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Mācību līdzeklis „Tehniskā grafika. Izmēri un mērījumi. Ievads” ir sagatavots ar mērķi
sniegt ieskatu par zināšanām tehniskajā grafikā tiem arodvidusskolas audzēkņiem, kuri apgūst
automehāniķa specialitāti.
Šis mācību līdzeklis, projekta šaurajos ietvaros, ir tikai daļa no plašās tēmas, kura skar ar
mašīnbūvniecību saistītos izmērus un mērīšanu, jo netika apskatītas tēmas par vītnēm, pārvadu
veidiem, kopsalikuma rasējumiem, detaļu skicēm, shēmām autotehnikā utt., kam arī būtu jābūt
atvēlētai pietiekamai vietai. Tomēr atspoguļotā mācību materiāla pilnīgi pietiek šīs tēmas apguvei
ne tikai pamatzināšanu līmenī.
Darba apjoms ir 76 lappuses, 120 attēli, 4 tabulas. Tas sastāv no 2 daļām – teorētiskās un
vingrinājumu daļas. Abas daļas ir bagātīgi ilustrētas ar melnbaltiem un krāsainiem attēliem, jo
vizualizācija palīdz audzēkņiem veidot pilnīgāku priekšstatu par tehnisko grafiku, tās saistību un
nozīmi automehāniķa profesijā.
Mācību līdzeklim ir arī divi uzdevumi:
1. Iepazīstināt audzēkņus ar Latvijas Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra
izstrādātajiem standartiem, ISO (International Organization for Standardization)
standartiem atbilstošās ES tehniskās dokumentācijas normām, kā arī sekmēt vienotas
sistēmas ieviešanu tehniskās dokumentācijas noformēšanai.
2. Iemācīt veikt vienkāršus mašīnbūves elementu rasējumus un nodrošināt audzēkņus ar
teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un prasmju kopumu saistītu ar izmēru izlikšanu un
mērīšanu, kas nepieciešams klasiskās grafikas tehnikas pamatu apgūšanā.
Šis materiāls ir izmantojams gan darbam klasē, gan pašmācību ceļā mācību vielas apguvei
un zināšanu nostiprināšanai, gan arī kvalifikācijas pārbaudēm, jo teorētiskais izklāsts ar piemēriem
un dotie vingrinājumi veicina pamatīgāku mācību vielas apguvi, dodot iespēju aktivizēt māсību
procesu un audzēkņu patstāvīgo darbu. Vingrinājumi sagatavoti tādā veidā, ka skolotājs tos var
pavairot kā izdales materiālu pārbaudot un analizējot apgūto mācību vielu.
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I daļa. TEORIJA
Ievads
Tehniskais progress, raţošanas kompleksā mehanizācija un automatizācija ir mūsu laikmeta
raksturīgākās iezīmes. Bet tehnikas progress, darba aktivizēšana nevar notikt bez tehniskās grafikas
vispusīgas apgūšanas, kas ir nepieciešams priekšnoteikums automehāniķa specialitātes apgūšanai.
Tehniskās grafikas kurss ir komplekss priekšmets, kas aptver vairāku vispārīgo un speciālo
disciplīnu atsevišķus jautājumus. Tā, piemēram, tas ir saistīts ar materiālmācību, metālu
tehnoloģiju, mašīnu elementiem, mašīnu konstrukciju aprakstošiem kursiem, autoelektroniku,
metālapstrādes darba mašīnām, instrumentiem, pielaidēm un mērījumiem, utt.

Detaļu attēli un rasējumi
mašīnbūvniecībā
Mūsdienās, sadzīves un rūpniecības nozarē jebkuгa mašīna, mehānisms,
aparāts vai ierīce sastāv nо daudzām detaļām, savienojumiem, mezgliem un sistēmām, kuras savā
starpā ir savienotas. Izpildot rasējumu, vai to lasot, jāzina detaļu nosaukumi, to nozīme, no kāda
materiāla tās izgatavotas, kāda bijusi sagataves forma, jāmācas lietot pareizus tehniskos terminus.
Mūsdienu tehnoloģiju pasaulē ir daudz jaunu jēdzienu un frāţu, ar ko ir jāsaskaras automehāniķa
profesijas apguvē, un daţkārt informācija var būt neskaidra. Lai Jums palīdzētu tikt skaidrībā ar to,
zemāk ir skatāma daţu tehnisko terminu vārdnīca.
Арtverе - aptveroša detaļa, ko izmanto vairāku viena tipa detaļu savienošanai.
Аss - parasti cilindriska detaļa, kas раredzēta mehānisma vai mašīnas rotējošu detaļu noturēšanai
(аtbаlstīšanаi).
Аtlоks - detaļa, kuru veido disks аr urbumiem un kuru izmanto cauruļvadu posmu un vārpstu
savienošanai.
Ваlsts - detaļa, kas uzņem iekārtas atsevišķu elementu slodzi un pārnes to uz šīs iekārtas citiem
elementiem vai pamatni.
Ваlstеnis - detaļa, ko piestiprina pie vегtikālаs sienas un izmаntо par mehānisma vai detaļas
atbalstu.
Dаkšа - stieņveida detaļa аr sazarotiem galiem, kuros ir urbumi kustīga savienojuma izvеidоšаnаi
аг citu detaļu.
Dеtаļа – mehānisma, mašīnas atsevišķa daļa vai sastāvdaļa, kuru izgatavo bez salikšanas
operācijām nо viengabalaina materiāla. Pēc savas funkcionālās būtības tā ir mašīnas nedalāma daļa.
Piem., bloks, disks, gultnis, kulaciņš, skrūve, vārpsta, virzulis, zobrats, utt.
Fiksаtогs – detaļa, ko izmanto mašīnas daļu nostiprināšanai noteiktā stāvoklī.
Gultnis - detaļa, kas ir rotējošu vārpstu un asu atbalsts.
Iеliktnis - samērā īsa, doba cilindriska detaļa. Ieliktņi var būt ar gludiem vai pakāpjveida
urbumiem.
Iеrоbеžоtājs - detaļa, kas neļauj citām detaļām, piemēram, slīdnim, ratiņiem darboties tālāk раr
noteiktām robeţām.
Izmēri – izsaka lineāro lielumu (diametru, garumu utt.) skaitliskās vērtības, un tie dalās
nominālajos, faktiskajos un robeţizmēros. Mašīnbūvē un aparātbūvē tehniskajos dokumentos visus
izmērus uzdod un uzrāda milimetros.
Коrрuss - detaļa, ko izmanto par aparātu, mašīnu un ierīču pamatu. Tajā montē citas detaļas.
Matrice – aukstās un karstās štancēšanas štances darbīgā daļa ar urbumu vai veiddobumu, kurā
ieiet cita (ievirzīta) štances daļa – puansons.
Mezgls – mehānisms vai iekārtas daļa, kas sastāv no atsevišķām detaļām
Раmаtnе - detaļa, kas paredzēta iekārtas vai mašīnas slodzes tiešai uzņemšanai.
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Pēdas gultnis – atbalstgultņa detaļa, kas slodzi vārpstas ass virzienā.
Рlāksnītе (plātne) – detaļa, kurai ir taisna сilindrа vai prizmas forma un kuras augstums ir neliels
salīdzinājumā ar citiem izmēriem.
Рlātnе - detaļa, kurai ir prizmas vai piramīdas forma un kuras augstums parasti ir neliels
salīdzinājumā ar citiem izmēriem.
Рrizmа - prizmatiska detaļa, ko izmanto раr palīgierīci kontroles un aizzīmēšanas darbos.
Рuansоns - štances darbīgā, раrasti izvirzītā daļa, kas ieiet citas daļas – matrices atbilstošajā
urbumā vai veiddobumā.
Sаistеnis - savienotājdeta]a, ko veido metāla sloksne аг urbumiem galos. To lieto kravas celšanas
mašīnās, ķēdes pārvados u.c.
Skava - aptveroša detaļa, kas paredzēta divu citu detaļu savienošanai.
Skriеmеlis – riteņveida detaļa, ko izmanto rotācijas kustības pārvadīšanai starp vārpstām аг
piedziņas siksnas palīdzību.
Slīdnis - mаšīnаs vai darbgalda detaļa, kas slīd ра taisnvirziena vadotnēm un veic kustību turp un
аtpakaļ.
Stаrрlikа - detaļa, kas nodrošina blīvu savienojumu starp divām citām detaļām. Starplikas izgatavo
nо kartona, gumijas, azbesta, vara, alumīnija vai mīksta tērauda.
Stаtnis - mašīnas statnes vertikālā daļa, kam parasti ir prizmas, vai piramīdas forma.
Stūrеnis - detaļa. kuras galvenās virsmas veido savā starpā taisnu leņķi.
Šаblons - рlаkаnа detaļa аг izgriezumiem, kuru apveids precīzi atbilst dotā rasējuma vai
izstrādājuma kontūrai.
Тарnis - detaļa instrumеntа vai apstrādājаmā izstrādājumа nostiprināšanai metālgriešanas
dаrbmаšīnаs darba vārpstā.
Uzliktnis - parasti plakana vai leņķveida detaļa, ko izmanto divu citu detaļu (рiеm., dzelzceļa
slieţu) galu savienošanai.
Vаdоtnе - mašīnas vai iеkārtаs detaļa, ko izmanto noteikta virziеnа piešķiršanai citam kustībā
esošām detaļām - slīdņiem, ratiņiem.
Vārрstа - mašīnas detaļa, kas paredzēta rоtācijаs spēku рārvadīšanai. Atkarībā nо konstrukcijas
izšķir gludās vārpstas, pakāpjvārpstas, dobvārpstas u.c.
Apskatot sīkāk detaļu nonākam pie tās elementiem, ko sauc par detaļas daļām, kurām ir
noteikta nozīme. Pie visvairāk izplatītākajiem detaļu elementiem, asīm, attiecas sekojošās (skat.
1.att. un 2. att.):

