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2.11. Slāņainie plasti 

Izmanto grāmatu: N.Ņikulins „Elektrotehnisko materiālu mācība” , 23 nodaļa, 63.-66. lpp 

        ....M.Dobelis „Elektrotehniskie materiāli”, 4.3.7. nodaļa, 57.-58. lpp. 

Ievieto tekstā iztrūkstošos vārdus 

Slāņainie plasti ir materiāli, kuros pamatā ir divas sastāvdaļas - lokšņveida pildviela un 

saistviela. Par lokšņveida pildvielu tiek izmantots: ....................................., 

................................., ............................ Par saistvielu izmanto - ......................................, 

................................................ 

Getiaksa pildviela ir ......................................, bet saistviela ........................................ 

Tekstolīta pildviela ir ......................................., bet saistviela ...................................... 

Stikla tekstolīta pildviela ir ................................, bet saistviela .................................... 

Tekstolīta un getinaksa krāsa ir ......................, bet stikla tekstolītam .........................  

Getinaksa elektriskā stiprība ir ................, darba temperatūru diapazons -60 līdz 105 oC 

Tekstolīta elektriskā stiprība ..................., darba temperatūru diapazons -60 līdz 150 oC 

Stikla tekstolīta elektriskā stiprība .........., darba temperatūru diapazons -60 līdz 200 oC 

Salīdzinot ar tekstolītu un getinaksu, stikla tekstolītam ir lielāka 

............................................un ........................................... Visus slāņainos plastus ir viegli 

mehāniski apstrādāt (griezt, urbt) un tos izmanto par pamatni dažādu elektroierīču 

nostiprināšanai, piemēram, .............................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

 

 

2.12. Dielektriskās gumijas 

Izmanto grāmatu: N.Ņikulins „Elektrotehnisko materiālu mācība” , 17 nodaļa, 43.-45. lpp 

        M.Dobelis „Elektrotehniskie materiāli”, 4.3.8. nodaļa, 58.-59. lpp. 

 

1. Kāda ir gumijas galvenā sastāvdaļa?  

........................................................................................................................................... 

2. Kādas gumijas īpašības uzlabo tās vulkanizācija? ...................................................... 

3. Nosauciet, kādus izstrādājumus izgatavo no dielektriskās gumijas? 

a. ........................................................... 

b. ........................................................... 

c. ............................................................ 

d. .......................................................... 

e. .......................................................... 

4. Nosauciet, kādi ir gumijas kā elektroizolācijas trūkumi? 

a. ............................................................. 

b. ............................................................ 

c. ............................................................ 

5. Nosauciet, kāda ir gumijas galvenā priekšrocība salīdzinot ar citiem līdzīgiem 

elektroizolācijas materiāliem?  

........................................................................................................................................... 
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6. Kādas pozitīvas īpašības ir gumijām, kas izgatavots uz sintētiskā kaučuka 

butilkaučuka bāzes?  

a. ............................................ 

b. ............................................ 

c. ............................................ 

7. Kādas pozitīvas īpašības ir gumijām, kas izgatavots uz sintētiskā kaučuka 

hlorprēnkaučuka bāzes, sauktas arī par nairīta gumijām?  

a. .......................................... 

b. .......................................... 

8. Kādas pozitīvas īpašības ir gumijām, kas izgatavots uz sintētiskā kaučuka 

silīcijorganiskā kaučuka bāzes? 

a. .......................................... 

b. .......................................... 

9. Kādās robežās ir dielektrisko gumiju elektriskā stiprība?  

............................................................................................................................................ 

10. Kādās robežās ir darba temperatūra gumijām, kas izgatavotas uz dabiskā kaučuka 

bāzes?.......................................................................................................................... 

11. Kādās robežās ir darba temperatūra gumijām, kas izgatavotas uz silīcijorganiskā 

(sintētiskā) kaučuka bāzes?  

........................................................................................................................................... 

 

2.13. Lakas, emaljas, kompaundi 

Izmanto grāmatu: N.Ņikulins „Elektrotehnisko materiālu mācība” , 18 nodaļa, 45.-49. lpp 

        M.Dobelis „Elektrotehniskie materiāli”, 4.3.9. nodaļa, 59.-61. lpp. 

 

1. Nosauciet, kādas ir elektroizolācijas laku galvenās sastāvdaļas un dažus to piemērus? 

a. (sastāvdaļa 1 ) - ................................................, piemēram: 

i. ................................................................ 

ii. ................................................................ 

b. (sastāvdaļa 2 ) - .................................................., piemēram: 

i. ................................................................ 

ii. ................................................................ 

2. Kādās grupās iedalās lakas pēc nozīmes un veicamajām funkcijām? 

a. .......................................................................... 

b. .......................................................................... 

c. .......................................................................... 

3. Paskaidrojiet, ar ko atšķiras elektroizolācijas emaljas no lakām?  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

4. Paskaidrojiet, ar ko atšķiras elektroizolācijas kompaundi no lakām?  

........................................................................................................................................... 
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5. Uz kādu sveķu bāzes izgatavotajiem kompaundiem ir ļoti mazs tilpuma rukums 

sacietējot 0,5-1,5% (pārējiem 5-8%)?  

........................................................................................................................................... 

6. Uz kādu sveķu bāzes izgatavotajiem kompaundiem ir augsta pieļaujamā darba 

temperatūra +200oC (pārējiem līdz +110 oC)?  

