņotiem gredzeniem (vai skavām),
iekšējo vītni – ar vītņotām tapām.

Caurejošajiem vītņotajiem kalibriem jāsaskrūvējas ar
pārbaudāmo vītni. Necaurejošiem vītņotājiem kalibriem
nav jāsaskrūvējas ar pārbaudāmo vītni, izņemot pirmos
divus vijumus. Kalibri pārbauda vienlaicīgi visus vītnes
parametrus.



3 2.Vītņu mikrometrs

Vītņu mikrometrs ļauj mērīt vītnes vidējo
diametru. Katram mikrometram komplekta ir
prizmatiskie un koniskie ieliktņi ar atbilstošu vitnes
profila izmēriem

3.Trīs stieplīšu metode

Visām stieplītēm ir vienāds izmērs

Divas stieplītes ievieto vītņes rievā noprofila vienas
puses, bet vienu – no pretējās.

Pēc tam ar mikrometru vai citu instrumentu izmēra
izmēru starp stieplīšu ārējiem diametriem.

Pēc formulas aprēķina vidējo diametru.

kur d- stieplīša d, M- izmērītais izmērs, P-solis, ά- vītnes leņķis



Instrumenti ārējo vītņu izgatavošanai

Vītņu ripa Slīpa klupe

Velmējoši vītņgrieži







Ārējo vītņu apstrādes paņēmieni

• Sagatavot (apvīlēt līdz vajadzīgam izmēram, apvīlēt fāzīti )un 
nostiprināt stieni skrūvspīlēs



Sagatavot grieztaviņu darbam (ievietot vītņu ripu grieztaviņas
ligzdā un nostiprināt ar skrūvēm)
• Noziest stieņa galu ar eļļu
• Uzlikt vītņu ripu uz stieņa gala un spiežot ar labas rokas delnu, ar 

kreiso griezt pulksteņa rādītāja virzienā.

• Pēc vienu , diviem apgriezieniem pagriezt pusapgriezienu pretējā 
virzienā (lai nogrieztu skaidu)

• Pārbaudīt vītņu kvalitāti ( ar uzgriezni vai ar robežu vītņu kalibru-
gredzenu – caurējošam un necaurējošam)



Metriskā vītne

Cilindriskā cauruļvītne



Koniskā cauruļvītne

Trapecvītne



Taisnstūrvītne

Atbalstvītne



Instrumenti iekšējo vītņu izgatavošanai 

• Vītņurbja sastādaļas

• Vītņurbju veidi (rokas, mašīnu-rokas, mašīnvītņurbji, uzgriežņu
vītņurbji, koniskie, speciālie)

• Rokas vītņurbju komplekti, izvēle no komplekta.



Urbja izvēle vītnes iegriešanai

• Vītņu priekšurbumu urbšanas spirālurbju diametrus nosaka pēc
tabulām vai aprēķina pēc aptuvenas formulas

durb.= D – P,

kur D – uzgriežņa vītnes ārējais diametrs, mm;

P – vītnes solis, mm.



Iekšējo vītņu apstrādes paņēmieni

• Izvēlēties urbi, kas atbilst vītnes izmēram un iestiprināt to.

• Aizīmēt sagatavi un izurbt urbumu

• Ar gremdurbi vai ar lielāku urbi noņēmt fāzītes no abām pusēm.

• Izvēlēties vītņu urbi, atbilstoši rasējumam

• Ieziest pirmo vītņu urbi no komplekta ar eļļu un ievietot to 
urbumā precīzi pa asi

• Uzmaukt uz vītņurbja kvadrāta vītņu turētāju un, spiežot ar vienu 
roku, ar otru griezt vītņu turētāju pulkstiņa rādītāja virzienā.