1. att. Autodetaļu daļu elementi - asis
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1. ieloce – līklīnijas virsma galvenajai pārejai no mazāka ass šķērsgriezuma uz lielāku;
2. apcilnis – gredzenveida paresninājums uz ass, kurš ar to kopā sastāda vienu veselu;
3. rieva (ķīļrieva) – izgriezums jeb grāvītis uz ass vai urbumā, kā arī izgriezumi skrūvju
galvās, lai varētu pielietot skrūvgriezi;
4. izvirpojums (ievirpojums) – gredzenveida renīte (grope) uz ass vai urbumā, kura piem., ir
nepieciešama vītņgrieţamā instrumenta gājiena beigšanai, vai citiem tehnoloģiskiem
mērķiem;
5. riba – plāna sieniņa, visbieţāk trīsstūrveida formas konstrukcijas stiprības palielināšanai;
6. pielējums – zems cilindrisks vai konisks pielikums, kurš parasti atrodas bultskrūves
ieskrūvēšanas vietā un kas atvieglo atbalsta virsmas apstrādi;
7. gala virsma – serdeņa vai brusas šķērsšķautne;
8. ierievja rieva – padziļinājums asī vai izgriezums urbumā ierievja (ķīļa) uzstādīšanai.

Rievvārpsta

2.att. Izplatītākie detaļu elementi un daži to attēlojumi rasējumā

Grafisko dokumentu klasifikācija
Lai realizētu tehnisku projektu ir nepieciešami ilustratīvi objektu atveidojumi, ko sauc par
grafiskiem dokumentiem. Pēc nozīmes izšķir sekojošus grafiskos dokumentus: skices, tehniskais
zīmējums, shēmas, specifikācijas un paskaidrojuma raksti, rasējums (skat. 3.att.).
 Skice – vienkāršota pagaidu rakstura ilustrācija, bez noteikta mēroga, izpildīta brīvrokas
tehnikā, bet atbilstoši rasējumu noformēšanas principiem.
 Tehniskais zīmējums – detaļas (objekta) telpiskais attēls, kurš veidots pēc aksonometrijas
vai perspektīvās konstruēšanas principa.
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Specifikācijas – speciālas tabulas kopsalikuma un kopskata rasējumos, ar daudzām papildus
ziņām par objektu, ko nav bijis iespējams ilustratīvi parādīt rasējumā.
Paskaidrojuma raksti – tehniskus, ekonomiskus un cita rakstura saturošus datus par
projektējamā objekta izveidošanu un ekspluatāciju, kurš papildināts ar grafiskām
ilustrācijām.
Shēmas – grafisks dokuments, kas satur detaļas vai objekta aprīkojuma atsevišķu sastāvdaļu
strukturālo saikni izmantojot nosacītos apzīmējumus, parametrus un citus datus, kas
savukārt ir nepieciešami ekspluatācijas, montāţas, funkcionālās analīzes un kontroles
nodrošināšanai. Pēc nozīmes izšķir elektriskās, kinemātiskās, hidrauliskās, pneimatiskās,
jauktās shēmas.
Projekta rasējumi – nosaka detaļas darbības principu un pamata konstruktīvo uzbūvi.
Projektēšanas dokumenti – tie ir pamats konstruktoru darba dokumentu izstrādāšanai. Pie
tiem pieder: tehniskais uzdevums projektēšanai, tehniskais priekšlikums, skices veida
projekts un tehniskais projekts. Atkarībā no izpildes veida un lietošanas rakstura
projektēšanas dokumentiem ir daţādi nosaukumi: oriģināli, suboriģināli, dublikāti un
kopijas.
Darba rasējumi – domāts pielietošanai tieši raţošanā un tas tiek izstrādāts pamatojoties uz
projekta rasējumu, pēc kura strādnieks uzzina detaļas formu, materiālu, izmērus, virsmas
apstrādi.
Konstruktoru darba dokumenti - pie tiem pieder: detaļas rasējums, kopsalikuma rasējums,
specifikācijas, montāţas rasējumi, shēmas un citi dokumenti, kas nepieciešami izstrādājuma
izgatavošanai, salikšanai un kontrolei.
Industriālais rasējumi – domāts mašīnu, mehānismu, aparātu u.c. tehniska rakstura
produkcijas rūpnieciskai un individuālai raţošanai.
Celtniecības rasējumi – paredzēts daţādu būvju un ēku celtniecībai, montāţai un
restaurācijai.
Detaļu rasējumi – grafisks dokuments ar detaļas attēlu, izmēriem, virsmu raupjuma
apzīmējumiem, robeţnovirzēm un citiem datiem, ko izmanto ekspluatācijas, remonta vai
kontroles procesā.
Kopsalikuma rasējumi – satur divu vai no vairākām detaļām veidotu izstrādājuma (mezgla,
kopsalikuma vienības) galvenos izmērus u.c.datus.
Kopskata rasējumi – satur izstrādājuma vai konstrukcijas attēlu, izmērus u.c.datus, kuri ir
nepieciešami ilustrējamā objekta uzbūves un darbības paskaidrošanai. Galvenokārt tas ir
konstruktoru dokuments.
GRAFISKO DOKUMENTU
KLASIFIKĀCIJA

RASĒJUMI

SKICES

TEHNISKAIS
ZĪMĒJUMS

SPECIFIKĀCIJAS

Projekta
rasējumi
Darba
rasējumi

PASKAIDROJUMA
RAKSTI

Industriālie
rasējumi
Celtniecības
rasējumi
Detaļu
rasējumi
Kopsalikuma
rasējumi

SHĒMAS
Kopskata
rasējumi

3.att. Grafisko dokumentu klasifikācijas shēma
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Izmēru atzīmēšana
rasējumos
Izšķir lineāros un leņķiskos izmērus.
Lineārie izmēri – raksturo detaļas garumu, platumu,
augstumu, biezumu, diametru, rādiusu, dziļumu utt. (skat.4.,
5. un 6.attēlus).

4.att. Lineāro pamatizmēru attēlojuma variācijas

5.att.Vienkāršie lineāri izmēri
6.att. Lineāro izmēru noformējums
atbilstoši mērlīniju stāvotnei

Leņķiskie izmēri – raksturo leņķa lielumu (skat. 7.att.). Mašīnbūves rasējumos atšķirībā no
celtniecības rasējumiem lineāros izmērus atzīmē milimetros, bet neuzrāda vienību (mm), pretēji tam
leņķa izmērus uzrāda grādos, minūtēs un sekundēs (piem., 59030I15II ).
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7.att. Leņķisko izmēru noformējums atbilstoši leņķa novietojumam
Inţeniermehānikas rasējumos izmēru uzrādīšanai pielietoto mērlīnijas, mēru palīglīnijas
(iznesuma līnijas), mērskaitļi un bultiņas (skat. 8. un 9.attēlus).

8. att. Izmēru uzrādīšanas parametri

9. att. Bultiņas konstruktīvais izpildījums

Pamatnoteikumu apkopojums
izmēru izvietošanai grafiskajos dokumentos
1. Rasējuma pārskatāmībai pirmo mērlīniju izvieto paralēli detaļai 8 – 10 mm attālumā,
nākošās mērlīnijas 5 – 7 mm attālumā (skat. 8.att.).
2. Mērlīnijas norobeţo ar bultiņām, kuru asajiem galiem jāpieskaras pie mēru palīglīnijas
(iznesuma līnijas), detaļas kontūrlīnijām, ass līnijām utt. (skat. 9.att.).
3. Iznesuma līnijām (mēru palīglīnijām) aiz bultiņām jāturpinās no 1 līdz 2 mm (skat. 8. un
22.att.).
4. Nav pieļaujams lai mērlīnijas krustotos ar iznesuma līnijām (mēru palīglīnijām) vai arī
tās būtu centra līniju, kontūrlīniju, ass līniju, iznesuma līniju turpinājums.
5. Jāievēro bultiņu un mērskaitļu pielietošanas pareizība. Visā rasējumā bultiņām jābūt
vienādas formas un izmēra, tehniskajam rakstam ar vienādu burtu un ciparu augstumu.
6. Mērlīniju izvietošanas pareizība (maziem izmēriem uz tās jābūt tuvāk detaļai, lieliem –
tālāk).
7. Jāievēro iznesuma līniju (mēru palīglīniju) un mērlīnijas platuma pareizība, lai tās
vizuāli atšķirtos no detaļas kontūrlīnijām un rasējums būtu pārskatāms (22.att.).
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8. Ass, centra un mēru palīglīnijas nedrīkst izmantot kā mērlīnijas.
9. Līklīniju kontūra punktu koordinātu norādē atļauts vilkt mērlīnijas, kā tas parādīts
10.attēlā.

