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lEVADS

Tautas saimniecībai pēc koksnes ir tikpat liels pieprasījums kā

pēc metāliem, cementa, akmeņoglēm un naftas. Lai gan pašreiz
izmanto daudzus jaunus, ekonomiski izdevīgākus materiālus, kok-

snes nozīme nav mazinājusies. Grūti ir nosaukt tādu tautas saim-

niecības nozari, kur nelieto koksni. Dažās tautas saimniecības

nozarēs, piemēram, mūzikas instrumentu ražošanā, koksne ir

neaizvietojams materiāls. Visvairāk koksni patērē celtniecībā (rūp-
nieciskajā, civilajā, transporta, lauksaimniecības un speciālajā
celtniecībā). levērojamu koksnes daudzumu izlieto par balstkokiem

raktuvju šahtu nostiprināšanai. Bez tam no koksnes izgatavo arī

koka taru, papīru, kartonu, mēbeles, sērkociņus un sporta inven-

tāru; to izlieto arī mašīnbūvniecībā transporta līdzekļu un lauk-

saimniecības mašīnu ražošanai.

Koksne ir arī izejviela hidrolīzes rūpniecībā. Ķīmiski pārstrā-
dājot kokmateriālu sagatavošanas un kokapstrādes atkritumus,

iegūst etilspirtu, furfurolu, terpentīnu, metilspirtu, olbaltumu

raugu, cukuru, glikozi. Tehniskā spirta ražošanā viens kubikmetrs

koksnes var aizstāt trīs centnerus graudu vai septiņus centnerus

kartupeļu. No koksnes atkritumiem var iegūt arī plastmasas, līmes,

glicerīnu, lakas, sintētiskās šķiedras, organiskās skābes un citus

produktus. Ja ķīmiski pārstrādā vienu kubikmetru koksnes skaidu,
var iegūt ne mazāk kā 100 kg augstvērtīga glicerīna, 160 / spirta
un 50 kg lopbarības rauga.

No celulozes, kas koksnē ir ap 50%, ražo papīru. Celulozes

esterus, ko iegūst, pārstrādājot koksni, plaši izmanto plastmasu,

fotofilmu, laku, mākslīgās vilnas, zīda, mākslīgo kažokādu un ādu

ražošanā. No viena kubikmetra egles koksnes var izgatavot līdz

1500 m mākslīgā zīda auduma. Tikpat daudz auduma iegūst, pār-
strādājot 300 000 zīdtārpiņu kokonu vai kokvilnu, kas novākta no

0,5 ha. No egles koksnes izgatavo mākslīgo vilnu un karakulu.

Miecvielās, ko satur koksne un daudzu sugu koku miza, plaši
izmanto ādu miecēšanai, kā arī koksnes un audumu krāsošanai.

Koksnes ēteriskās eļļas (kampareļļu, terpentīnu, baltegles bal-

zamu, baltegles eļļu) lieto medicīnā, kā arī laku un krasu rūpnie-
cībā. No priežu sveķiem iegūst terpentīnu un kolofoniju. No

dažu koku sugām iegūst lateksa sveķus — izejvielu kaučuka un

gutaperčas ražošanai. Koksnes sausajā pārtvaicē iegūst koka

spirtu (metilspirtu). Ķirškoka un lapegles koksne izdala ūdenī

šķīstošus sveķus, kurus izmanto medicīnā, pārtikas rūpniecība un
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tekstilrūpniecībā līmju izgatavošanai. No tungas koka sēklām (šis
koks ir aklimatizēts Aizkaukāzā) iegūst tungeļļu, no kuras izgatavo
augstvērtīgu pernicu.

levērojamu daudzumu koksnes izmanto jaunu, uzlabotu mate-

riālu izgatavošanai. Pie šādiem materiāliem pieder dažādie

saplākšņu veidi, koksnes kārtainie plasti, lignostons. Tā, piemēram,
lignostons —

mehāniski bllvināta un termiski apstrādāta koksne

aizvieto tekstolltu un krāsainos metālus, kā ari deficītās cietās

koksnes sugas atspoļu ražošanā.