• Pagriežot vītni par vienu- diviem apgriezieniem pulksteņu rādītāja 
virzienā un par pusapgrizienu pretejā virzienā, iegriezt vītni

• Izskrūvēt vītņurbji pretējā virzienā un iegriezt vītni ar otro 
vītņurbji

• Pārbaudīt vītnes kvalitāti ar vītņu tapu (caurejošu un neaurējošu)





Vītnes noteikšana

1. Ar vītņu šabloniem (600 vai 550) noteikt vītnes 
soli

2. Lai noteiktu iekšējo metrisko vītni, jāizmēra 
iekšējais diametrs un pielikt klāt soļa  izmēru





2.1. Vītņu savienojumu demontāža –
montāža.

➢ Skrūvju un uzgriežņu atskrūvēšanai lieto uzgriežņu, gala 
vai speciālās atslēgas.
➢ Tapskrūvju izskrūvēšanai var izmantot ekscentriskā 

rullīša, spīļžokļu un citas atslēgas vai “divu uzgriežņu” 
metodi.

➢ Ja nepieciešams demontēt savilktos savienojumus, 
tad demontāža veicama šādā secībā:
1. Atskrūvēšanu veikt secībā, kā dots. Līdz ko uzgrieznis 

sāk kustēties, jāpāriet pie nākamā uzgriežņa.
2. Atskrūvēšanu veikt secīgi, nedaudz atlaižot katru 

uzgriezni.
3. Atkārtojot 2. punktā minēto, uzgriežņus pakāpeniski 

atskrūvē, līdz skrūves tiek atbrīvotas. 



Tapskrūvju  izskrūvēšana vai ieskrūvēšana
a, b, c – izmantojot divas uzgriežņatslēgas
d, e – izmantojot iegrieztu uzgriezni



Palīgierīces tapskrūvju 
izskrūvēšanai un 
ieskrūvēšanai
1.tapskrūve,
2.palīgierīces korpuss,
3.speciāla skrūve,
paliktnis,
5.rokturis.



2.1.1. Vītņu savienojumu veidi. 

➢Skrūve ir stiprinājuma tips, ko raksturo spirālveida kores(ko 
sauc par ārējo vītni), kas ir izveidotas ap cilindrveida materiālu.
➢Skrūves vītnes ir paredzētas, lai tās saderētu kopā ar papildus 
vītni, kas pazīstama kā iekšējā vītne jeb uzgrieznis. 
➢Bieži skrūvēm ir tā saucamās galvas, kas ir
speciāli izveidotas skrūves vienā galā,
ar kuras palīdzību to var griezt.
➢ Arī uzgriežņiem ir tāda pati forma, 
kā šīm galvām, kas palīdzētu noturēt šo uzgriezni..
Galvai parasti ir lielāks diametrs, nekā pašam 

skrūves cilindram. 
➢Skrūves parasti izgatavo no metāla, bet ir gadījumi
kad tās tiek ražotas arī no plastmasas un citiem 

materiāliem. Dzelzs skrūves parasti cinko, lai tās neoksidētos.
➢ Skrūvēm un uzgriežņiem ir noteikta izturības klase ( 4T-
neatzīmē, 6T, 7T un 8T – tiek izdarīta atzīme)



Vītņu savienojumu veidi. 

➢pēc konstruktīvā izveidojuma:
✓bultskrūves savienojums,
✓galvskrūves savienojums,
✓tapskrūves savienojums;
➢ pēc vītnes profila leņķa: 
✓metriskā vītne,
✓collvītne;
➢pēc vītnes virziena:
✓labā vītne (nav speciālas atzīmes),
✓kreisā vītne (ir atzīme – iegriezums vai punkts uz skrūves galvas 
vai uzgriežņa);
➢pēc vītnes soļa:
✓vītne ar pamatsoli (rupju soli),
✓vītne ar smalku soli.



Vītņu savienojuma galvenie veidi





Atzīmes uz skrūvēm un uzgriežņiem



2.1.2. Vītnes ģeometriskie parametri, to 
noteikšana. 

Galvenie cilindriskās vītnes ģeometriskie parametri:
d – vītnes ārējais diametrs,
d1 – vītnes iekšējais diametrs,
d2 – vītnes vidējais diametrs,
s – vītnes solis,
α – vītnes profila leņķis,
λ – vītnes kāpuma leņķis.