10.att. Līklīniju kontūra punktu koordinātu norāde

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

11.att. Mērskaitļu izvietošana

Mērskaitļus izvieto uz mērlīnijām pēc iespējas tuvāk tās centram (skat. 11.att.).
Iespēju robeţās detaļas izmērus izvieto ārpus tās attēlojuma.
Mērskaitļu raksta ieteicamais augstums mācību rasējumos ir 3,5 vai 5 mm.
Detaļas viena un tā paša elementa izmēri grupējami vienkopus.
Izmēru skaits ir atbilstošs attēlotās detaļas kontroles iespējām.
Jāseko tam, vai izmēru daudzums ir pietiekošs (skaitam jābūt minimālam, bet vienlaicīgi
pietiekošam, lai rasējumu varētu pilnvērtīgi lasīt un pēc tā izgatavot objektu).
Katru izmēru rasējumā uzrāda tikai vienu reizi. Jāseko, lai nav lieko izmēru. Izņēmums
ir informatīvie izmēri, kurus rasējumos apzīmē ar sekojošu simbolu - zvaigznīti „ ”.
Piem., 25. Tos lieto izstrādājumiem individuālās raţošanas gadījumos, kad ir
nepieciešams izmērus atkārtot, lai varētu kontrolēt vajadzīgās detaļas precizitāti
(skat.12.att. un 13.att.). Rasējumā tie nav obligāti. Informatīvo izmēru uzlikšana ļauj
izslēgt jebkādus papildus aprēķinus, kā arī papildus uzziņu nepieciešamību, tādējādi
atvieglojot rasējuma lasīšanu.

12.att. Viens informatīvais izmērs
13.att. Vairāki informatīvie izmēri
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17.

Detaļas biezuma un garuma izmēri, kuras forma dota vienā plaknē (skatā), uzrāda, kā tas
parādīts 14. att. a, b un c. Pirms mērskaitļa, kurš norāda detaļas biezumu uzraksta burtu
s, piem., s20, bet pirms mērskaitļa, kurš norāda detaļas garumu uzraksta burtu l,
piemēram, l 300.

c)
a)

b)
14.att. Detaļas biezuma un garuma norāde
18.
19.

Ja detaļu griezumos vai šķēlumos ir jāizvieto mērskaitļus vai bultiņas, tad tajās vietās ir
jāpārtrauc iesvītrojums (skat. 15.att. b un d) kā arī centra un ass līnijas.
Slīpo mērlīniju pielietošanas gadījumos mērskaiļus novieto tā, kā tas parādīts 15.att. a, c
un 22.attēlā.

a)

b)

c)

d)

15.att. Lineārie izmēri. Mērskaitļu izvietošana vietās, kur to ir sarežģīti izdarīt

16.att. Pārrāvuma mērlīnija

17.att. Mērskaitļu izvietošana detaļas
divās projekcijās
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20.
21.

22.

Pārrāvuma mērlīniju lieto detaļas attēla saīsināšanai attiecībā pret reālo detaļas rasējumu.
Šo mērlīniju nepārtrauc un izmērus saglabā nemainīgus (skat. 16.att.).
Izmēru izlikšanas īpatnības detaļas projekcijās saistās ar to, ka izmērus (mērskaitļus),
kas attiecas uz detaļas vienu un to pašu elementu, ieteicams izvietot vienā vietā, turklāt
jāizvēlas tā projekcija, kurā dotā elementa forma ir vislabāk saprotama (skat. 17.att.).
Ja rasējumā jāuzrāda vairākas savstarpēji paralēlas mērlīnijas, tad mērskaitļus raksta
nobīdītus vienu attiecībā pret otru (zig-zag veidā), lai mērskaitļu lasīšana būtu
uzskatāmāka (skat. 18.att.).

18.att. Paplāksne ar daţādiem lineārajiem izmēriem

19.att. Bultiņu aizstāšana
ar punktiem

Ja rasējumā detaļai ir vairāki vienādi elementi, tad
izmēru atzīmē tikai vienam no tiem, uzrādot
elementu skaitu pirms mērskaitļa, vai arī zem
mēru palīglīnijas plauktiņa. Piem., 2 urbumi ar
diametru 10 mm – 2 urb. Ø10 (skat. 18.att.).

20.att. Izmēru uzrādīšana daļējā griezumā
21.att. Iznesuma līniju vilkšana no krustpunktiem
23.

Ja, izpildot rasējumu, mērlīnijas veido ķēdi, uz kuras savukārt nepietiek vietas bultiņu
attēlošanai, tad tās aizstāj ar precīzi iezīmētiem punktiem (skat. 19.att. a un b).
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24.
25.

Daļskaitļus (1/2, 1/3, ¾, utt.) par mērskaitļiem neizmanto, izņēmums ir vienīgi tad, ja
tie ir uzrādīti collās.
Ja, izpildot rasējumu, detaļai griezumā ir jāuzrāda ārējo un iekšējo (dobumu) virsmu
izmērus, tad tos grupē atsevišķi – ārējo virsmu izmērus izvieto projekcijas vienā pusē,
bet detaļas dobumu izmērus projekcijas pretējā pusē. Izpildot daļēju griezumu ārējo un
iekšējo formu izmērus grupē atbilstoši skata un griezuma pusei (skat. 20.att.).

22.att. Slīpo iznesuma līniju pielietošana uzrādot lineāros izmērus

26.




Izmēru izvietošanā lieto nosacītus grafiskos apzīmējumus jeb izmēru simbolus, kuri ir
zemāk redzami izvietoti uz tīkliņa (skat. 28.att. un 30.att.): rādiuss, diametrs, kvadrāta
zīme, leņķa izmērs, sfēras zīme, slīpuma zīme, koniskuma un loka zīme.

Rādiuss – tā apzīmēšanai lieto burtu – R, kuru vienmēr liek mērskaitļa priekšā. Piemēri
redzami 24, 26, 27, kā arī 29.attēlos. Rādiusa zīme jālieto tikai tad, ja attēlota puse no riņķa
līnijas vai mazāk nekā puse.
Diametrs. Tas ir caurmēra izmērs aplīša formā, kuram pa vidu 750 leņķī novilkta svītra.
Grafiskam apzīmējumam ir sekojošs simbols – Ø. Diametra zīmi obligāti jālieto rotācijas
virsmu izmēru uzrādīšanā. Uzrādīšanas varianti redzami 18, 20, 22, 23,25, 27, 29 attēlos.

23.att. Diametra zīmes pielietošana dažādos variantos

25.att. Diametru uzrādīšana cilindriskām detaļām

24.att. Rādiusa apzīmējums

26.att. Maza izmēra rādiusa apzīmēšana
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27.att. Mērlīnijas diametru un rādiusu uzrādei

Simboli tehniskajā grafikā

28.att. Dažu izmēru attēlojums ar simboliem
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29.att. a, b, c. Lineāro un leņķisko izmēru kompleksā uzlikšana trim mašīnbūvniecības detaļām „statnis”, „krustenis’ un „korpuss”
15




Kvadrāta zīme. Grafiskā apzīmējuma simbols ir – □ (skat. 28.c att.).
Leņķa izmērs – apzīmējumos pie mērskaitļa pieliek klāt grādu zīmi – piem., 600
(skat. 7.att. un 28.d att.).



Sfēras zīme – o. Tā tiek lietota pirms mērskaitļa gadījumos, lai nerastos pārpratumi
ar diametra apzīmējumu. Daţos gadījumos norāda gan sfēras diametru, gan sfēras
rādiusu (skat. 28.att. e).

30.att. Pirms mērskaitļiem lietojamie papildus
simboli – slīpuma, koniskuma un loka zīme



Slīpuma zīme – (30.att.a) tas ir parametrs, kurš norāda vienas taisnes vai plaknes stāvotni
attiecībā pret otru taisni vai plakni utt., kuru pielieto velmētu profilu (slieţu, siju) slīpuma
apzīmēšanai (skat.33.att.). Rasējumos tā attēlojas kā slīpās taisnleņķa trijstūra hipotenūzas
un vienas katetes savienojums, Slīpumu, atšķirībā no koniskuma, izsaka ar attiecību vai
procentos un to raksturojošs mērskaitlis tiek izvietots uz plauktiņa, bet mērskaitlim priekšā
uzliek slīpuma zīmi (skat. 35. un 36.att.), kuras smaile vērsta slīpuma virzienā.



Koniskuma zīme  (30.att.b). To pielieto koniskas formas detaļu (skat. 34.att.) izmēru
atzīmēšanai ŗasējumos. Koniskumu izsaka izstrādājuma pamata diametra D attiecība pret
augstumu L. Pieliekot izmērus, uzrāda tikai konusa lielāko diametru un pirms koniskumu
raksturojošā mērskaitļa liek koniskuma zīmi – vienādsānu trīstūri, kura virsotne vērsta uz
vienu vai otru pusi, konusa smailes virzienā. Koniskuma zīmi un mērskaitli raksta virs
konusa ass vai virs iznesuma līnijas plauktiņa, kuru velk paralēli konusa asij (skat.32.att.).

31.att. Loka garuma apzīmējums

32.att. Koniskuma zīmes pielietojums rasējumā

Loka zīme – (31.att.c) tiek pielietota atzīmējot riņķa loka izmēru. Šajā gadījumā mērlīniju
velk koncentriski (paralēli) lokam, bet iznesuma līnijas velk paralēli leņķa bisektrisei, vai pagarinot
leņķa malas. Virs mērskaitļa izvieto loka zīmi (skat. 7.att.).
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34.att. Koniskas detaļas
33.att. Slīpums velmējumos

35.att. Slīpums lietai detaļai

37.att. Koniskuma pieraksts
36.att. Slīpuma zīmes pieraksts un attiecība

38.att. Fāzītes noslīpinājums rotācijas formas detaļām un detaļām ar plakanu virsmu
17

27.

