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  Materiālmācība 1. tests 
1. Dīzeļmotora virzuli izgatavo no …………………………….. 

2. Traktoru un automobiļu elektriskos vadus izgatavo no 

……………………. 

3. Bronza ir……………………………………………… 

un………………………………………………..sakausējums 

4. Molibdēna disulfīds ir …………………………... piedeva. 

5. Misiņš ir……………………….. un………………. sakausējums. 

6. Silumīns ir ……………… un ……………..  sakausējums. 

7. Antifrikcijas materiālus izmanto ………………. izgatavošanai. 

8. Gumijas izejvielas ir  

1)…………………  

2)……………………..  

3)………………… 

9. Čuguns ir ………………….. un ……………….. sakausējums 

10. Par nitrēšanu sauc detaļu virskārtas piesātināšanu ar ………………. 

 

 

Materiālmācība 2. tests 
 

1. Kaitīgākais piemaisījums dīzeļdegvielai ir ……………….. 

2. Ja cetānskaitlis lielāks par 60, tad dīzeļdzinējam parādās:  

………………………………..dūmi. 

3. Ja dīzeļdzinējam ir agrs degvielas iesmidzināšanas moments, tad 

motoram parādās: 

…………………………………….. 

4. Ja dīzeļdzinējam ir vēls degvielas iesmidzināšanas moments, tad 

motoram parādās: 

………………………………. dūmi. 

 

6. Dīzeļdegvielas cetānskaitlis raksturo.............................. 

…………………..īpatnības. 

7. Kurš no dīzeļdegvielas parametriem raksturo tās pielietojamību 

atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem? 

…………………………………………… 

8. Benzīna antidetonācijas īpašības raksturo 

……………………. skaitliskā vērtība. 

9. Kādai jābūt benzīna motora kompresijas spiedienam, lai motors būtu 

derīgs ekspluatācijai? No…………..bar līdz ……………… bar. 

10. Kādai jābūt dīzeļa motora kompresijas spiedienam, lai motors būtu 

derīgs ekspluatācijai? No…………..bar līdz ……………… bar. 
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Materiālmācība 3. tests 
 

1. Klaņus izgatavo no – tērauda 45. Cik % oglekļa satur tērauds C45? 

………………………….. 

2. Parastas kvalitātes tēraudi satur oglekli no ………….% līdz………..%. 

3. Kaļamo čugunu iegūst no ……………………………… . 

4. Kādu tērauda apstrādes tehnoloģiju izmanto, lai palielinātu tērauda 

cietību? 

……………………………….. 

5. Degšanas ātrums treknā degmaisījumā ir …………….. . 

 

6. No kāda materiāla vai sakausējuma izgatavotas detaļas? 

 

 
 

………………………………………………………………… 

 

7. No kāda materiāla vai sakausējuma izgatavotas detaļa? 

 

 
 

…………………………………………………………… 
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8. No kāda materiāla vai sakausējuma izgatavota spirālē satītā detaļa? 

 

 
 

……………………………………………………………………………

…… 

9. Kādai automobiļa darbības sistēmai tiek izmantota attēlā redzamā 

viela? 

 

 
 

…………………………………………………. 

10. Kādiem iekšdedzes motoriem pielieto attēlā redzamo motoreļļu? 

 

 
 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………. . 
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Materiālmācība 4. tests. 
 

1.Pārnesumkārbas vārpsta izgatavot no tērauda C35. Cik % oglekļa satur 

tērauds C35? …………………………% 

2. Kvalitatīvie tēraudi satur oglekli no ………….% līdz………..%. 

3. Par cementāciju sauc tērauda virsmas piesātināšanu ar 

…………………………… 

4. Nerūsējošos tēraudus leģē un papildina ar ………………………. un 

………………………………….. . 

5. Degšanas ātrums liesā degmaisījumā ir …………………… . 

 

6. No kāda materiāla vai sakausējuma izgatavota detaļa? 

 

 
 

…………………………………………………………… 

 

 

 

7. No kāda materiāla vai sakausējuma izgatavotas detaļa? 

 

 
 

………………………………. . 
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8. No kāda materiāla vai sakausējuma izgatavotas detaļas? 