Presējot paaugstinātā temperatūrā ar polimēriem sajauktas
koksnes skaidas, iegūst skaidu plātnes, bet, presējot koksnes

šķiedru masu ar polimēriem, — koksnes šķiedru plātnes. Plātņu
ražošanai izmanto nekondīcijas koksni un koksnes atkritumus:

skaidas, nomaļus, līstes. Šīs plātnes, kā arī citus lokšņu materiālus

plaši lieto celtniecībā konstrukcijās, apdarei, siltumizolācijai un

skaņas izolācijai.
Pēc koksnes krājumiem un mežu masīvu platības Padomju

Savienība ieņem pirmo vietu pasaulē. No zemeslodes mežu platī-
bas

— 3 miljardiem hektāru
— Padomju Savienībā ir vairāk nekā

1,1 miljards hektāru, t. i., nedaudz vairāk par vienu trešdaļu no

pasaules mežu resursiem. Koksnes krājumi mūsu mežos ir aptu-
veni 45 miljardi kubikmetru, bet ikgadējais pieaugums — 700 .. .
800 miljoni kubikmetru. Neskatoties uz šiem milzīgajiem krāju-
miem, mežu mūsu valstī izcērt ļoti saudzīgi. Pie tam lietkoku

izstrādi ik gadus plāno apmēram vienādos daudzumos (aptuveni
250

...

270 miljonus kubikmetru), bet zāģmateriālus paredzēts
ražot aptuveni 100 ... 120 miljonus kubikmetru gadā.

Mežu bagātību aizsardzība ir valstiski svarīgs pasākums. Mežs

taču labvēlīgi ietekmē klimatu, rada labus apstākļus cilvēku dar-

bam un atpūtai, kā arī lauksaimniecības attīstībai. Ja mežus mas-

veidā izcērt, rodas zemes erozija, tuksneši, sausvēji un līdz ar to

pazeminās zemes ražība. Mežsaimniecības uzdevumos ietilpst
izcirsto mežu atjaunošana, jaunu mežu stādīšana stepju un tuk-

snešu rajonos, lielo mežu masīvu apgūšana mūsu zemes ziemeļ-

austrumos, jaunu ātraudzīgu un vērtīgu svešzemju koku sugu akli-

matizācija Padomju Savienībā.

Mežu bagātības Padomju Savienībā izvietotas nevienmērīgi
(97% no valsts mežu platības atrodas KPFSR). Ļoti lieli mežu krā-

jumi ir Padomju Savienības Eiropas daļas ziemeļos, Urālos, Zie-

meļsibīrijā un Karēlijā. Turpretī daudzos valsts dienvidu rajonos
ir ļoti maz mežu, un kokmateriāli tajos nav vietējais celtniecības

materiāls. Tāpēc daudzos PSRS rajonos kokmateriāli jāpieved. Tas

liek meklēt koksnes izmantošanas racionālas metodes, kā arī aiz-

stāt koksni ar citiem materiāliem (dzelzsbetonu, plastmasām v. c).
No daudzām Padomju Savienībā augošām koku sugām rūpnie-

cības vajadzībām izmanto apmēram divdesmit visvairāk izplatīto

lapu koku un skuju koku sugu kokus. Skuju koku sugu koksni plaši
lieto ne tikai celtniecībā, bet arī kokapstrādāšanas un koksnes
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ķīmiskās pārstrādes rūpniecībā. Skuju koku koksnes vērtīgākās
īpašības ir lielā mehāniskā izturība, nelielais svars, izturība pret
trupi, taisnšķiedrainums, lielie izmēri. Turklāt skuju koku koksne

ir viegli apstrādājama.
Padomju Savienībā lapu "koku mežu ir trīs reizes mazāk nekā

skuju koku<mežu. Taču lapu koki dažādības, īpašību daudzveidības

un pielietojuma ziņā ir labāki par skuju kokiem. levērojamu dau-

dzumu no kopējās valsts mežu platības aizņem trīs lapu koku

sugas: bērzs (13,2%), apse (2,5%) un ozols (1,3%). Jebkura cita

lapu koku suga no kopējas mežu platības aizņem mazāk par 1%.