Daţām detaļām, gala šķautnes tiek noslīpētas. Šādu noslīpējumu sauc par fāzīti.
Visbieţāk sastopama ir fāzīte ar slīpuma leņķi 450. Piem., 2x450, kur 2 ir fāzītes
katetes garums (mm). Fāzītes tiek noslīpētas gan plakanām detaļām gan detaļām ar
rotējošu formu (skat.38.att.). Rasējumos fāzīte tiek noteikta ar diviem lineārajiem
izmēriem vai ar vienu lineāro izmēru un vienu leņķa izmēru. Ja detaļai ir vairākas
vienādas fāzītes, tad fāzīšu izmēru norāda tikai vienu reizi, bet fāzīšu skaitu
nenorāda. Gadījumā ja slīpums fāzītēm ir atšķirīgs no 450, tad norāda leņķisko
izmēru.

a)

b)

d)

c)

e)

39.att. Izmēru uzrādīšana urbumiem to šķērsgriezumos
28. Mašīnbūves rasējumos bieţi ir jāsastopas ar caurejošiem un necaurejošiem urbumiem.
Izmēri, kas uz tiem attiecas, ir jāuzrāda to garengriezuma attēlos (skat.39.att.). Turpat
blakus ir jāuzrāda necaurejoša urbuma dziļums . Vienāda diametra urbumu skaitu uzrāda
tikai caurejošiem urbumiem, piem., 3 urb. Ø6.

Detaļu apmērīšanas piemēri mašīnbūvē
Pamata instrumenti, ar kuriem veic apmērīšanu mašīnbūvē ir: metāla lineāls (skat. 40.att.),
ārtausts (mūsdienās jau nelieto), iekštausts, bīdmērs (skat.42.att.), mikrometrs (skat.40., 53., 54.
att.), stūrenis (skat.41.att.), leņķmērs (skat. 43., 55., 56. att.), vītņu šablons (skat.40., 47., 48.att.),
skavas (skat 44. a. att.), biezuma mērinstrumenti (skat. 44. b. att.), sieniņu biezuma mērinstrumenti
(skat. 44.att), zobratu zobu mērs (skat. 49.att.). 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.
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40.att. Mērinstrumentu veidi

41.att. Dažādi stūreņi

42.att.Dažādas nozīmes bīdmēri

43.att. Leņķmēri

19

a

b

c

44.att. a – skavas; b – biezuma mērinstrumenti; c – sieniņu mērinstrumenti

45.att. Detaļu apmērīšanas piemēri

Līklīniju kontūru apmērīšanai pielieto paņēmienus, kuri uzrādīti 46.att. Der atcerēties, ka
vairākuma detaļu līklīniju kontūras sastāv no taisniem un daţādu 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. Daţos gadījumos līklīniju kontūru apvelk ar zīmuli un pēc tam nosaka izmērus.
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46. Līklīniju kontūra apmērīšanas paņēmieni

47.att. Speciālu mērāmo palīgierīču izmantošana

Detaļu apmērīšanai plaši pielieto daţādas formas un nozīmes šablonus. Nelieli rādiusi,
noapaļojumi tiek mērīti ar leņķmēriem, kuri sastāv no plāksnīšu komplekta, uz kurām savukārt ir
iespiesti rādiusu lielumi (mm). Vītnes profila un soļa noteikšanai pielieto vītņu šablonus.
21

Vītņu šablonu pielieto profila un vītnes
soļa noteikšanai. Uz metriskās vītņu šablonu
aptveres iespiesta zīme „M600”, bet uz katras
plāksnītes vītnes solis. Uz collu vītņu šablonu
aptveres iespiesta zīme „D550”, bet uz katras
plāksnītes – vijumu skaits vienas collas garumā.
Lai
noteiktu
izmērus
daudz
sareţģītākiem kontūriem (vairāku aploču loku,
taisnu un līklīniju) katrā atsevišķā gadījumā
nepieciešams izgatavot speciālus šablonus.
Kontūra apveidu var iegūt, piem., ar svina vai
citu mīkstu stiepli. Pa, tādā veidā iepriekš
iegūtu kontūru, kurš uznests uz papīra, atrod
visus nepieciešamos izmērus.
Detaļu
apmērīšanai
rūpnieciskos
apstākļos lieto arī daudz sareţģītāki instrumenti
un ierīces. Detaļu apmērīšanu var veikt ar
daţādiem paņēmieniem.
48.att. Šablonu paraugi

49.att. Zobratu zobu mērs
50. att. Mērinstrumentu pielietošanas iespējas detaļai
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Mērījumu nolasīšana
Visizplatītākie instrumenti ārējo un iekšējo izmēru mērīšanai ir daţādi 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 (skat. 51., 52.att), 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.

51. Bīdmēra uzbūve

52. Divi paraugnolasījumi pēc nonija
23

Mikrometriskie instrumenti. Pie tiem pieder – mikrometrs, mikrometriskais iekšmērs,
dziļummērīšanas mikrometrs (skat.53., 54. attēlus). 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.

a

b

c

53.att. Mikrometru divi nolasījumi

55. att. Leņķmēra lietošanas paraugi

54.att. Mikrometri: a – gludais; b – cauruļu;
c – bremžu diskiem

56. att. Leņķmērs ar noniju
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57. att. Lineārais un leņķmēra noniusi

58. 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.

58. att. Spirālveida noniusi

Bāzes mašīnbūves rasējumos
Detaļa mašīnbūves rasējumā sastāv no atsevišķiem elementāriem ģeometriskajiem
objektiem, kuri arī nosaka mērskaitļu daudzumu konkrētajā gadījumā. Šie ģeometriskie objekti
jāsakārto pēc lieluma un novietojuma. Lielumi – garums, platums, augstums un diametrs atbilstoši
katrai atsevišķai objekta formai tika apskatīti iepriekš. Izmēru novietojumu raksturo elementa
orientācija attiecībā pret bāzēm.
Bāze - detaļas konstruktīvais elements, no kura tiek veikta detaļas izmēru atskaite. Tā var
būt virsma vai līnija (ass, centra). Visu virsmu daudzveidība noved pie četrām sekojošām:
1. pamata virsmas – kuras nosaka detaļas stāvokli izstrādājumā;
2. palīgvirsmas – nosaka pievienojamās detaļas stāvokli attiecībā pret doto detaļu;
3. izpildvirsmas – ar to palīdzību detaļa izpilda savu funkcionālo nozīmi;
4. brīvās virsmas – ttām nav saskares ar citām detaļām.
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Mašīnbūvniecībā, atkarībā no nozīmes pastāv – konstruktīvā, tehnoloģiskā un mērījumu
bāze.
Konstruktīvā bāze – ir virsmas, līnijas vai punkti, attiecībā pret kuriem orientē izstrādājuma
elementus, jeb bāzes, kuras izmanto elementu stāvokļa noteikšanai:
a) detaļas detaļās;
b) detaļas montāţas vienībā;
c) montāţas vienība izstrādājumā.
Detaļai var būt vairākas konstruktīvās bāzes, pie kam viena no tām tiek uzskatīta par pamatbāzi,
otra par palīgbāzi.
Tehnoloģiskā bāze - ir virsmas, līnijas vai punkti, no kuriem apstrādes procesā ir vieglāk un
ērtāk veikt mērīšanu, jeb bāzes, kuras tiek izmantotas sagataves vai izstrādājuma stāvokļa
noteikšanai pie izgatavošanas vai remonta.
Mērījumu bāze – to izmanto sagataves samēra vai izstrādājuma un mērīšanas līdzekļu
stāvokļa noteikšanai
Parasti tiecas uz to, lai konstruktīvās bāzes būtu izmantotas kā tehnoloģiskās. Var būt
pielietota kombinētā izmēru uzlikšanas sistēma: viena daļa izmēru tiek uzlikta no konstruktīvās
bāzes, otra – no tehnoloģiskās. Izmēru uzlikšanu no konstruktīvām bāzēm ierobeţo. Vispilnīgāk
raţošanas prasībām atbilst izmēru uzlikšana no tehnoloģiskām bāzēm.
59.attēlā un 57.attēlā pa kreisi parādīts detaļas konstruktīvais elements - bāze. Šajā pašā
attēlā pa labi parādīts piemērs, kā pareizi uzlikt izmērus, ērtībai ieviešot izmēru uzlikšanai un
mērījumiem palīgbāzi (skat.57.att.).

57.att. Detaļas mehāniskās apstrādes bāze
58.attēlā redzams, kā par ass
pamatbāzi šeit kalpo labās puses
gala virsma, no kuras ir izvietoti visi
līnijizmēri. Rasējumā uzstādītie
izmēri
vienlaicīgi
ir
gan
konstruktīvie
(atbilstoši
konstrukcijas
prasībām),
gan
tehnoloģiskie (atbilstoši detaļas
izgatavošanas
tehnoloģiskajam
procesam).

58.att.Vārpstas rasējums
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59.att. Montāžas (darba) rasējuma detalizēšana. Bāze no labās puses.
Īss tehnoloģiskā procesa apraksts:
1. Ass izgatavošanai ņem metāla stieni ar Ø 50 mm.
2. Pēc gala virsmas nogriešanas apvirpo no "50" līdz diametram "40,5" 80 мм garumā. pielaide
0,5 uz diametru, pēc citu apstrādes operāciju veikšanas.
3. Asi apvirpot 50 mm garumā no 40,5 mm diametra līdz 30 mm.
4. Veikt izvirpošanu 1,5 mm platumā līdz diametram 36 mm.
5. Izurbt caurumu 5 mm diametrā, 20 mm dziļumā utt.