Vītņu šabloni ir mērinstruments, lai noteiktu iegrieztās vai 
uzgrieztās vītnes soļa un profila pareizību. Vītņu šablonus izgatavo 
no augstvērtīga tērauda plāksnītes. Plāksnītes, kas ir 1 mm biezas 
ar ļoti precīzu vītņu zobu profilu, komplektējās (turētāja vienā 
galā). Metriskā vītne ar profila leņķi 60˚ un otrā galā collīgā vītne 
ar profila leņķi 55˚. Katra plāksnīte marķēta ar soļa lielumu norādi 
un uz komplekta turētāja marķējums katrā galā (metriskai vītnei 
60˚ un collīgai 55˚)





2.1.3. Ielauztu skrūvju izskrūvēšana

Lai izskrūvētu ielauztas skrūves var izmantot kādu no šiem 
paņēmieniem:
1) pie nolauztās skrūves piemetina uzgriezni, un ar to izskrūvē 
nolauzto skrūvi;
2) izurbj skrūvē urbumu, kas pēc diametra ir nedaudz mazāks par 
vītnes iekšējo diametru, iedzen urbumā tapni un ar tā palīdzību 
izskrūvē nolauzto skrūvi;
3) izurbj nolauzto skrūvi, urbumā iegriež nākošā izmēra vītni, 
ieskrūvē vītnes remonta ieliktni (remonta vītnes solis atbilst 
nolauztās skrūves solim).



Ielauztu skrūvju izskrūvēšana

a) ieurbšana, b) izurbšana, c) ieurbtajā caurumā iesitot asi 
prizmatisku izgriezēju, 
d) iegriežot konisku izgriezēju, e)iesitot lēzeni konisku sīki rievotu 
izgriezni



Ielauztu skrūvju izskrūvēšana



Vītnes remonta paņēmieni 

• Kalibrēšana ar vītņu ripu vai vītņu urbi

• Metināšana

• Pārurbšana uz lielāku izmēru urbumu

Iekšējas vītnes remonts korpusā: izlabot bojātu vītni korpusā (no

vienas puses) Dotai detaļai vītne M14 ir bojāta.



2.1.4. Ierūsējušu savienojumu demontāža

➢Lai atskrūvētu ierūsējušas skrūves rīkojas sekojoši:
1) notīra rūsu no savienojuma detaļām,
2) ar āmuru mēģina izkustināt savienojumu,
3) samitrina savienojumu ar kādu speciālu šķidrumu.

➢Ja pēc šo pasākumu pielietošanas vēl nevar izjaukt 
savienojumu, tad veic detaļu sildīšanu vietās, kur var lietot atklātu 
liesmu, izmantojot gāzi (propāna baloniņu ar degli) 

➢Ja arī tad nevar - savienojumu sagrauj, pārkniebjot vai 
pārzāģējot uzgriezni vai skrūvi.



Ierūsējušu savienojumu demontāža

Uzgriežņu šķēlēji. Vienkāršai 
ierūsējušu uzgriežņu sašķelšanai, 
nesabojājot skrūvi un vītni. 

Bultskrūvju grieznes



Ierūsējušu savienojumu demontāža 



2.1.5. Vītņu savienojumu montāžas noteikumi, 
nostiprināšana pret pašatskrūvēšanos

Galvenās prasības, kas jāievēro vītņu savienojumu montāžā:
➢skrūvju un uzgriežņu vītnēm jābūt saderīgām un nebojātām,
➢skrūvju vītņoto daļu pirms savilkšanas nepieciešams ieziest ar tehnisko 
vazelīnu, lai pasargātu skrūves no vides ārējās iedarbības un atvieglotu 
montāžu-demontāžu.
➢pievilkšana jāveic laideni 2 ... 4 paņēmienos,
➢jāievēro pievilkšanas secība (pievilkšanu sāk no vidus un pakāpeniski aiziet uz 
malām, pievelk pa diagonāli pretējās skrūves),
➢jāievēro ražotāja tehniskie noteikumi (pievilkšanas secība, momentu 
skaitliskās vērtības u.c.).