............................................................................................................................................ 

7. Atzīmējiet ar „+” zīmi, kuram materiālam vai materiāliem atbilst dotais raksturojums 

 Lakas Emalja

s 

Kompaun

di 

Iegūts izšķīdinot sveķus šķīdinātājā    

Iegūts šķīdinātājā izšķīdinātiem sveķiem pievienojot krāsvielas.    

Žāvēšanas procesā veidojas caurejošas poras    

Lietot elektromašīnu tinumu piesūcināšanai, lai sacementētu 

tinuma atsevišķos vijumus. 

   

Lieto jau piesūcinātu tinumu pārklāšanai, lai paaugstinātu 

mitrumizturību 

   

Lieto dažādu elektroizolācijas materiālu salīmēšanai    

Lieto elektromašīnu tinumu piesūcināšanai, lai sacementētu 

tinuma atsevišķos vijumus un reizē arī pasargātu no mitruma 

   

Lieto tukšumu (brīvo telpu) aizliešanai dažādu elektroierīču , 

piemēram, droseļu, korpusos 

   

Lai palielinātu mehānisko izturību, pamatsastāvam pievieno 

pildvielas (kvarca putekļus u.c.) 

   

   

 

2.14. Papīri un kartoni 

Izmanto grāmatu: N.Ņikulins „Elektrotehnisko materiālu mācība” , 20 nodaļa, 52.-57. lpp 

        M.Dobelis „Elektrotehniskie materiāli”, 4.3.10. nodaļa, 61.-64. lpp. 

 

Ievieto tekstā iztrūkstošos vārdus. 

Par izejviela elektroizolācijas papīru un kartonu izgatavošanai izmanto 

..................................., to izgatavo no ..............................................koksnes.  

Lai papīrs būtu pēc iespējas izturīgāks un ar labākām elektroizolācijas īpašībām, ļoti 

svarīgi no celulozes atdalīt ............................................................ 

Lai koksni pārvērstu celulozē, to sasmalcina un vāra skābā vai sārmainā vidē, 

....................temperatūrā, ........................spiedienā.  

Pēc vārīšanas iegūto celulozi samaļ. Veicot trekno malšanu, iegūst celulozes šķiedras, 

kuras ...................................................... un to kapilāri ........................................................... 

Veicot lieso malšanu, iegūst celulozes šķiedras, kuras ................................................ un to 

kapilāri ...............................................................  

No treknā maluma celulozes izgatavotais papīrs ir .......................................................... 

No liesā maluma celulozes izgatavotais papīrs ir ............................................................. 
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 Izgatavo dažādu tipu elektroizolācijas papīrus. 

Kabeļpapīru izgatavo no ........................................maluma celulozes, jo tam jābūt 

............................................īpašībām. Piesūcinot kabeļpapīru ar ...................................eļļu, 

iegūst gandrīz ..........................reizes lielāku elektrisko stiprību salīdzinājumā ar 

nepiesūcinātu kabeļpapīru, sasniedzot .....................kV/mm. To izmanto 

..............................................spēka kabeļiem, kuru spriegums sasniedz .............................. 

Kondesatorpapīra izgatavošanai lieto ........................................... maluma celulozi. 

Nepiesūcināta kondesatorpapīra elektriskā stiprība ir ...................................kV/mm, bet 

piesūcinot to ar ............................................iegūst elektrisko stiprību 

...............................................kV/mm, kas ir gandrīz ...................reizes vairāk nekā 

piesūcinātam kabeļpapīram. Kondesatorpapīru izmanto kondensatora plātņu ....................... 

Uztinamo papīru lieto ...................................................................................................... 

Piesūcināmais papīrs paredzēts.....................................izgatavošanai. un tam izmanto 

..............................maluma celulozi. 

Elektroizolācijas kartonu izgatavo no celulozes šķiedras un ......................................... 

maisījuma. Elektroizolācijas kartonu izmanto ........................................................................ 

Uztinamā papīra lielākais biezums ir ..................mm 

Kabeļpapīra lielākais biezums ir .........................mm 

Elektroizolācijas kartona biezums ir robežās no ........................mm līdz ........... ..mm. 

 

 

2.15. Vizlas materiāli 

Izmanto grāmatu: N.Ņikulins „Elektrotehnisko materiālu mācība” , 24. nodaļa, 66.-71.lpp  

        M.Dobelis „Elektrotehniskie materiāli”, 4.3.11. nodaļa, 64-66. lpp 

 

1. Pie kādas dielektriķu grupas pieder vizlas materiāli? 

................................................................................................................................................. 

2. Kāpēc, no dabā atrodamās plašās vizlas materiālu grupas, elektrotehnikā izmanto tikai 

muskovītu un flogopītu? 

................................................................................................................................................. 

3. Ir radīta arī sintētiskā vizla. Kāds ir tās nosaukums? ........................................................ 

4. Aizpildi tabulu 

Raksturlielumi Muskovīts Flogopīts Sintētiskā vizla 

Elektriskā stiprība    

Termoizturība    

Kušanas temperatūra    

Udensabsorbējamība    

Ķīmiskā noturība (reaģē 

vai nereaģē ar skābēm un 

sārmiem) 

   

Kur izmanto?    
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5. Kuram no vizlas paveidiem ir vislielākā elektriskā stiprība? .............................................. 