 

 
 

……………………………. . 

9. Kādam nolūkam izmanto attēlā redzamo materiālu? 

 

 
 

……………………………………………………………………….. 

 

 

 

10. Kādiem iekšdedzes motoriem pielieto attēlā redzamo motoreļļu? 
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Ceļu būvmašīnu uzbūve, remonts un tehniskā apkope 

5. tests 
1. Kādus materiālus un ierīces izmanto, lai neliptu klāt blietējamais 

materiāls pie ceļa veltņa valčiem? 

1) 

2) 

3) 

2. Vai drīkst iedarbināt hidro piedziņas ceļa veltņa motoru ar vilcēja 

palīdzību? 

………………………………………….. 

3. Ja ceļa veltņa ārpusē nav novērojama eļļas noplūde, bet eļļas līmenis 

krītas hidrauliskajā sistēmā, kur pazūd eļļa? 

………………………………………………… 

4. Veltņojot ceļa veltņa vibrovalcis ir jāieslēdz un jāizslēdz 

……………………………………… 

5. Kāpēc pielieto pusrāmja ceļa veltņa valča nobīdi uz 

sāniem?………………………………………………… 

6. Kāda nozīme ir ceļa veltņa riteņu ekrānam? 

 

………………………………………….. 
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7. Kāda ceļa veltņa palīgiekārta redzama attēlā? 

 

 

………………………………………………….. 

 

8. Kāda ceļa veltņa palīgiekārta redzama attēlā? 

 

……………………………………………….. 

 

 

 

9. Ceļa veltnim pie oscilācijas spiediena spēks uz virsmas virzās 

……………………………………………………………………….. 
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10.  Attēlā redzamais asfalta veltnis pēc nozīmes ir?  

 

 

…………………………………………………………….. 
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Ceļu būvmašīnu uzbūve, remonts un tehniskā apkope 

6. tests 

1. Strūklas sūkni  automobiļos  un traktoros izmanto 

……………………………………………………….. 

2.Ko nozīmē skaitlis 10 zobratu tipa eļļas sūkņa markā? 

………………………………………. 

3. Kāda tipa hidrauliskais sūknis redzams attēlā? 

 

…………………………………………….. 

 

4. Kā sauc attēlā redzamo hidraulisko iekārtu? 

 

………………………………………………………………………….. 

5. Kāda nozīme ir izciļņu valčiem? 

……………………………………………………………………………

………………………………………….. 

6. Kāpēc nepieciešami statiskie veltņi? 
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……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

 

7. Ikdienas apkopē veicamie darbi attēlā redzamajai autogreidera darba 

iekārtai? 

 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

8. Kur un ar kādiem paņēmieniem pārbauda eļļas līmeni autogreidera 

velkošā priekšējā tilta reduktorā? 

……………………………………………………… 

9. Kāpēc autogreidera konstrukcijā lieto aizmugurējā tiltā riteņu tandēma 

sistēmu? 

………………………………………………………. 

10. Kāpēc autogreideriem priekšējam tiltam riteņiem montē riepas ar 

protektoru uz pretējo pusi (Skatīt attēlu)? 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Ceļu būvmašīnu uzbūve, remonts un tehniskā apkope 

7. tests 

1. Kādas ir izdevīgākās buldozera vadriteņu un balstriteņu remonta 

iespējas? 

2. Kas dilst CAT traktora kāpurķēdes ekspluatācijas laikā? 

3. Ar kādu paņēmienu nospriego kāpurķēdes CAT traktoriem? 

 

4. Divapmaļu balstriteņus buldozera  konstrukcijā izvieto… 

 

5. Kas notiek ar sānsajūga diskiem tos ilgstoši neekspluatējot? 

6. Kāds ir pieļaujamais nodilums vērstuves nazim? 

7. Eļļas noplūdes cēloņi no kāpurķēžu traktora gaitas iekārtas 

balstriteņiem riteņiem. 