BMW 3 cilindru galvas 
skrūvju pievilkšanas secība.



Skrūvju pievilkšanas secība



Vītņu savienojumu montāžas noteikumi, 
nostiprināšana pret pašatskrūvēšanos

Lai novērstu vītņu savienojumu pašatskrūvēšanos pielieto šādus paņēmienus:

1) radot papildus berzi vītnē vai atbalsta virsmā

•izvēloties vītni ar smalku soli;

•pielietojot speciālus uzgriežņus,

•ar atsperpaplāksni,

•pielietojot divus uzgriežņus,

•ar speciālu (rievotu) paplāksni;

2) ar speciālām fiksējošām detaļām:

•atliecamu paplāksni,

•stiepli (2 vai vairāku galvskrūvju savienojumā);

3) ar detaļu plastisko deformāciju:

•ar punktsiti deformējot skrūves vītni virs uzgriežņa,

•ar punktsiti deformējot (iespiežot) detaļas materiālu (galvskrūvju savienojumā 

ar iegremdētu galvu).







Vītņu savienojumu montāžas noteikumi, 
nostiprināšana pret pašatskrūvēšanos ar līmi



2.1.6. Pievilkšanas moments. 
Dinamometriskās atslēgas, to pielietošana

➢Vītņu savienojumu montāžu var veikt divējādi:
1) nekontrolējot pievilkšanas momentu,
2) kontrolējot pievilkšanas momentu
➢ Bultskrūvju savienojumu pievilkšanas moments atkarīgs no skrūves 
diametra, soļa un stiprības klases, bet galvskrūvēm un tapskrūvēm arī 
no detaļas materiāla, kurā skrūve tiek ieskrūvēta.
➢ Pievilkšanas momentu var kontrolēt ar dinamometriskās atslēgas 
palīdzību. Tas jādara montējot atbildīgus savienojumus saskaņā ar 
ražotāja tehniskajiem noteikumiem.



Skrūvju un uzgriežņu pievilkšanas momenti (Nm)
atkarībā no diametra, soļa un stiprības klases

iekavās skrūvēm ar flanci



2.2. Konisko, ķīļu, ierievju un rievsavienojumu demontāža 
- montāža

2.2.1.Montējot koniskos savienojumus, īpaša uzmanība jāpievērš 

konisko virsmu piegulšanai. Lai koniskais savienojums darbotos pareizi, 

tam jābūt ar uzslīpējumu. Ja nav uzslīpējuma, koniskais savienojums ātri 

izdilst.

2.2.2. Montējot ierievju savienojums, īpaša uzmanība jāpievērš ierievju 

pielāgošanai pēc gala virsmām un pēc ierievja ārējās malas spraugas. 

Tā kā ar ierievju gala virsmām parasti tiek pārvadīti griezes momenti no 

vienas detaļas uz citu detaļu, tām jābūt ļoti precīzi pielāgotām 

salāgojamās detaļas ierievja rievai.



2.2. Konisko, ķīļu, ierievju un rievsavienojumu demontāža 
- montāža.

2.2.3.  Rievsavienojumu veidi:
● pēc centrēšanas,
● pēc rievu profila,

Rievsavienojumos detaļu centrēšanu var veikt pēc vārpstas izciļņu ārējā 
diametra, pēc vārpstas iedobumu iekšējā diametra un rievu sānmalām. Šī 
rievsavienojuma izgatavošana izmaksā visdārgāk. Trešā veida centrēšanu 
(pēc rievu sānmalām) izpilda vārpsta. Automobiļos visbiežāk izmanto 
pirmā veida rievsavienojumus.