6. Kurš no vizlas paveidiem ir ar vislielākā termozturību? ..................................................... 

7. Kurš no vizlas paveidiem ir ar vislielākā ķīmiskā noturība? .............................................. 

8. Kuram no vizlas paveidiem ir ar vislielākā nodilumizturība? ............................................. 

9. Kas notiek ar vizlu, ja tiek pārsniegta termoizturības robeža? 

................................................................................................................................................. 

10. Vai vizlas materiāli ir spējīgi uzsūkt mitrumu? ................................................................... 

11. Salīmējot vizlas plāksnītes ar līmejošajiem sveķiem iegūst materiālu, kura nosaukums ir  

................................................................................................................................................  

12. Pārstrādājot vizlu rodas 90% atbirumu. Salīmējot attīrītās atbiras iegūst materiālu, kuru 

sauc par ............................................................................................................................. 

13. Lai no atbirām iegūtais izolācijas materiāls būtu ar lielāku mehānisko izturību, to uzklāj uz 

papīra. Šādu materiālu sauc par ................................................................................... 

14. Kuros attēlos un kādas elektroierīču sastāvdaļas ir izgatavotas no vizlas materiāliem? 

................................................................................................................................................. 

15. Kurās no nosauktajām elektroierīču sastāvdaļas varētu tikt izmantots: 

a. muskovīts........................................... Kāpēc? .................................................. 

b. flogopīts............................................. Kāpēc?.................................................... 

c. Sintētiskā vizla ..................................Kāpēc? ................................................... 

 

 

2.16. Elektrokeramiskie materiāli 

Izmanto grāmatu: N.Ņikulins „Elektrotehnisko materiālu mācība” , 26. nodaļa, 72.-78.lpp  

        M.Dobelis „Elektrotehniskie materiāli”, 4.3.14. nodaļa, 68-69. lpp 

 

1. Pie kādas dielektriķu grupas pieder elektrokeramiskie materiāli? 

........................................................................................................................................... 

2. Kā sauc divus elektroiekārtās visbiežāk izmantojamos elektrokeramiskos izolācijas 

materiālus?  

........................................................................................................................................... 

3. Kāds ir elektrotehniskā porcelāna sastāvs? 

........................................................................................................................................... 

4. Elektrotehniskā porcelāna izstrādājumi tiek pārklāti ar glazūru. Kādas izolatora 

īpašības tā uzlabo?  

........................................................................................................................................... 

5. Cik liela ir elektrotehniskā porcelāna elektriskā stiprība? ............................................ 

6. Nosauciet steatīta izejvielas.  

........................................................................................................................................... 

7. Cik liela ir steatīta elektriskā stiprība? ......................................................................... 

8. Cik liela ir steatīta termoizturība? ................................................................................ 
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9. Salīdziniet, kurš elektrokeramiskais materiāls ir pārāks, atzīmējot to ar „+” zīmi.  

Raksturlielumi Elektrotehniskais 

porcelāns 

Steatīts 

Elektriskā stiprība   

Termoizturība   

Stiprība stiepē   

Stiprība liecē   

Triecienstigrība   

Īpatnējā tilpuma pretestība   

Cena   

 

10. Nosauciet, kas elektrotehnikā tiek izgatavots no: 

a. porcelāna - ........................................................................................................ 

b. steatīta - ............................................................................................................ 

11.  Kurā attēlā varētu būt izmantots: 

a.  porcelāns ..................... 

b. steatīts .......................... 

1. attēls 2. attēls 3 attēls 4. attēls 

   
 

 

 

2.17. Stikli 

Izmanto grāmatu: N.Ņikulins „Elektrotehnisko materiālu mācība” , 27. nodaļa, 78.-80.lpp  

        M.Dobelis „Elektrotehniskie materiāli”, 4.3.13. nodaļa, 67-68. lpp 

 

1. Pie kādas dielektriķu grupas pieder stikli? ......................................................................... 

2. Nosauciet stikla galveno izejvielu. ..................................................................................... 

3. Pēc izejvielu sastāva stiklus iedala kvarca stiklos, un silikātstiklos. Kāda ir silikātstikla 

sastāva būtiskākā atšķirība?  

................................................................................................................................................ 

4. Cik augsta temperatūra nepieciešama, lai varētu izkausēt kvarca smiltis? ...................... 



7 

5. Cik augsta temperatūra nepieciešama, lai varētu izkausēt silikātstiklu šihtu? .................. 

6. Salīdziniet, kurš stikls ir pārāks, atzīmējot to ar „+” zīmi.  

Raksturlielumi Kvarca stikls Silikātstikls 

Elektriskā stiprība   

Termoizturība   

Cena   

7. Nosauciet, kas elektrotehnikā tiek izgatavots no: 

a. kvarca stikla- ............................................................................................................. 

b. silikātstikla - ............................................................................................................... 

8.  Kvarca stikls tiek izmantots lokizlādes spuldžu kolbu izgatavošanai. Kādas kvarca stikla 

īpašības nosaka tā izmantošanas iespējas šajās elektroierīcēs? 

...............................................................................................................................................  

9.  Kurā attēlā varētu būt izmantots: 

a. kvarca stikls ......................... 

b. silikātstikls ............................ 