Tāpēc celtniecībā galvenokārt izmanto bērzu, apsi, alksni, liepu un

papeli (ne mazāk par 10% no kopējā koksnes patēriņa). So sugu

kokus lieto pagaidēku un palīgēku celtniecībā, kā arī nožogoju-
miem un pārsegumu izgatavošanai.

Pēdējā laikā aizvien plašāk sāk izmantot dekoratīvo koksni. Tas

izskaidrojams ar dzīvojamo ēku un rūpniecības uzņēmumu celtnie-

cības lielo apjomu, kā arī ar mēbeļu, mūzikas instrumentu, radiolu,

televizoru, sabiedrisko ēku telpu un satiksmes līdzekļu iekšējās
apdares materiālu strauju ražošanas attīstību. Dekoratīvo koku

sugu krājumi mūsu zemē ir nepietiekami, šo sugu aklimatizācija ir

ne tikai ilgstoša, bet dažkārt arī neiespējama. Ne vienmēr iespē-
jama koksnes tekstūras imitācija. Tāpēc Padomju Savienība

importē dekoratīvo koksni, galvenokārt eksotisko sugu kokus
—

sarkankoku, dzeltenkoku, melnkoku, rozā koku, satīnkoku, amo-

rantu, palisandru, makasaru un citus.

Mežsaimniecības uzņēmumi, kokzāģēšanas un finieru rūpnīcas,

galdnieku un citu plātņu ražošanas uzņēmumi sagatavo kokmate-

riālus un pusfabrikātus. Turpmākajāapstrādē kokmateriālus sazāģē
pēc noteiktiem izmēriem, bet pusfabrikātus izmanto nesazāģētus
(veselus). Pie kokmateriāliem pieder apaļkoki, mieti, klūgas, zāģ-
materiāli, saplākšņi, plātnes; pie pusfabrikātiem — parkets, paneļi,
durvju vērtnes, logu un durvju bloki, mēbeļu vairogi, taras saga-

taves, mēbeļu detaļas, izstrādājumu sagataves.
No koka stumbra iegūst apaļkokus — baļķus, klučus, tievos

baļķus, kārtis. Sagatavo dažādu baļķu sortimentu: celtniecības baļ-
ķus, zāģbaļķus, tiltu un dzelzceļu baļķus, baļķus kuģu būvniecībai,

pāļus, elektrolīniju balstus, kā arī baļķus mūzikas instrumentu

izgatavošanai'— t. s. rezonanses koksni. Lobīto finieru, sērkociņu,
mucas dēlīšu, loku, spieķu, slieču, spoļu izgatavošanai, kā arī

skaidu ražošanai un celulozes rūpniecībai sagatavo klučus.

Klučus izmanto arī celtniecībā un taras izgatavošanai.
Mietus, kuru diametrs ir lielāks par 3 cm, un klūgas, kūru dia-

metrs mazāks, par 3 cm, izmanto taras, koka stīpu un pīto mēbeļu

izgatavošanai.
Plēstos kokmateriālus izlieto liekto mēbeļu galveno detaļu, alus

un vīna mucu, jumta dēlīšu un citu izstrādājumu izgatavošanai.

Apstrādājot plēstos kokmateriālus, rodas daudz atkritumu (līdz
88%), tāpēc to izmantošana nav ekonomiska.



Sazāģējot apaļkokus, iegūst apmalotos, neapmalotos un ēve-

lētos zāģmateriālus. Pie zāģmateriāliem pieder nomaļi, pusbaļķi,
ceturtdaļbaļķi, dēļi, šķautni, listes, gulšņi un vagonu apšuves dēļi.
Zāģmateriālus plaši lieto dažādās celtniecības nozarēs, mēbeļu
rūpniecībāuncitās ražošanas nozarēs.