Pēc kustīguma savienojumi ir:
● kustīgi,
● nekustīgi savienojumi.



Koniskais, ierievju un rievsavienojumi



Ierievju izvilkšana
a) Ierievju izvilcējs:
1.Rokturis ,
2.Korpuss ,
3.Piespiedējskrūve .
b)Izvilcēja pielietošana.
c)Saliekamais apaļās paplāksnes tipa izvilcējs:
1. Paplāksnes viens pusmēness,
2. Paplāksnes otrs pusmēness,
3. Izvilcēj skrūves
4. Pusmēnešu savienojums,
5. Vītne .



2.3. Presēto savienojumu montāža demontāža. 
Uzsildīšanas noteikumi.

➢Par presētu sauc tādu salāgojumu, kurā detaļas ir samontētas ar uzspīli. 
➢ Presēto savienojumu montāžas kvalitāti nosaka šādi faktori:

● detaļu materiāls,
● ģeometriskie izmēri,
● forma un virsmas raupjums,
● detaļu asu sakritība,
● presēšanas spēks,
● eļļošana utt.

➢ Pirms montāžas detaļu urbumiem ir jānoņem asās apmales.
➢Montējot ir jānodrošina tehniskajos noteikumos paredzētā sēža.
➢ Presētos savienojumus uzskata par derīgiem, ja, uzņemot slodzes, tie ir 
pietiekami izturīgi un droši. 
➢ Presēto savienojumu montāžai automobiļu remonta uzņēmumos izmanto 
universālās hidrauliskās preses un citas iekārtas vai arī speciālas iekārtas.



Presēto savienojumu montāžas demontāžas universālās 
iekārtas



Presēto savienojumu montāžas – demontāžas speciālās iekārtas. 



Presēta savienojuma izjaukšana, kurā ir vītņoti demontāžas urbumi un kurš 
uzmontēts uz vārpstas, kurā ir urbums ar vītni savienojuma nostiprināšanai. 
Vārpsta neiziet ārpus savienojuma
1.novilcēja korpuss, 2.palīg jeb atbalsta skrūve, 3.uzpresētā detaļa, 4.vārpsta.



Presēta savienojuma izjaukšana, kurā  nav vītņotu demontāžas urbumu un kurš 
uzmontēts uz vārpstas, kurā ir urbums ar vītni savienojuma nostiprināšanai. 
Vārpsta iziet ārpus savienojuma
1.novilcēja ķepas, 2.palīgieliktnis, 3.uzpresētā detaļa, 4.vārpsta.



Presēta savienojuma izjaukšana, kurā  nav vītņotu demontāžas urbumu un kurš 
uzmontēts uz vārpstas, kurā ir urbums ar vītni savienojuma nostiprināšanai. 
Vārpsta iziet ārpus savienojuma
Nepareiza novilcēja pielietošana.



Speciāla novilcēja pielietošana presēta savienojuma demontāžā
a)Ar ieliktni ķepu izplešanai
1.Vārpsta,
2.Uzpresētā detaļa,
3.Novilcēja ķepa,
4.Rokturis ,
5. Ķepu izplešanas skrūve,
6.Ieliktnis ķepu izplešanai.
b)Novilcējs ar dubultvītni
1.Novilkšanas skrūve,
2.Novilcēja korpuss ar ārējo 
vītni, kuru ieskrūvē 
novelkamajā detaļā.
c)Novilcējs ar izgriezta cilindra 
veida ķepu:
1.Novilcēj skrūve,
2.Novilcēja atbalstkorpuss,
3.Cilindriskā ķepa,
4.Piespiedēj skrūve.