1. attēls 2. attēls 3. attēls 4. attēls 
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2.18. Kopsavilkums 

Atrisini krustvārdu mīklu 

       1        

    2                  

     3                 

     4                 

   5                     

      6                 

  7                        

  8                         

    9                

    10                

11                        

  12                   

   13                  

  14                   

   15                    

Vertikāli 

1. Ķīmisks process, kurā monomēra molekulas savienojas lielās lielmolekulāra 

savienojuma molekulās. 

Horizontāli 

2. Polikondensācijas dielektriķis, kuru lieto kā pamatni lakaudumiem. 

3. Viena no sintētiskajām eļļām. 

4. Gāzveida dielektriķis, kura elektriskā stiprība 7,2kV/mm. 

5. Slāņainais plasts, kuru izgatavo piesūcinot papīra loksnes ar bakelītlakām. 

6. Lokšņu materiāls, kuru izgatavo salīmējot šķeltās vizlas plāksnītes. 

7. Balts, puscaurspīdīgs polimerizācijas dielektriķis, kas aptaustot šķiet taukains, lieto 

vadu izolācijai. 

8. Polimerizācijas dielektriķis, kuram raksturīga sevišķi augsta termoizturība, 250oC 

9. Dažādu gāzu sajaukuma gāzveida dielektriķis. 

10. Dabā atrodams minerāls ar augstu termoizturību 

11. Cietais neorganiskais dielektriķis, no kura izgatavo elektropārvades līniju izolatorus. 

12. Stikla šķirne ar augstu termoizturību. 

13. Dielektriķis, kuru izgatavo no kaučuka. 

14. Dielektriķis, kuru iegūst lakām pievienojot krāsvielas, izmanto vadu izolācijai. 

15. Elektrokeramiskais materiāls ar labākiem mehāniskajiem un elektrotehniskajiem 

raksturlielumiem nekā elektrotehniskajam porcelānam. 
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No kāda dielektriskā materiāla varētu būt izgatavota ar bultiņu atzīmētā elektroierīces 

daļa? 

 

 

Gaisvadu līnijas 

izolatora korpuss 

 

.............................................. 

 

 

Dielektriskie cimdi 

 

............................................ 

 

Kvēlspuldzes korpuss 

 

 

Kontaktspaiļu izolatori 

 

...................................  

 

 

....................................... 

 

 

Spoles korpuss 

 

 

.................................. 

 

 

Rezistora korpuss 

 

................................ 

 

 

Drošinātāja korpuss 

 

................................................. 
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Drošinātāja korpuss 

 

.................................................... 

 

 

Kontaktspaiļu 

pamatne 

 

................................................ 

 

 

Elektroenerģijas 

skaitītāja korpuss 

 

 

............................................... 

 

 

Drošinātāju korpusi 

 

.................................................. 

 

 

Automatslēdža 

korpuss 

 

................................................... 

   

 

 

Elektroniskās shēmas 

plate 

 

................................................ 



11 

3. Vadu un kabeļu izstrādājumi 
Izmanto grāmatu: N.Ņikulins „Elektrotehnisko materiālu mācība” , 35., 36.,37. nodaļa, 96.-

102.lpp  

        M.Dobelis „Elektrotehniskie materiāli”, 6.4. nodaļa, 95.-98. lpp 

 

1. Iepazīsties ar vadu un kabeļu produktu kataloga piedāvājumu klāstu. Kādās galvenajās 

grupās tiek iedalīti visi izstrādājumi. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

2. Nosauciet trīs populārākos vadu un kabeļu izolācijas materiālus  

................................................................................................................................................. 

3. Kur izmantu tinumu vadus? 

 

................................................................................................................................................. 

4. Kādām vajadzībām tiek lietoti montāžas vadi? 

 

................................................................................................................................................. 

5. Kādām vajadzībām tiek lietoti kabeļi? 

 

................................................................................................................................................. 

6. Ko nepieciešams izmainīt kabeļa konstrukcijā, ja ir nepieciešams izgatavot kabeli 

lielākam spriegumam? 

.............. .................................................................................................................................. 

7. Ko nepieciešamas izmainīt, ja ir nepieciešams kabelis lielākas strāvas pārvadīšanai?  

................................................................................................................................................ 

8. Kabeļa apvalka galvenais uzdevums ir aizsargāt strāvu vadošās dzīslas pamatizolāciju no 

...................................................................................................................................... 

9. Kabeļa bruņas galvenais uzdevums aizsargāt kabeļa apvalku no  

................................................................................................................................................. 

10. Nosvītrojiet, kurš vada šķērsgriezums neatbilst standartam?  
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2,5mm2, 4 mm2, 6 mm2, 8 mm2, 10 mm2, 15 mm2, 25 mm2, 35 mm2, 50 mm2, 75 mm2, 95 

mm2, 100 mm2, 120 mm2, 150 mm2, 180 mm2, 240 mm2  

11. Strāvu vadošās dzīslas diametrs 8mm. Nosakiet tās šķērsgriezumu.  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

12. Strāvu vadošās dzīslas šķērsgriezums 25mm2. Nosakiet tās diametru. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

13. Aprēķini laukumu tālāk dotajiem dažādu formu strāvu vadošo dzīslu šķērsgriezumiem 

(ģeometriskos izmērus nosaki ar lineālu): 

 

 

 

 

 

 