60.att. Tehnoloģiskās bāzes variants rasējumā
(pamata bāze vārpstiņai no labās puses, palīgbāze no kreisās puses)
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Cauruma urbšana no kreisās ass gala tiek veikta ar otro uzstādīšanu. Izgatavošanas procesā
visus pieminētos izmērus ir viegli kontrolēt no pamatbāzes – gala plaknes. Šie izmēri kalpo arī
grieţņu uzstādīšanai revolverripā. Acīmredzami, ka pie ass apstrādes vienlaicīgi ar vairākiem
grieţņiem, rasējumu nav nepieciešams pārstrādāt. Sekojošājā attēlā redzams ass rasējums, kurš
ietilpst montāţas vienībā.

Izmēru izvietošanas metodes
Izmēru atzīmēšanai rasējumos tiek pielietotas trīs metodes (atkarībā no mērīšanas bāzu
izvēles):
1. Ķēdes metode. Tā ir metode, ko bieţi pielieto celtniecības rasējumos. Pēc šīs metodes (skat.
31.att. c), detaļas atsevišķu elementu izmērus izvieto secīgi, kā vienas ķēdes locekļus vienu
aiz otra (A1, A2, A3, A4, A5, A6). Kā tehnoloģiskā bāze šajā attēlā pieņemta ass gala virsma.
2. Koordinātu metode. Pēc šīs metodes (skat. 41.a. att. un 41.att. a) elementu stāvotni raksturo
attiecībā pret vienu un to pašu detaļas virsmu. Metodi lieto mašīnbūves rasējumos. Izmērus
izvieto no vienas un tās pašas bāzes virsmas (izmēri B1, B2, B3, B4, B5, B6), ass gala virsmas.
3. Kombinētā metode. Šajā metodē ir apvienotas abas iepriekšējās (skat. 41.a. att. un 41.att. b),
bet pamatā to plaši lieto mašīnbūves rasējumos. Šī metode ir visoptimālākā. Pēc šīs
metodes, nepieciešamos detaļas elementus var izgatavot daudz precīzāk.

61. att. Ķēdes un koordinātu
metodes no kopējās
tehnoloģiskās bāzes

62.att. Kombinētā metode
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c
63.att. Trīs izmēru pielikšanas metodes
grafiskais izpildījums

Izmēru izvietošanas paraugi autoremontā

64.att. Izmēru
izvietošanas
paraugs OPEL
automašīnas
virsbūves
elementiem
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65.att. Izmēru izvietošanas
paraugs VOLKSWAGEN
automašīnas
virsbūves elementiem

Rasējuma papildināšana
ar speciālām zīmēm
Ikviens mašīnbūves rasējums ir jāpapildina ar speciālām zīmēm, kuras norāda detaļu virsmu
stāvokli (apstrādes veids, robeţnovirzes, raupjums, pielaides).

Robežnovirzes un pielaižu lauki
Lai detaļas atbilstu savai nozīmei, ņemot vērā neprecizitāti, kura rodas tās izgatavojot
(griezošā instrumenta stāvoklis, vibrācija, temperatūru izmaiņas, materiāla struktūras neviendabība
u.t.t.), nepieciešams, lai detaļas izmēri tiktu ieturēti starp diviem robeţizmēriem – augšējo
robeţnovirzi un apakšējo robeţnovirzi, ko sauc par pielaidi, jeb pielaides lauku (skat. 66., 67.att.).
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66.att. Robežizmēri, robežnovirzes un pielaides lauks

67.att. Pielaides lauka shematiskais attēlojums
Nulles līnija – līnija, kuras stāvoklis pielaiţu un sēţu grafiskajā atbilst nominālizmēram. No
nulles līnijas atskaita novirzes.
Pielaides lauks – lauks, kas ierobeţots ar augšējo un apakšējo novirzi.
Par augšējo robežnovirzi ES (es) sauc lielākā robeţizmēra un nominālizmēra algebrisko
starpību:
ES (es) = D (d)max – D (d).
Par apakšējo robežnovirzi EI (ei) sauc mazākā robeţizmēra un nominālizmēra algebrisko
starpību:
EI (ei) = D (d)max – D (d).
Piezīme. Ar lielajiem burtiem apzīmē urbuma novirzes, ar mazajiem vārpstas novirzes.
Aprēķinu formulās D – urbuma izmērs,
d – vārpstas izmērs.
Ja robeţizmērs ir lielāks par nominālizmēru, tad rasējumā novirzi apzīmē ar plusa ( + ) zīmi.
Ja robeţizmērs (lielākais vai mazākais) mazāks par nominālizmēru, tad novirze ir negatīva un
rasējumā to apzīmē ar mīnusa zīmi ( - ) (skat.68.att.).
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68.att. Pielaižu lauku grafiskais attēlojums:
a – rumbas urbuma skice; b – urbuma shēma; c – urbuma pielaižu lauka vienkāršots attēlojums;
d – vārpstas skice; e – vārpstas shēma; f – vārpstas pielaižu lauka vienkāršots attēlojums.

Sēžas
Mašīnās un aparātos detaļas nestāv nošķirti viena no otras. Tās samontē noteiktās
kopsalikuma vienībās (mezglos). Detaļu savienojumiem ir daţāds raksturs, ko nosaka savienojumā
radušās spraugas (spēles) vai uzspīlējuma lielums, ko sauc par sēžu.
Izšķir 3 sēţu tipus (skat. 69.att.):
1. kustīgās (ar spraugu) sēţas – slīdsēža, kustības sēža, skrejsēža, vieglā skrejsēža, plašā
skrejsēža un siltuma skrejsēža;
2. nekustīgās (ar uzspīlējumu) – trešā spiedsēža, otrā spiedsēža, pirmā spiedsēža, karstā
spiedsēža, spiedsēža, vieglā spiedsēža;
3. pārejas sēţas – ciešsēža, dzensēža, spriegumsēža un blīvsēža.
Piemērs. Noteikt robeţizmērus, pielaides un uzspīles divu detaļu salāgojumam:
vārpsta Ø20 +0,042
mm;
+0,028

urbums Ø20+0,023 mm.

Risinājums.
1. Vārpstas robeţizmēri un pielaide:
dmax = 20,0 + 0,042 = 20,042 mm;
dmin = 20,0 + 0,028 = 20,028 mm;
___________________________
pielaide
σv = 0,014 mm
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2. Urbuma robeţizmēri un pielaide:
Dmax = 20,0 + 0,023 = 20,023 mm;
Dmin = 20,0 + 0
= 20,0 mm
___________________________
Pielaide
σv = 0,023 mm
3. Uzspīles pielaide:
Nmax = 20,042 – 20,0 = 0,042 mm;
Nmin = 20,028 – 20,023 = 0,005 mm.

69.att.Pielaižu lauku attēlošanas shēma sēžām
a – ar spraugu; b – ar uzspīlējumu; c – pārejas sēžai
Ja detaļu aptverošā un aptveramā virsma ir cilindriska, savienojumu sauc par gludu
cilindrisku savienojumu. Ja aptverošo un aptveramo virsmu veido divas paralēlas plaknes,
savienojumu sauc par plakanparalēlu
savienojumu.
Parasti
cilindriska
savienojuma aptverošo detaļu sauc par
urbumu, bet aptveramo detaļu par vārpstu
(skat. 69.att. a).
70.att. Sēža ar spraugu un ar uzspīlējumu
33

Parasti precīzi izgatavo tikai tās mašīnu detaļu virsmas, ar kurām izstrādājumi tiek savienoti.
Detaļas, kuras savstarpēji savieno, sauc par salāgotām detaļām, bet virsmas, kuras izmanto
savienošanai – par salāgotām virsmām. Viena no salāgotajām detaļām ir aptverošā, otra –
aptveramā (skat.71.att.).

71.att. Attēlā pa kreisi plakanparalēls savienojums,
pa labi – gluds cilindrisks savienojums.

Apskatot pielaiţu sistēmas, jāatzīmē, ka ir divas sistēmas:
1. Urbuma sistēma.
2. Vārpstas sistēma.
Urbuma sistēma (skat. 72., 73.att.) – tā ir sēţu kopums, kurā urbuma robeţnovirzes visos
gadījumos vienādas (vienā un tai pašā precizitātes klasē un pie viena nominālizmēra), bet daţādas
sēţas iegūst, izmainot vārpstas robeţnovirzes. Urbuma sistēmu izmanto visbieţāk.

72.att. Urbuma sistēmas sēžas
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Vārpstas sistēma – tas ir sēţu kopums, kurā vārpstas robeţnovirzes vienādas (vienā un tai
pašā precizitātes klasē un pie viena nominālizmēra), bet daţādas sēţas iegūst, izmainot urbuma
robeţnovirzes. Pamatdetaļa vārpstas sistēmā ir vārpsta.

73.att. Urbuma sistēmas sēžas citādā rasējumā
Salīdzinot abas sistēmu, vārpstas sistēma būtībā ir spoguļattēls urbuma sistēmai.
Robeţnovirzes uzrāda ar vienu no trim paņēmieniem, kā tas ir redzams 74.attēlā:
1. ar pielaides lauka nosacīto apzīmējumu;
2. ar robežnoviržu lielumu;
3. ar pielaides lauka nosacīto apzīmējumu un robežnoviržu lielumiem, kurus liek
iekavās.

74.att. Robežnoviržu nosacītie apzīmējumi
urbuma un vārpstas sistēmā
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Piemērs.
Nominālizmēram 50mm ir dotas novirzes: augšējā robeţnovirze +0,1mm, apakšējā robeţnovirze 0,1
0,05mm. Rasējumā mērskaitlis ar norādītām novirzēm pierakstās sekojoši: 50± 0,05
Tas nozīmē, ka vislielākais pieļaujamais izmērs būs 50+0,1=50,1 mm, bet vismazākais pieļaujamais
izmērs 50-0,05=49,95 mm. Pielaide pie šīm robeţnovirzēm sastāda starpību starp augšējo un
apakšējo robeţnovirzi 50,1-49,95=0,15 mm.