8. Kur iespiež eļļošanas materiālu balstriteņos tehniskā apkopē CAT 

kāpurķēžu traktoriem? 

9. Cik dažādos stāvokļos var novietot buldozera vērstuvi? 

 

…………………………………………………….. 

10. Cik dažādos stāvokļos var novietot buldozera vērstuvi?
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Ceļu būvmašīnu uzbūve, remonts un tehniskā apkope 

8. tests 

1. Kādi ir autogreidera darbgalda pagriešanas mehānismi? ( 3 atbildes) 

2. Autogreidera grozāmā galda  un vadīklu eļļošanas darbi. Paskaidrojiet 

kādus eļļošanas materiālus lietosiet. 

3. CAT universālam iekrāvējam savērsumu regulē, pieliekot 

instrumentus pie………………………………….. 

4. Auto gaismas lukturus regulē ar ………………………….. 

5. Kādus pretdilšanas pasākumus var veikt ceļa būvmašīnu darba 

iekārtām, lai samazinātu detaļu dilšanu? 

6. Nosauciet attēlā redzamās vērstuves detaļas. 

 

7. Kāda aizsardzības sistēma attēlā redzama ceļa veltnim? 

 

………………………………. 

8. Kādus drošības pasākumus nav ievērojis buldozera vadītājs? 
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9. Kādus drošības pasākumus nav ievērojis ceļa veltņa vadītājs? 
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……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 

10. Kāda veida buldozera vērstuve redzama attēlā? 

 

……………………………………………………….. 
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Ceļu būvmašīnu uzbūve, remonts un tehniskā apkope 

9.Tests 

1. Pirmo noņem akumulatora baterijas (AKB) „        ” spaili  no ceļu 

būvmašīnas. 

2. Kādam jābūt uzlādes strāvas lielumam (A), uzlādējot akumulatora 

bateriju ar 75 ah lielu ietilpību? 

………………………….A 

3. Vai sasalušu AKB var uzlādēt? 

…………………….. 

4. Cik ilgi ir jālādē AKB? 

……………………. 

5. Cik liels ir viena akumulatora EDS? 

…………………….V 

6.Cik voltu ir pielādētai AKB 12V sistēmā? 

…………………… V 

7. Ar kādu instrumentu mēra sērskābes elektrolīta blīvumu (Ne GEL vai 

AGM akumulatora baterijām)? 

…………………………………………………….. 

8. Kādam jābūt sērskābes elektrolīta blīvumam pielādētai AKB Latvijas 

klimatiskajā zonā (Ne GEL vai AGM akumulatora baterijām)? 

 

…………………………………………… 

9. Kas ir elektrolīts? 

………………................ 

10. Kā pareizi sagatavo sērskābes elektrolītu, atbilstoši darba aizsardzības 

normām? 

……………………………………………………………………………

…………… 
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Būvniecība 10. tests 

 

1. No kāda materiāla izgatavo tilta sijas? 

1) ……………………………………………………. 

2) ………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………. 

2. Pagriežamie tilti iedalās: 

1) ………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………. 

3. No kāda materiāla izgatavo autoceļa caurtekas? 

1) ……………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………… 

3) ………………………………………………………….. 

 

4. Nosauciet armatūras diametrus? 

 D – ………………………………….armatūras diametrs 

D1 –………………… armatūras diametrs 
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5. Ko mēra ar doto ierīci tilta būvēšanas laikā? 

 

 

…………………………………………………………. 

6. Kā sauc attēlā redzamo tilta konstrukcijas elementu? 

 

 

…………………………………………… 

 

7. Kā sauc attēlā redzamo tilta konstrukcijas elementu? 
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…………………………………………………. 

8. Attēlā redzamo laiduma bīdīšanas palīgkonstrukciju sauc par… 

 

 

………………………………………………. 

9. Kā sauc attēlā redzamo vertikālo tilta konstrukcijas elementu? 

 

…………………………………………………………. 
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10. Kā sauc attēlā redzamo tilta konstrukcijas elementu?

 

 

…………………………………………………. 

 

 

 