14. Aprēķiniet un ierakstiet tabulā iztrūkstošos lielumus strāvu vadošajai dzīslai.  

Diametrs 

(mm) 
 2,8 8,0  4,5  

Šķērsgriezums 16   35  150 
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(mm2) 

15. Uz saivas uztīts 2km garš alumīnija kailvads, kura šķērsgriezums 120mm2. Nosakiet tā 

masu, ja zināms, ka alumīnija blīvums 657kg/m3 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

16. Uz transformatora serdes uztīts vads ar taisnstūrveida formas šķērsgriezumu, kura malu 

garumi attiecīgi 2mm un 6mm. Nosverot spoli tika noteikts, ka tā masa ir 100kg. Nosakiet 

uz spoles uztītā vada garumu. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

17. Vara īpatnējā elektriskā pretestība 0,017 (
m

mm 2
). Cik liela pretestība būs no vara 

izgatavotam vadam, kura garums 10 m, bet šķērsgriezums 4 mm 2 ? Parādiet aprēķinu. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

18. Nosauciet vada sastāvdaļas 

 

                ................................................... 

 

               ..................................................... 

19. Nosauciet visas kabeļa sastāvdaļas  

 

 

 

.............................................. 

 

................................................. 

 

............................................... 

 

................................................ 
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Atrisini krustvārdu mīklu 

   8    9  10       

            11      

       7              

1                      

      13     6           

   3                    

                    

             12     

    4                      

 2                       

            5         

                 

 Horizontāli 

1. Materiāls ar ko piesūcina kabeļu papīru elektriskās stiprības uzlabošanai. 

2. Process, kas skābekļa iedarbībā sagrauj dzelzi 

3. Elektriskās strāvas pārvadīšanai izmanto ..................... 

4. Viens no vadu izolācijas materiāliem. 

5. Strāvu vadošās dzīslas materiāls. 

6. Alumīnija ķīmiskais apzīmējums 

7. No vara vadiem izgatavota elektrisko mašīnu sastāvdaļa 

 Vertikāli 

8. Slānis virs kabeļa pamatizolācijas. 

9. Pārklāt ar izolējošu materiālu. 

10. Kabeļa slānis, kas aizsargā pret mehānisku iedarbību 

11. Izolācija, ar kuru pārklāj tinumu vadus 

12. Metāls, ar kuru pārklāj vara montāžas vadus 

13. Svina ķīmiskais apzīmējums 
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20. Tālāk dotajām kabeļu markām nosaki: 

20.1. AMKA 1x6+25 

20.1.1. Fāzu strāvu vadošās dzīslas materiāls ......................, skaits.............., 

šķērsgriezums ....................................... 

20.1.2. Nulles vada materiāls ..........................., skaits.............., šķērsgriezums ............ 

20.2. MCCMK 3x2,5/2,5 

20.2.1. Fāzu strāvu vadošās dzīslas materiāls ......................, skaits .............................., 

šķērsgriezums .............................. 

20.2.2. Nulles vada materiāls ..............................., skaits..........., šķērsgriezums ............ 

20.3. AMCMK4x35A/16Cu 

20.3.1. Fāzu strāvu vadošās dzīslas materiāls ......................, skaits .............................., 

šķērsgriezums ....................................... 

20.3.2. Nulles vada materiāls .........................., skaits .............., šķērsgriezums ........... 

20.4. AXMK 1x300 

20.4.1. Fāzu strāvu vadošās dzīslas materiāls ......................, skaits .............................., 

šķērsgriezums ....................................... 

20.4.2. Nulles vada materiāls ......................., skaits .............., šķērsgriezums ........... 

 

21. Pēc firmas kataloga nosaki kabeļa: 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogs 
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4. Magnētiskie materiāli 

4.1. Magnētisko materiālu raksturlielumi. 

Izmanto grāmatu: N.Ņikulins „Elektrotehnisko materiālu mācība” , 40. nodaļa, 116.-119.lpp  

        M.Dobelis „Elektrotehniskie materiāli”, 6.1, 6.2. nodaļa, 85-88. lpp 

 

1. Kādus materiālus sauc par magnētiskiem materiāliem? 

.................................................................................................................................................. 

2. Kādi metāli spēj magnetizēties ārējā magnētiskā lauka ietekmē? 

................................................................................................................................................. 

3. Ko raksturo magnētiskā permeabilitāte? 

................................................................................................................................................. 

4. Ar kādu burtu elektrotehnikā tiek apzīmēta magnētiskā permeabilitāte un vai tai ir 

mērvienība? 

................................................................................................................................................. 

5. Vai magnetizēšanās spēja (magnētiskā permeabilitāte) ir nemainīgs lielums katram 

konkrētam materiālam?  

................................................................................................................................................ 

6. Pēc 8. zīmējuma grafika nosakiet:  

6.1. sākotnējo un maksimālo magnētisko permeabilitāti permalojam. .............................. 

6.2. sākotnējo un maksimālo magnētisko permeabilitāti dzelzim. ..................................... 

6.3. pie kādas magnētiskā lauka intensitātes magnētiskā permeabilitāte sasniedz 

maksimumu permalojam? .......................................................................................... 

6.4. pie kādas magnētiskā lauka intensitātes magnētiskā permeabilitāte sasniedz 

maksimumu dzelzim? ................................................................................................. 

6.5. kuram no materiāliem ir lielākas magnētiskās permeabilitātes 

svārstības?.................................................................................................................. 