Virzuļa pirksta demontāžas un montāžas palīgierīces ar skrūvi:
a) pirksta izvilkšana ,
b) pirksta iespiedējs: 1. korpuss, 2.ieliktnis 



2.4. Cauruļsavienojumu demontāža - montāža, 
hermetizācija

➢ Automobiļos cauruļsavienojumi ir  dzeses, eļļošanas, barošanas un bremžu 
sistēmās, kā arī citu sistēmu hidro vadībā.

➢ Demontējot cauruļsavienojumus ir jāievēro daži noteikumi:

✓ Izmantot pareizas speciālās atslēgas un paņēmienus, lai nesabojātu caurules vai 
šļūtenes

✓ Pirms demontāžas jāpārliecinās vai savienojuma vietā caurulē nav spiediena

✓ Ja spiediens ir tas jānoņem

✓ Ja caurulēs ir šķidrums, jādara viss, lai to savāktu (apakšā jāpaliek trauks un 
savienojumam jāpārklāj drāna)

✓ Ja šķidrums ir ugunsnedrošs, jāuzmanās, lai nenotiktu aizdegšanās

✓ Pēc demontāžas jānoslēdz visi atvērtie caurumi

✓ Montāžu veic ievērojot sevišķu tīrību

✓ Pēc montāžas pārbaudīt savienojuma hermētiskumu.



Cauruļsavienojumu demontāža - montāža, hermetizācija 
(gumijas cauruļu apspiedēji)



Cauruļsavienojumu demontāža - montāža, hermetizācija



Cauruļsavienojumu demontāža - montāža,
hermetizācija



Bremžu cauruļsavienojumu demontāža -
montāža, hermetizācija



Cauruļsavienojumu demontāža - montāža, 
hermetizācija (savienotājuzmava)



Cauruļsavienojumu demontāža - montāža, 
hermetizācija



AUTOMOBIĻU REMONTA PAMATI

Vītņu savienojumu remonts



1.Lodēšanas būtība. Ložu veidi.

• Operacija, kurā ar lodēšanu iegūst neizjaucamu savienojumu

• Mīkstlodes un cietlodes

2. Lodēšana ar mīkstlodi

• Virsmas sagatavošana lodēšanai;

• Pārklāšana ar kušņiem;

• Lodēšanas paņēmieni ar lodāmuru (lodēšanas šuves, lodāmuru veidi);

• Virsmas apstrāde pēc lodēšanas

Lodēšana, kniedēšana



Kniedēšana:
a)kniedes ievietošana, b)kniedes galvas izveidošana

1.kniede,
2.kniedes galva,
3.kniedes galvas veidotājs, 
4.izveidotā kniedes galva. 
d-kniedes diametrs
➢Kniedes urbumam jābūt nedaudz 
lielākam par kniedes diametru.
➢Kniedes garumam ārpus detaļu 
biezuma ir jābūt: iegremdējamām 
kniedēm – 0,8...1,2d, bet galvas 
kniedēm – 1,2......1,5d



Kniedēšanas instrumenti. 



Detaļu sagatavošana kniedēšanai

• Aizzīmēšana (ievērot attālumu kniedēm (t) un kniedes centra līdz detaļas malai (a):

vienrindas šuvei t=3d, a=1,5d; divrindu šuvei t=4d, a=1,5d, kur 9 – kniedes diametrs

• Izurbt urbumus un iegremdēt kniežu galvu vietas vai pusapaļai galvai izveidot 1,0...1,5 mm

fāzīti. Urbja diametru izvēlēties pēc tabulām, atkarībā no kniedes diametra

• Izraudzīties kniedes garumu. Kniedes garumu kniedei, kurai ir pusapaļa pamatgalva, izvēlas

atkarībā no kniedējamo detaļu summārā biezuma ar tādu aprēķinu, lai pausapaļas galvas

veidošanai paliktu (1,25...1,5)d gara kāta daļa.