Formas un novietojuma pielaižu nosacītie apzīmējumi
1.tabula
Pielaides
grupa

Pielaides veids

Zīme

Uzskatāms piemērs

Formas pielaides

Taisnumam

Plakanumam
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Apaļumam

Cilindriskumam

Garenšķēluma
profilam

Novietojuma pielaides

Paralelitātei

Perpendikularitātei
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Slīpumam

Koaksialitātei
(asu sakrišanai)

Simetrijai

Pozīcijai

Formas un novietojuma
Summārā pielaide

Asu šķērsošanai

Radiālai vai
galavirsmas
mešanai, kā arī
mešanai noteiktā
virzienā

Pilnai radiālai vai
pilnai galavirsmas
mešanai
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Dotā profila
formai

Dotās virsmas
formai

75.att. Virsmas formas un novietojuma robežnoviržu apzīmējumi rasējumos

Atšifrējumi laukumos, jeb pielaiţu rāmīšos (skat.75.att. a un b):
- pirmajā laukumā attēlota pielaides zīme;
- otrajā laukumā – pielaides skaitliskais lielums (mm);
- trešajā laukumā (skat.50.att. b) – pēc nepieciešamības bāzes burtiskais apzīmējums.
Pielaiţu rāmīšus labāk izvietot horizontāli, nepieļaujot to krustošanos ar kādām citām līnijām
(skat.75.att. c ), kā arī vietas trūkuma dēļ, mērlīnijas bultiņu var aizstāt ar mēra palīglīnijas bultiņu.
Gadījumā, ja robeţnovirze attiecas uz sānu virsmu , piem., vītni, tad pielaiţu rāmīti savieno tā, kā
tas parādīts 75.attēlā f. Savienotājlīniju velk līdz kopējai asij tad, kad robeţnovirze attiecas uz
kopējo asi (skat.75.att. g).
1. un 2.tabulā ir parādīts, kā rasējumā var norādīt un nolasīt nosacītos apzīmējumus un
uzrakstus, kuri savukārt nosaka formas robeţnovirzes virsmas formām un novietojumam.
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Nosacīto apzīmējumu lasīšana formas pielaižu rasējumos
2.tabula

Formas pielaides

Pielaides
grupa

Pielaides veids

Nosacījumu skaidrojumi Formas pielaides nosacītie apzīmējumi
(elementa burtiskās atzīmes, kuram tiek
un teksta uzrakstu
piemēri rasējumos (uz
uzdota pielaide, liek tikai tekstveida
attēliem nosacīto vietā)
uzrakstos)

Taisnums

Taisnuma pielaide asij
(A) 0,01 mm

Plakanums

Virsmas plakanuma
pielaide (A) 0,02 mm uz
laukuma, kura izmēri ir
100x100 mm

Apaļums

Ass apaļuma pielaide
(A) 0,07 mm

Cilindriskums

Ass cilindriskuma pielaide
(A) 0,05 mm

Garenšķēluma
profils

Novietojuma pielaides

Paralelitāte

Urbuma ass paralelitātes
pielaide (B) attiecībā pret
urbuma asi A 0,1 mm

Virsmas
perpendikularitātes
Perpendikularitāte
pielaide (B) attiecībā pret
pamatni A 0,1 mm
Slīpums

Koaksialitāte

Divu urbumu koaksialitātes
pielaide attiecībā pret viņu
kopējo asi Ø 0,02 mm
(pielaide atkarīga)
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Simetrija

Virsmas simetriskuma
pielaide (B) attiecībā pret
virsmas asi (A) T 0,1 mm

Pozicionalitāte

Asu novirze no nominālā
izvietojuma

Formas un novietojuma
Summārā pielaide

Asu šķērsošanās
Radiālā mešanās, Gala mešanās pielaide uz
virsmas (B) Ø25 mm
gala mešanās un
mešanās noteiktā attiecībā pret virsmas asi A
0,05 mm
virzienā

Pilna radiālā un
gala mešanās

Virsmas (B) radiālās
mešanās pielaide attiecībā
uz kopējo asi virsmai A un
B 0,1 mm

Uzdotā profila
forma
Uzdotās virsmas
forma
Virsmas formu un novietojuma robeţnovirţu apzīmēšanai rasējumos lieto arī sekojošus
simbolus un burtus:
R – ja pielaides lauks dots rādiusam ;
Ø – ja apaļš vai cilindrisks pielaides lauks (piem., asu sakritības);
T – ja simetriskuma, asu šķērsošanās vai pozīcijas pielaides lauks;
T/2 – ja attiecas uz platuma pusi (rādiusu);
- bāzes apzīmējums, kuru savieno ar robeţnovirzes rāmīti.
Vienādi pielaiţu veidi, kuriem ir vienādas skaitliskās vērtības un kuri attiecas pie vienām un
tām pašām bāzēm, ir pieļaujams uzrādīt vienu reizi robeţnovirzes rāmītī, novelkot savienojošo
līniju, kura savukārt jāsadala pa normētiem elementiem (skat.76.att.).
Nepieciešamības gadījumā papildinot dotos datus, kuri uzrādīti robeţnovirzes rāmītī, tad
skaidrojošie uzraksti tā, kā tas uzrādīts 77.attēlā.

76.att. Vienādu pielaižu veidu,
ar vienādām vērtībām, uzrādīšana
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77.att. Datu papildināšanas iespējas ar
skaidrojošo uzrakstu

78.att. Robežnovirzes rāmīšu
apvienošanas iespēja

Ja vienai virsmai vajadzīgs uzrādīt divus daţādus pielaiţu veidus, tad robeţnovirzes rāmīšus
var apvienot (skat.78.att.).
Rasējumos daţreiz papildus izmēriem ir jāuzrāda arī teksts, kurš dod papildus informāciju
par rasējuma izpildi. Šos tekstus izvieto līdzīgi izmēriem uz iznesuma līnijām (skat.79.att.).

79.att. Uzrakstu piemēri, kuri tiek izvietoti uz iznesuma līnijām-plauktiņiem
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Virsmas raupjuma apzīmēšana
Virsmas raupjums – virsmas nelīdzenumu kopums ar attiecīgi maziem soļiem uz bāzes
garuma ( l ). Bāzes garums ( l ) – bāzes līnijas garums, kura domāta nelīdzenumu izcelšanai, kuri
raksturo virsmas raupjumu, kā arī to parametru daudzuma noteikšanai. Virsmas viļņainība –
periodiski atkārtojošos nelīdzenumu kopa, kuru solis nepārsniedz bāzes garumu.

80.att. Iegūstamais virsmas raupjums
atkarībā no mehāniskās apstrādes tehnoloģijām

81.att. Virsmas raupjuma zīmes un to pielietojums
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Iegūt ideāli gludu detaļas virsmu apstrādes
procesā nav iespējams, jo vienmēr paliks apstrādes
instrumentu pēdas (skat. 80.att), jo instrumentu
griezējšķautnes un slīpripu graudi atstāj pēdas uz
virsmas nelīdzenumu un izcilnīšu veidā, kas tuvu
novietoti viens pie otra. Visu nelīdzenumu kopu, kas
atrodas uz apskatāmās virsmas, sauc par raupjumu..
Rasējumos lieto sekojošus virsmas raupjuma
apzīmējuma veidus (skat.81.att.):

82.att. Virsmas raupjuma noteikšanas
elektroniskais mēraparāts

83.att. Paskaidrojošo uzrakstu un apstrādes veida uzrādīšana ar plauktiņu palīdzību.

Savienojumi. To klasifikācija
un attēlošana rasējumos
Katrs izstrādājums, jeb komplektējamā vienība, sastāv no atsevišķām detaļām, kuras ir
savienotas savā starpā kustīgi vai nekustīgi. Atkarībā no tehniskām un ekspluatācijas prasībām
savienojumi var būt izjaucami vai neizjaucami.
Izjaucamie savienojumi raksturojas ar iespēju tos vairākkārtīgi izjaukt un atkal salikt, bez
savienojošo vai savienojamo elementu bojājumiem. Šajā grupā ietilpst 2 apaksgrupas: 1. vītņveida
(ar skrūvi,vītņveida, ar tapsskrūvi) un 2. bezvītnes (ierievju savienojumi, rievsavienojumi, tapu un
ķīļsavienojumi (skat.1.att.).
Neizjaucamie savienojumi. Tiem ir raksturīgs tas, ka tos nevar izjaukt bez savienojošo
elementu bojāšanas. Pie šiem ir attiecināmi kniedētie, metinātie, līmētie un lodētie savienojumi
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SAVIENOJUMU
VEIDI

IZJAUCAMIE

Vītņveida

NEIZJAUCAMIE

Kniedētie
savienojumi

Bezvītņu

Ar skrūvi

Ierievju un riev savienojumi

Līmēts
savienojums

Vītņveida

Tapu un
ķīļsavienojumi

Lodēts
savienojums

Metināts
savienojums

Ar tapskrūvi

Ieveidošana,
presēšana

Cauruļu
savienojums

84.att. Savienojuma veidu klasifikācija
.