 

                                      8. zīmējums 
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7. Dotajā histerēzes cilpas grafikā nosakiet; 

7.1. kā tiek apzīmēta piesātinājuma indukcija? ................................................................. 

7.2. kā tiek apzīmēta paliekošā magnētiskā indukcija? ..................................................... 

7.3. kā tiek apzīmēts koercitīvais spēks? .......................................................................... 

7.4. kādai magnētisko materiālu grupai atbilst šī histerēzes cilpa? (magnētiski mīkstajiem 

vai magnētiski cietajiem materiāliem)  

............................................................................................................................................ 

 

                       9. zīmējums 

 

8. Uzzīmējiet histerēzes cilpu magnētiskajam materiālam, kuram ir sekojoši raksturlielumi: 

piesātinājuma indukcija 1T tiek sasniegta pie magnētiskā lauka intensitātes 15A/m, 

paliekošā magnētiskā indukcija 0.9T, koercitīvais spēks 10A/m 
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9. Atzīmējiet ar „+”, kurš apgalvojums ir pareizs. 

 

Nr. 

p.k. 

Apgalvojums Jā Ne 

1. Materiālam ar lielāku magnētisko permeabilitāti magnetizēšanās 

spēja ir lielāka. 

  

2. Materiāla magnetizēšanās spēja ir atkarīga no tā ģeometriskajiem 

izmēriem. 

  

3. Materiāla magnetizēšanās spēja ir atkarīga no tā ķīmiskā sastāva.   

4. Materiāla magnetizēšanās spēja ir atkarīga no temperatūras.   

5. Materiāla magnetizēšanās spēja ir atkarīga no ārējā magnētiskā 

lauka intensitātes. 

  

6. Materiāla magnetizēšanās spēja ir atkarīga no tā, cik liels mehāniskā 

spiediena spēks iedarbojas uz materiālu. 

  

7. Piesātinājuma indukcija vienmēr būs lielāka par paliekošo 

magnētisko indukciju. 

  

8. Magnētiskais materiāls ir kvalitatīvāks, ja piesātinājuma indukcija ir 

lielāka. 

  

9. Koercitīvais spēks ir magnētiskā lauka intensitāte, pie kuras 

magnētiskais materiāls sasniedz piesātinājumu. 

  

 

 

4.2. Magnētiski mīkstie materiāli. 

Izmanto grāmatu: N.Ņikulins „Elektrotehnisko materiālu mācība” , 41. nodaļa, 119.-123.lpp  

     ....   M.Dobelis „Elektrotehniskie materiāli”, 6.3. nodaļa, 88.-95. lpp 

 

1. Aizpildiet tabulu, ierakstot procentuālo attiecīgā izejmateriāla daudzumu. 

Magnētiski mīkstā 

materiāla nosaukums 
Fe Ni Co Si C Al 

Elektrotehniskais silīcija 

tērauds 
      

Permalojs       

Alsifers       
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2. Pēc dotajiem grafikiem nosakiet, kāds būtu vēlamais niķeļa īpatsvars permalojā, lai 

sasniegtu : 

2.1. maksimālo piesātinājuma indukciju ............................................................................ 

2.2. maksimālo magnētisko permeābilitāti ......................................................................... 

2.3. vismazāko koercitīvo spēku. ....................................................................................... 

 

                          10. zīmējums 
 

                           11. zīmējums 

 

                    12. zīmējums 

 

 

3. Kuras histerēzes cilpas atbilst magnētiski mīkstajam materiālam. ....................................... 

 

                                    13. zīmējums 

 

4. Lai ierobežotu virpuļstrāvas elektrisko mašīnu serdes izgatavo no savstarpēji izolētām, 

piemēram, elektrotehniskā tērauda, plāksnēm. Izgatavojot serdes no ferīta, tas nav 

nepieciešams. Kāda elektriskā īpašība ferītam ir atšķirīga, kas ļauj serdes izgatavot 

monolītas, neuztraucoties par virpuļstrāvu zudumiem? 

................................................................................................................................................. 
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5. Atzīmējiet ar „+”, kurš apgalvojums par magnētiski mīkstajiem materiāliem ir pareizs. 

Nr. 

p.k. 

Apgalvojums Jā  Ne 

1. Tiem ir raksturīgas lielas koercitīvā spēka Hc vērtības.   

2. Tiem ir raksturīgas liela paliekošā indukcija Br.   

3. Tiem ir raksturīga plata histerēzes cilpa.   

4. No tiem izgatavo elektrodzinēju serdes.   

5. No tiem izgatavo transformatoru serdes.   

6. No tiem izgatavo kompasadatas.   

7. No tiem izgatavo patstāvīgos magnētus   

8. No tiem izgatavo elektromagnētu serdes.   

 

 

4.3. Magnētiski cietie materiāli 

Izmanto grāmatu: N.Ņikulins „Elektrotehnisko materiālu mācība” , 43., 44. nodaļa, 123.-

128.lpp        M.Dobelis „Elektrotehniskie materiāli”, 6.4. nodaļa, 95.-98. lpp 

 

1. Aizpildiet tabulu, ierakstot procentuālo attiecīgā izejmateriāla daudzumu. 

Magnētiski mīkstā 

materiāla nosaukums 
Fe Cr W Co Mo C 

Leģētais martensīta 

hromtērauds 
      

Leģētais martensīta 

volframtērauds 
      

Leģētais martensīta 

kobalta tērauds 
      

2. Kuras histerēzes cilpas atbilst magnētiski mīkstajam materiālam. ............................... 

 

                                      14. zīmējums 
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3. Atzīmējiet ar „+”, kurš apgalvojums par magnētiski mīkstajiem materiāliem ir pareizs. 