Lai gan mūsu valstī ir liela mežu bagātība, celtniecībā un rūp-
niecībā koksnes nepietiek. Tas izskaidrojams ar koksnes nepietie-
kami racionālu izmantošanu: ievērojama daļa koksnes aiziet atkri-

tumos un tiek sadedzināta. Zinātnes, it īpaši ķīmijas sasniegumi
un progresīvā tehnoloģija devusi iespēju koksnes atkritumus

izmantot celulozes, papīra, kartona, organisko skābju, sintētisko

šķiedru, plastmasu, polimēru izstrādājumu un līmju ražošanai. Tā,
piemēram, no zāģu skaidām un ēveļskaidām izgatavo ksilolītu, fib-

rolītu, koksnes skaidu un koksnes šķiedru plātnes.
Saskaņā ar Padomju Savienības Komunistiskās partijas XXIV

kongresa direktīvām tautas saimniecības attīstības piecgadu plā-
nam (1971.—1975. g.) kokapstrādes, celulozes un papīra rūpnie-
cībā jāpanāk ražošanas organizācijas tālāka uzlabošana un kok-

snes kompleksa izmantošana. Koksnes skaidu un koksnes šķiedru
plātņu ražošana piecgadē palielināsies 2,8

...
2,9 reizes, celulozes

ražošana — 1,7 reizes, kartona ražošana — 1,8 reizes, papīra
ražošana

—
vismaz 1,3 reizes.

Pašreiz ik gadus no izmantotās koksnes 20 ... 50% aiziet atkri-

tumos. Direktīvās paredzēts paplašināt tieši koksnes atkritumu,

lapu koku un zemas kvalitātes skuju koku koksnes, kā arī makula-

tūras izmantošanu celulozes un papīra rūpniecībā. Koksnes zināt-

nes tālāka attīstība veicinās racionālāku un pilnīgāku koksnes

izmantošanu atbilstoši tās tehniskajām, tehnoloģiskajām un deko-

ratīvajām īpašībām.
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PIRMĀ DAĻA

lEVADS KOKSNES ZINĀTNĒ

1 NODAĻA

KOKSNES UZBŪVE

1. §. Koka daļas un koksnes uzbūve

Koka daļas. Augošam kokam ir trīs galvenās daļas: koka sak-

nes, stumbrs un vainags.
Koka saknes no augsnes uzsūc ūdeni kopā ar tajā izšķīdu-

šajiem minerālsāļiem, tās arī uzkrāj barības vielu rezerves.

Stumbrs nokoka saknēm pievada ūdeni lapām, kā arī uzkrāj
barības vielu rezerves. So mitruma pārvietošanos sauc par sulas

augšupejošo strāvojumu. Stum-

brā, kokam augot, veidojas kok-

snes masas lielākā daļa.

Vainags sastāv no zariem

un lapām vai skujām. Daļa no

ūdens, kas pienāk no sakņu
sistēmas, caur lapām iztvaiko.
Atlikušais ūdens daudzums ar

tajā izšķīdušajām minerālvie-

lām saules gaismas un siltuma

ietekmē savienojas ar oglekli
un izveido organiskas barības

vielas. Lapas uzņem oglekli no

apkārtējās vides oglekļa diok-

sīda veidā, kas lapās sadalās

par oglekli un skābekli. Skābek-
lis no lapām izdalās gaisā.

Lapās izveidojušās barības vie-

las pa mizas iekšējo slāni —

gremzdu kārtu — plūst lejup un

izdalās pa visu koku. Tas ir
1. att. Koka uzbūves un barošanās
shēma.
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sulas lejupejošais strāvojums. 1. attēla paradīta koka uzbūves un

sulas strāvošanas shēma.

Koksnes mikrostruktūra. Koksnes uzbūves ainu, kas redzama,
apskatot koksni mikroskopā, sauc par koksnes mikrostruktūru. Mik-

roskopā redzams, ka koksne sastāv no ļoti sīkām daļiņām —

šūnām, kuras galvenokārt (līdz 98%) ir atmirušas šūnas. Sūnas

ir ietvertas plānā, caurspīdīgā apvalkā, kura iekšpusē atrodas pro-

toplasts, kas sastāv no protoplazmas, kodola un plastīdiem.
Protoplazma ir caurspīdīgs šķidrums, kas sastāv no sarež-

ģītas uzbūves olbaltumvielām, minerālvielām un ūdens.