Izjaucamie savienojumi (vītņveida)
Vītņveida savienojumi – mašīnu detaļu izjaucami savienojumi ar vītnes vai spirālveida
virsmas palīdzību. Šis savienojums ir visvairāk izplatīts pateicoties tā daudzām priekšrocībām.
Vītņveida savienojumos tiek pielietota daţādu profilu metriskā un colliskā vītne atkarībā no
savienojuma tehnoloģiskās nozīmes.sastāvdaļas. Izjaucamie vītņveida savienojumi veido lielu daļu
no mašīnbūves mehānismiem un konstrukcijām.
Pastāv vairāki vītņoto standartizstrādājumu veidi: bultskrūves, galvskrūves, tapskrūves,
uzgriežņi, cauruļvadu viengabali, cauruļvadu pretuzgriežņi,(skat.xx.att.), kuri mašīnbūvē tiek
kombinēti ar gludiem izstrādājumiem – paplāksnes un šķelttapas, kuras ir neatņemamas izjaucamo
savienojumu sastāvdaļas.

85.att.Dažādas skrūves
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86.att. Bultskrūves rasējuma elements

88.att. Atsperpaplāksnes
87.att. Dažādu veidu uzgriežņi un paplāksnes (starplikas)

89.att. Uzgriežņa skice un rasējums
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90.att. Atsperpaplāksnes rasējums atsevišķi un nodrošinot vītņveida savienojumu
Vītņveida savienojuma nosprostošasanai tiek pielietota: kontrēšana, nodrošināšana ar šķelttapu,
siešana ar stiepli, atsperpaplāksnes uzstādīšana, sprostuzgriežņa uzstādīšana ar atloku,
piemetināšana, lodēšana, atkniedēšana, kernēšana (punktsišana).

91.att. Šķeltapas pielietošanas attēli un tās rasējums izjaucamā savienojumā
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92.att. Savienojuma nodrošināšana ar šķeltapu un sienot ar stiepli

93.att. Savienojuma nodrošināšanas elementu –
paplāksnes un cauruļvadu pretuzgriežņa rasējumi
Vītņveida savienojumu raksturojums
1. Priekšrocības: tehnoloģiskums, universālums, savstarpējā
aizstājamība, drošums, masveidība.
2. Trūkumi: pašatskrūvēšanās iespēja pie mainīgas slodzes
(vibrācijas), vītņveida un gludie urbumi detaļu stiprināšanai izsauc
metāla
spriegumu
koncentrāciju,
savienojumu
noblīvēšanai
(hermetizācijai) nepieciešams papildus tehnisks risinājums
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95.att. Daţādu vītnes
mehānismu fotogrāfijas
94.attēls. Vītnes mehānisms - 1 – nekustīgā sekcija; 2 – skrūve;
3 –slīdnis; 4 – kustīgā sekcija; 5 – korpuss.

Vītnes mehānismam (94.attēls b) ir trīs sastāvelementi: korpuss, skrūve un slīdnis. Visbieţāk
automehāniķa profesijā tas ir sastopams gadījumos, kad vajag nodrošināt lēnu pārvietošanos
pārvarot lielu pretestību daudzveidīgos spēka mehānismos (skat.95.att.) – automobiļa domkratā,
iespieţot detaļu skrūvspīlēs, metālapstrādes darbagaldos, paceļamajos krānos.

96.att. Vītņveida savienojums ar bultskrūvi un tapskrūvi
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97.att. Vītņveida savienojums ar skrūvi un cauruļu savienojums

98.att. Vītnes galvenie parametri
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99.att. Metriskās vītnes izvirpojums, izskreja, nepilnīgs iegriezums

Izjaucamie savienojumi (bezvītnes)

Ķīļsavienojums

Rievsavienojums.
Rievotās ass un uzmavas šķēlums ar taisnsānu profilu

Ķīlis

100.att. Rievsavienojums. Ķīļsavienojums.
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Ierievju savienojumi vājina vārpstu un nenodrošina savienojumo detaļu precīzu centrēšanos.
Šo trūkumu nav rievsavienojumiem (skat. 100.att.). Tie var būt kustīgi un nekustīgi. Pēc izciļņu
formas izšķir taisnsānu, trapeces, trīsstūra un evolentes rievsavienojumus (skat. 101.att.).

d

101.att. Rievsavienojumi: a – taisnsānu; b – trapeces, c – trīstūra, d - evolentes

102.att. Ierievju savienojuma detaļas un to rasējumi

103.att. Ierievju veidi

Ierievju savienojumi (skat. 102., 104.att.). Ierievjus (skat. 103.att.) izmanto detaļas un
vārpstas savienošanai. Šim nolūkam vārpstā iefrēzē rievu. Rievu izveido arī uz vārpstas
nostiprināmās detaļas urbumā. Ierievis vienlaicīgi ieiet abās rievās, fiksē detaļu stāvokli un
nodrošina griezes momenta pārvadīšanu. Ir ķīļierievji, segmentierievji un prizmatiskie ierievji.
Izplatītākie ir prizmatisko ierievju savienojumi.
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104.att. Ierievju savienojums un tā kopsalikuma rasējums:
1 – vārpsta; 2 – ierievis; 3 – ieliktnis.

Neizjaucamie savienojumi
Kniedēts savienojums – tas ir neizjaucams savienojums ar vienas vai vairāku knieţu palīdzību,
vibrāciju un triecienslodzes darbības vietās (skat. 105.att.).

105.att. Kniedes un divrindu kniedētā savienojuma rasējums
Metināts un lodēts savienojums (skat. 106.att.) – vieta, kurā materiāls tiek izkausēts līdz
deformācijai, pēc tam veidojot monolītu pārejas joslu – šuvi (skat. 120.att.). Izšķir 3 metināšanas
galvenos veidus, kurus pielieto mašīnbūvniecībā: gāzes, loka un kontaktmetināšana. Modernākās
metodes ir indukcijas, lāzera, metināšanu aizsarggāzu vidē ultraskaņas utt.

106.att. Metināšanas un lodēšanas process
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Lai iegūtu lodētu savienojumu detaļu
virsmas uzkarsē un tad saskarsmes vietu
aizpilda ar viegli kūstošu metālu. Metināto vietu
attēlošanai rasējumos (skat. 107.att.) lieto valsts
standartā LVS EN 22559;1994 noteiktos šuvju
pamatsimbolus, saliktos simbolus,
papildsimbolus un palīgzīmes (skat. 3. un
4.tabulas).
107.att. Metināta konstrukcija un tās rasējums
Līmēto savienojumu veido ar attiecīgo
saistošo materiālu, bez jebkādas uzkarsēšanas.
Šuvi šajā gadījumā attēlo ar dubultplatu pamatlīniju. Lodētu vai līmētu vietu apzīmēšanai izmanto
slīpu palīglīniju ar horizontālu plauktiņu, marķējot šo līniju ar atbilstošu apzīmējumu. Slīpās līnijas
un plauktiņa krustpunktā uzzīmē aplīti tām šuvēm, kuras jāizpilda pa noslēgtu kontūru (skat.
108.att.).

108.att. Lodētu un līmētu vietu apzīmēšana

109.att. Lodētie un līmētie savienojumi rasējumos

3.tabula
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120.att. Metinājuma šuvju paraugi

4.tabula
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2.daļa
VINGRINĀJUMI
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TĒMA: Detaļu daļas (elementi)

I variants.
1. uzdevums.
Aplūkojot tabulā attēlotos 8 detaļu
elementus, blakus esošos detaļu
elementu nosaukumus, izvēlieties no
tiem pareizos un savienojiet ar līnijām
attiecīgos ciparus.










ieloce
apcilnis
rieva
ievirpojums
korpuss
pielējums
gala virsma
ierievja rieva
stаtnis
riba
ierobeţotājs

2.uzdevums. Ierakstiet zemāk izvietotajās rindiņās attēlā redzamās detaļas
četrus tās norādītos elementus:

1. ............................................
2. ............................................
3. ............................................
4. ............................................
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TĒMA: Detaļu daļas (elementi)
II variants.
1.uzdevums. Aplūkojot tabulā attēlotos
8 detaļu elementus, blakus esošos
detaļu elementu nosaukumus, izvēlieties
no tiem pareizos un savienojiet ar
līnijām attiecīgos ciparus.










rieva
apcilnis
ieloce
ievirpojums
korpuss
ierievja rieva
gala virsma
pielējums
stаtnis
ierobeţotājs
riba

2.uzdevums. Ierakstiet zemāk izvietotajās rindiņās attēlos, lapas apakšpusē redzamo
detaļu elementu iztrūkstošos nosaukumus, kuri atbilstoši ir apzīmēti ar cipariņiem
dzeltenajos kvadrātos:
1. ............................................

6. …………………………....

2. ............................................

7. ……………………………

3. ............................................

8. ……………………………

4. ............................................

9. ……………………………

5. ……………………………

10. ……………………………
5

9

1

8
10

4
2

6

3
7
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TĒMA: Detaļu daļas (elementi)
III variants.
1.uzdevums. Aplūkojot attēlotos
6 detaļu elementus, atrodiet tiem
atbilstošos rasējumus no apakšējā
attēla un salieciet blakus esošajiem
burtiem attiecīgos ciparus.

Atbilstošais
cipars
A
B
C
D
E
F
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TĒMA: Detaļu daļas (elementi)
IV variants.
1.uzdevums. Aplūkojot doto detaļu elementus un to daļas, kuru nosaukumi ir redzami
dzeltenajos kvadrātos, ierakstiet zemāk izvietotajās rindiņās iztrūkstošo nosaukumu
vietā atbilstošus

1. ............................................
2. ............................................
3. ............................................
4. ............................................
5. ……………………………
6. ……………………………
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TĒMA: Izmēru atzīmēšana rasējumos.
I variants
Uzdevums. Veikt jautājumos prasīto. Dotajām detaļām atzīmēt izmērus ņemot vērā
to, ka ciparu un burtu augstumam jābūt 2,5 vai 3,5 mm
1. Uzlieciet lineāros pamatizmērus (gabarītus) dotajai kravas automašīnas skicei.