 

Nr. 

p.k. 

Apgalvojums Jā  Ne 

1. Tiem ir raksturīgas lielas koercitīvā spēka Hc vērtības.   

2. Tiem ir raksturīgas liela paliekošā indukcija Br.   

3. Tiem ir raksturīga plata histerēzes cilpa.   

4. No tiem izgatavo elektrodzinēju serdes.   

5. No tiem izgatavo transformatoru serdes.   

6. No tiem izgatavo kompasadatas.   

7. No tiem izgatavo patstāvīgos magnētus   

8. No tiem izgatavo elektromagnētu serdes.   

   

4. Atzīmējiet ar „+”, kuram magnētiski cietajam materiālam atbilst minētais 

raksturojums. 

 Leģētie 

martensīta 

tēraudi 

Fe-Ni-Al 

sakausējumi 

Nekaļamie 

metālkeramiskie 

materiāli 

Ferrīti 

Izgatavo ar karstās 

kalšanas metodi 

    

Samērā slikti 

magnētiskie 

raksturlielumi 

    

Cieti un trausli, var 

apstrādāt vienīgi slīpējot 

    

Izgatavo no metālu 

pulveriem saķepinot 

augstā temperatūrā. 

    

Pamatsastāvs ir dzelzs     

Pamatsastāvs ir dzelzs 

oksīds Fe2O3 

    

Krāsa melna     
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5. Tālāk nosauktos magnētiskos materiālus ierakstiet pareizajās apakšgrupas:  

 leģētie martensīta tēraudi (volframtērauds, kobalta tērauds), 

 elektrotehniskie silīcija tēraudi,  

 dzelzs-niķeļa –alumīnija sakausējumi, 

 ferīti, 

 permaloji, 

 alsiferi, 

 nekaļamie metālkeramiskie materiāli. 

 

Magnētiski mīkstie materiāli 

 

Magnētiski cietie materiāli 

......................................................... ......................................................... 

......................................................... ......................................................... 

......................................................... ......................................................... 

......................................................... ......................................................... 
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4.4. Kopsavilkums 

Atrisini krustvārdu mīklu 

 

          1     2  3  4  

                         

      5                         

   6                             

      7                             

8                                    

                         

        9                      

  10                            

   11                            

                     

 

Vertikāli 

1. Magnētiski mīkstais materiāls. 

2. Viens no trijiem feromagnētiskajiem materiāliem. 

3. Magnētiskais materiāls, kuru izgatavo saķepinot metālu oksīdu pulverveida maisījumu 

4. Magnētiski ............................ materiāls. 

Horizontāli 

5. Viens no trijiem feromagnētiskajiem materiāliem. 

6. Sakausējums, kas pieder pie magnētiski mīksto materiālu grupas. 

7. Raksturlielums, ar kuru raksturo magnetizēšanās spēju. 

8. Magnētiskā lauka intensitātes spēks, kurš nepieciešams lai atmagnetizētu paraugu. 

9. Viens no trijiem feromagnētiskajiem materiāliem. 

10. Ar apzīmējumu Br histerēzes cilpas grafikā tiek apzīmēta paliekošā magnētiskā 

...................... 

11. Leģētais ............................. tērauds 

5. Pusvadītāji materiāli 

Izmanto grāmatu: N.Ņikulins „Elektrotehnisko materiālu mācība” , 38. nodaļa, 103.-

115..lpp  

        M.Dobelis „Elektrotehniskie materiāli”, 5.1.. nodaļa, 72-84. lpp 

 

1. Pabeidziet teikumu. 

1.1.  Pēc īpatnējās elektriskās pretestības pusvadītāji ieņem starpstāvokli starp  

.....................    ................................................................................................................. 

1.2. palielinoties temperatūrai pusvadītāju pretestība ...................................................... 
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1.3. pusvadītāju aptumšojot tā pretestība ........................................................................ 

1.4. iedarbojoties uz pusvadītāju ar elektrisko vai magnētisko lauku tā pretestība ........... 

2. Pasvītro, kuri no tālāk minētajiem materiāliem pieder pie vienkāršajiem pusvadītājiem:  

dzelzs, niķelis germānijs, telūrs, kālijs, silīcijs, selēns, bors, hēlijs, ogleklis, sudrabs, fosfors, 

sērs, antimons, arsēns, slāpeklis, jods, skābeklis, ūdeņradis, svins. 

3. Pasvītro, kuri no tālāk minētajiem ķīmiskajiem savienojumiem pieder pie pusvadītājiem:  

CuCl, CO2, KOH, AgBr, H20, NiO, Fe2O3, H2SO4, HCl. 

4. Kādus pusvadītājus sauc par n tipa pusvadītājiem? 

................................................................................................................................................. 

5. Kādus pusvadītājus sauc par p tipa pusvadītājiem? 

................................................................................................................................................ 