Kniedētas šuves izveidošana

• Uzlikt detaļas vienu uz otras, malējos urbumos ievietot kniedes un

atbaistīt pamatgalvu sferiskā pretturī

• Kniedēšanas vietā detaļas nosēdināt ar piespiedēju, kamēr tās cieši

piekļaujas viena otrai

• Ar āmura belzni nosēdināt malējās kniedes kātu, saplacināt un ar

sānu sitieniem izveidot galvai pusapaļu formu

• Ar sfērisko galvas veidotāju piešķirt galvai galīgo formu



Kniedētas šuves izveidošana



Kniedēto savienojumu demontāža – montāža



Kniedēto savienojumu demontāža – montāža
Kniedes aukstai kniedēšanai

Labākas aukstai kniedēšanai ir nevis kniedes ar sfērisku vai plakanu galvu (
a, b), bet gan ar iegremdētu galvu (c ... g). Konisku kniedi (skat. h) salāgo 
ar urbumu un kniedē no abām pusēm. Kāta centrālo daļu slogo puansons, 
ja kniedes galos ir padziļinājumi (skat. i ... k).
Dobas kniedes skat. l) deformē ar puansonu. Lai palielinātu dobas kniedes 
stiprību puansonu atstāj kniedē (skat. m, n).



AUTOMOBIĻU REMONTA PAMATI

Vītņu savienojumu remonts



Mūsdienas līmes

Momenta līmēšana

Darba 

temperatūra

Līdz 800 Līdz 800 Līdz 1000

Fiksācijas 

ātrums

10-20 sek 5-20 sek 60-120 sek

Stigrība  

mPa

20 gels 300

Pielietošana Plastmasa, gumija. Porainas virsmas (koks, 

putuplasts, āda, metāls, 

keramika, kartons)

Porainas virsmas (metāls 

ar nemetālu,metāls ar 

metālu) 

Piezīmes Savieno grūti līmētas 

plastmasas

Pielietot uz vertikālām un 

griestu virsmām

Pielieto, kad ir trieciena 

slodzes



Darba 

temperatūra

Līdz 700 Līdz 800 Līdz 800 Līdz 800

Fiksācijas 

ātrums

5-20 sek 3-20 sek 5-20 sek 5-20 sek

Stigrība  mPa 400 2 110 1000

Pielietošana Elastīgs materiāls Plastmasa, gumija, 

metāls

Porainas virsmas Porainas virsmas

(koks,āda, audums)

Piezīmes Manžetes, starplikas, 

blīvējumi

Universāla



Struktūras līmēšana

Komponentu 

attiecība pēc apjoma 

10:1 1:1 -

Pielietošanas termiņš 3 min 180min -

Tehnoloģiskā izturība <10min 240 min 5 min

Darba temperatūra Līdz 1000 Līdz 1000 Līdz 1000

Pielietošana Polietilēns, polipropilēns Plastiks, metāls u.c Dažādu materiālu līmēšanai

Piezīmes Var regulēt līmēta slāņa biezumu, augsta 

izturība agresīvā vidē

Strāda apstākļos ar lielu mitrumu Laba triecienizturība.

Nevajag jaukt



Komponentu attiecība pēc 

apjoma

1:1 1:1 2:1 2:1

Pielietošanas termiņš 4 min 4 min 60 min 15 min

Tehnoloģiskā izturība 12 min 12 min 180 min 75 min

Darba temperatūra Līdz 800 Līdz 1000 Līdz 1200 Līdz 1800

Pielietošana Stikls, dekoratīvi paneļi Remonta darbiem, var 

aizpildīt spraugas

Metāls, keramika, plastmasa Elektroniku

komponentiem. 

Piezīmes Caurspīdīga šuve Ideāla līme bojātu detaļu 

remontiem

Augsta izturība



Elastīgas līmes hermetizācijai un līmēšanai

Pielietošana Elektrotehniskiem 

komponentiem

Stikls, keramika, 

kopozīts, plastmasa

Sūkņu un krāsns 

hermetizācija. 

Elektroskāpju 

aizsargizolācija

Piezīmes Detaļām, strādājošām 

ar vibrāciju