2.

3. Uzlieciet dotajai detaļai nepieciešamos
izmērus:
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TĒMA: Izmēru atzīmēšana rasējumos.
II variants
Uzdevums.
Veikt jautājumos prasīto. Dotajām detaļām atzīmēt izmērus ņemot vērā to, ka ciparu
un burtu augstumam jābūt 2,5 vai 3,5 mm
1. Uzlieciet lineāros pamatizmērus (gabarītus) dotajai vieglās automašīnas
PORSCHE skicei.

2. Dotajā atslēgas rasējumā uzlieciet lineāros izmērus (pēc reālā attēla izmēra).
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TĒMA: Izmēru atzīmēšana rasējumos. Apzīmējumi tehniskajā grafikā.
III variants
Uzdevums. Veikt jautājumos prasīto. Dotajām detaļām atzīmēt izmērus ņemot vērā
to, ka ciparu un burtu augstumam jābūt 2,5 vai 3,5 mm
1. Nosvītrojiet nepareizās izmēru
atzīmēšanas metodes:
 Ķēdes metode
 Kāpnīšu metode
 Daļējā metode
 Koordinātu metode
 Kombinētā metode
 Rasēšanas metode
2. Ar svītriņu palīdzību savienojiet pareizos,
rasēšanā lietojamos apzīmējumus:
 Diametra zīme
o
260
 Leņķa izmēri
o
20 %
 Rādiusa apzīmējums o
 Koniskuma zīme
o
600
 Slīpuma zīme
o
R 13
 Biezuma apzīmējums o
50
 Loka zīme (garums) o
s2
 Kvadrāta zīme
o
α
 Leņķa apzīmējums o
Ø
1:7
3. Abām dotajām, 3 mm biezām plāksnītēm, atzīmēt galvenos izmērus, pēc to faktiskā
lieluma:
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TĒMA: Izmēru atzīmēšana rasējumos.
IV variants
Uzdevums. Veikt jautājumos prasīto. Dotajām detaļām atzīmēt izmērus ņemot vērā
to, ka ciparu un burtu augstumam jābūt 2,5 vai 3,5 mm

2. Nosvītrojiet nepareizās izmēru
atzīmēšanas metodes:
 Pakāpeniskā metode
 Ķēdes metode
 Daļējā metode
 Kāpnīšu metode
 Koordinātu metode
 Kombinētā metode
4. Izmantojot Jums zināmās izmēru atzīmēšanas metodes, uzlieciet lineāros un
leņķiskos izmērus dotajām 2 detaļām:
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TĒMA: Izmēru atzīmēšana rasējumos. Slīpums, koniskums.
V variants
Uzdevums. Veikt jautājumos prasīto.
1. Uzrakstiet, kuros no 17 dotajiem variantiem ir attēlots slīpums:
..............................................................................................................................

2. Papildiniet doto detaļu ar iztrūkstošajiem izmēriem un uzrādiet koniskumu 1 : 9.

2. Dotajos rasējuma trijos elementos uzrādiet slīpuma zīmes un mērskaitļu

uzlikšanas variantus:
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TĒMA: Izmēru atzīmēšana rasējumos. Aploces dalīšana vienādās daļās.
VI variants
1. uzdevums. Atbildiet uz sekojošiem jautājumiem:
 Cik daļās jāsadala riņķa līnija, lai uzrasētu doto starpliku?
 Kādā secībā uzrasē dotās starplikas 8 ieplakas?
 Kā atšifrēt uzrakstu 8 urb.Ø5 ?
 Ar kādu izmēru noteic urbuma dziļumu?
 Uzrasēt detaļu M 1:1, pēc viena no 10.tabulā redzamajiem variantiem, pēc
skolotāja norādījuma.

2. uzdevums
1. Atbildiet uz sekojošiem jautājumiem:
 Kādi nosacītie apzīmējumi ir redzami rasējumā?
 Kādā secībā uzrasē frēzes zobus?
 Nosauciet frēzes gabarītu izmērus.
 Kāds ir frēzes zobu augstums?
 Uzrasēt frēzi ar 12 zobiem.
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TĒMA: Izmēru atzīmēšana rasējumos. Fāzītes.
VII variants
1. uzdevums. Uzlikt izmērus trijām uzrasētajām detaļām – a, b, c, obligāti
atzīmējot fāzītes ar sekojošiem slīpumiem:
- a detaļai - 350
- b un c detaļām - 450
a

b

c

2.uzdevums. Noteikt izmēru tehnoloģisko pamata bāzi.
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TĒMA: Izmēru atzīmēšana rasējumos. Detaļu apmērīšana.
I variants
1.uzdevums. Nolasīt 2 rādījumus salīdzinot lineāla un nonija skalas:

2.uzdevums. Uz dotā bīdmēra uzlieciet rādījumu 13.20
3.uzdevums. Nosauciet attēlos redzamās mērierīces un dodiet tām īsu raksturojumu:
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TĒMA: Izmēru atzīmēšana rasējumos. Detaļu apmērīšana.
II variants
1.uzdevums. Nolasīt rādījumu un pierakstīt to …………….

2.uzdevums. Nosauciet attēlos redzamās mērierīces un dodiet tām īsu raksturojumu:
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TĒMA: Tehnisku detaļu virsmu stāvokļa norāde.
(Robeţnovirzes un pielaiţu lauki.).
I variants
1.uzdevums. Nosakiet, ar kādiem cipariem a un b attēlos attēlota vārpsta ar
urbumu?
 ar ciparu 1 - ………………................
 ar ciparu 2 - ………………………..

2.uzdevums. Ņemot vērā robeţnovirţu nosacītos apzīmējumus, ierakstiet tukšajās
vietās, kuros no rasējumā dotajiem variantiem ir attēlota urbuma un vārpstas sistēma:
a attēlā redzama .................................... sistēma;
b attēlā redzama .................................... sistēma;

3.uzdevums. Nominālizmēram 50 mm ir dotas robeţnovirzes – augšējā +0,05 mm,
bet apakšējā -0,1 mm. Nosakiet pielaidi.
4.uzdevums. Nominālizmēram 60 mm ir dotas robeţnovirzes – augšējā +0,1 mm, bet
apakšējā -0,1 mm. Nosakiet pielaidi.
70

TĒMA: Izjaucamie savienojumi. Vītņveida savienojumi.
I variants
1.uzdevums. Uzrādiet ar iznesuma līnijām, kurās vietās, ass daļas šķērsgriezumā, ir
redzamas divas blakus esošās detaļas?
2.uzdevums. Uzrasējiet doto ass daļu ar ierievja gropes un prizmatiskā ierievja
šķērsgriezumu palielinātā mērogā (pēc mērogu standarta).

3.uzdevums. Uzrasējiet palielinātā mērogā a attēlā redzamo vītnes mehānisma
rasējumu.
4.uzdevums. Uzrasējiet palielinātā mērogā vienu no vītņu savienojumiem, kuri doti
zemāk, b attēlā.

a

b
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TĒMA: Izjaucamie savienojumi. Vītņveida savienojumi.
II variants
1.uzdevums. Nosauciet attēlos griezumā redzamos trīs vītņu savienojumu veidus.
2.uzdevums. Uzrasējiet palielinātā mērogā savienojumu ar tapskrūvi.

3.uzdevums.
1. Atbildiet uz jautājumu – „Kāda ir atšķirība starp vītnes un skrūves
savienojumiem”?
2. Nosauciet zemāk attēlā redzamā vītņveida savienojuma elementus un ierakstiet
tos tabulā atbilstoši numuriem.
Nr.

Elementa nosaukums

1.

2.

3.

4.

4.uzdevums. Uzrasējiet doto bultskrūvi 2 skatos palielinātā mērogā (atbilstoši
5.
standartam) un pielieciet visus nepieciešamos izmērus:
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TĒMA: Izjaucamie savienojumi. Rievsavienojumi un savienojumi ar ierievjiem.
III variants
1.uzdevums. Uzrasēt palielinātā mērogā attēlā redzamo savienojumu ar segmenta
ierievi ar nepieciešamajiem skaitliskajiem izmēriem:

2.uzdevums. Uzrasējiet palielinātā mērogā rievsavienojumu pievienojot rasējumam
nepieciešamos skaitliskos izmērus:
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TĒMA: Izjaucamie savienojumi. Rievsavienojumi un savienojumi ar ierievjiem.
IV variants
1.uzdevums. Uzrasēt palielinātā mērogā attēlā redzamo savienojumu ar segmenta
ierievi ar nepieciešamajiem izmēriem:

2.uzdevums. Uzrasējiet palielinātā mērogā cauruļsavienojumu pievienojot rasējumam
nepieciešamos izmērus:
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TĒMA: Neizjaucamie savienojumi.
I variants
1.uzdevums. Uzrādiet, kuros no dotajiem attēliem ir redzams lodēts un līmēts
savienojums. Pēc kādām pazīmēm to var noteikt?

2.uzdevums. Atšifrējiet zemāk dotos rasējumos pielietojamos metinājuma
papildsimbolus:

-

3.uzdevums. Atšifrējiet zemāk dotos rasējumos pielietojamos metinājuma
šuves palīgzīmes:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………

4.uzdevums. Nosauciet metinājuma šuvju veidus:
1.
2.
3.
4.

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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