6. Barošanas avotam iezīmē polaritāti (+ un -) tā, lai p-n pāreja tiktu ieslēgta sprostvirzienā. 

  

 

7. . Barošanas avotam iezīmē polaritāti (+ un -) tā, lai p-n pāreja tiktu ieslēgta vadāmība 

virzienā  

 

8. Aizpildi tabulu. 

Pusvadītāj

s 

Ķ
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C
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Īp
at

n
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p
re
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D
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b
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m

p
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ū
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C
0
 

Pielietojums 

Germānijs        

Silīcijs        

Selēns        

Telūrs        

Silīcija 

karbīts 

       

 

Atrisini krustvārdu mīklu. 
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      1        

               

  2                   

 3                        

4                       

  5                       

6                      

7                    

 8                      

   9                

   10                     

  11                  

 

Vertikāli 

1. No pusvadītāju materiāliem izgatavota ierīce, kuru var izmantot elektrisko signālu 

pastiprināšanai.. 

Horizontāli 

2. Lādiņnesēji p tipa pusvadītājos. 

3. Viena no elektrotehnisko materiālu pamatgrupām. 

4. Pusvadītājs materiāls, no kura izgatavotajām diodēm un tranzistoriem ir salīdzinoši 

zema darba temperatūra +70oC 

5. Lielums, kas skaitliski raksturo pusvadītāju īpatnējās vadītspējas izmaiņas to 

deformējot. 

6. Pusvadītāju materiāls, no kura izgatavotajām diodēm  un tranzistoriem darba 

temperatūra sasniedz +200oC, atrodams parasto smilšu sastāvā. 

7. Pusvadītājs materiāls, kurš atrodams parasto smilšu sastāvā 

8. Lādiņnesēji n tipa pusvadītājos. 

9. No pusvadītāju materiāliem izgatavota ierīce, kura strāvu laiž tikai vienā virzienā. 

10. Ierīce, kuras darbības pamatā izmantotas pusvadītāju materiālu termoelektriskās 

parādības. 

11. Ārēja iedarbība, kuras iespaidā palielinās pusvadītāju materiālu vadītspēja 
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9. Kuru elektroierīču izgatavošanā ir pielietoti pusvadītāju materiāli? 

  

 

   

Rezistori Spuldzes Transformators Multimetrs 

  

 

 

 

Mikroshēma Triode Slēdzis Tranzistors 

    

Asinhronais dzinējs Diode Elektroniska shēma Līdzstrāvas dzinēja 

rotors 

    

Kontaktspailes Kontaktspaile Izolators Pārsprieguma 

novadītājs 
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6. Kopsavilkums par elektrotehniskajiem materiāliem 

1.  No kāda materiāla varētu būt izgatavotas attēlos redzamo elektroierīču sastāvdaļas 

  

Kabeļa apvalks ....................................... 

Kabeļa strāvu vadošā dzīsla ................. 

Pievienojuma spailes ......................... 

Izolatori ............................................. 

Tinumu serde .................................... 

  

Kabeļa apvalks ........................................ 

Strāvu vadošās dzīslas............................ 

Strāvu vadošo dzīslu izolācija .................... 

Vadu savienojuma spailes ................... 

  

Savienojumu spailes korpuss .................... 

Savilcējskrūves ........................................ 

Savienojumu spailes korpuss .............. 

Savilcējskrūves ..................................... 
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Augšējā pievienojuma uzgrieznis ........... 

Apakšējā pievienojuma uzgrieznis .......... 

Drošinātāja korpuss ......................... 

Drošinātāja kontaktspailes ................ 

  

Spraudkontakta korpuss .......................... 

Spraudkontakta kontakti .......................... 

Savienotājspailes korpuss .................... 

Strāvu vadošās dzīslas ......................... 

Strāvu vadošo dzīslu izolācija ................ 

  

Rezistora stieple ................................. Nozarkārbas korpuss ............................. 

Savienotājspailes ................................. 

  

Kvēlspuldzes kvēldiegs ........................... 

Kvēlspuldzes kolba ................................... 

Drošinātāju korpuss ........................ 

Drošinātāja vītne ............................... 
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Diodes korpuss ......................................... 

Diodes p-n pāreja .................................. 

Savienojumu spailes korpuss ............... 

Uzgriežņi ............................................... 

Vadiem uzpresētās kontaktspailes......... 

  

Magnētiskā serde .................................... 

Kolektors .................................................. 

Tinuma vads ............................................ 

Sildspirāles stieple .............................. 

Sildspirāles korpuss ............................. 

  

Spuldžu kolbas ........................................ Patstāvīgais magnēts ............................ 

  

  

 



30 

Izmantotās literatūras saraksts: 

 

1. Л. Журавлева. Электроматериаловедение. Академия, 2006. 

2. В.Филикова. Электротехнические и конструкционные материалы.. Академия, 2005. 

3. И. Алиев. Электротехнические материалы и изделия. Москва, 2005. 

4. M.Dobelis. Elektrotehniskie materiāli. Rīga, 1997. 

5. V.Ņikiforovs. Metālu tehnoloģija un konstrukciju materiāli. Rīga, 1984. 

6. N.Ņikulins. Elektrotehnisko materiālu mācība. Rīga, 1983. 

7. O.Pētersons. Materiālu mācība metālapstrādātājiem. Rīga. 1999. 

8. В.Филиков. Конструкционные и электротехнические материалы. Москва, 1990. 

 

 

 