Kodols no protoplazmas atšķiras ar lielāku blīvumu (t. i.,
kodola konsistence ir viskozāka), turklāt tā sastāvā ir arī fosfors.

Kodolamir apaļa vai ovāla forma, un šūnā tas ieņem centrālo vietu.

Pie plastīdiem pieskaitāmi hloroplasti, hromoplasti un lei-

koplasti. Plastīdi ir olbaltumvielu veidojumi, kuri atrodas proto-
plazma ieapaļuvai lēcveida grauduveidā.

Hloroplasti veido barības vielas, kas nepieciešamas augošam
kokam.

Hromoplasti piešķir krāsu puķu ziedlapiņām un augļiem, tie ir

dažādās nokrāsās, un tiem ir daudzveidīgas formas.

2. att. Koksnes mikrostruktūras
elementi:

a — koksnes šķiedra, kas sastāv no

īsajām uzkrājējšūnārn; b — uzkrā-

jējšūnas; c — vadauda daļa; d —

balstaudu šūna; c — plānsieninu tra-

heīda; f — biezsieniņu trahelda.

Leikoplasti ir bezkrāsaini; tajos no

cukura veidojas ciete. Leikoplasti
saules gaismā var pārvērsties hloro-

plastos.
Dzīvās šūnas apvalks ir ļoti

plāna, caurspīdīga, elastīga plēvīte,
kura laiž cauri ūdeni ar tajā izšķīdu-

šajām vielām. Apvalks sastāv no

celulozes; dzīvības funkcijas tam

nepiemīt.
Atmirušām šūnām nav proto-

plasta, apvalki ir biezāki, un tos pa-

rasti sauc par šūnu sieniņām. Sīs

šūnas satur īpašu vielu
— lignīnu,

kas šūnas pārvērš par koksni. Lignīns

izveidojas, šūnai augot protoplasta
dzīvības funkciju rezultātā.

Sūnu sieniņās paliek nesabiezinā-

tas vietasporas. Izšķir vienkār-

šās, ietvertās un pusietvertās poras.

Divās blakus esošajās šūnās poras

novietojas viena otrai pretī, izvei-

dojot atveri, kura pārvilkta ar mem-

brānu, t. i., ar saglabājušos dzīvas

šūnas apvalka primāro kārtu. Tā

ir vienkāršā pora. Caur porām

plūst ūdens un barības vielu šķī-
dumi.
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3. att. Mikrostruktūras elementu izvietojums:
a — ozola koksne; b

—
bērza koksnē; / — vadaudi; 2 — serdes stars; 3 — gadskārta; 4 —

šikās šūnas un balstaudi.

■ Pēc formas koksnes šūnas iedala īsajās ieapaļās vai daudz-
stūra formas šūnās — parenhimās un izstieptajās cilindriskas vai

vārpstiņveida formas šūnās — prozenhimās. Parenhīmās uzkrājas
barības vielas, tāpēc tās mēdz saukt par uzkrājējšūnām. Pa pro-
zenhīmām ūdens nonāk no saknēm lapās. Šīs šūnas piedod koksnei

arī stingrību. Vienādas uzbūves šūnu sakopojumu, kas koksnē

izpilda vienas un tās pašas funkcijas, sauc par audiem.

Koksnes audi. Koksnē izšķir uzkrājējaudūs, vadaudus jeb trau-

kus, balstaudus,aizsargaudus unasimilācijas audus.

Uzkrājējaudi sastāv no īsām uzkrājējšūnām, un tie savāc

unuzkrāj barības vielas (2. att. a, b). Šo audu šūnu izmēri garumā

un platumā ir no 0,01 līdz 0,1 mm. Uzkrājējaudi ir irdeni un viegli

trupē, jo tie satur barības vielas. Uzkrājējaudūs bieži mēdz saukt

par koksnes parenhimu.
Vadaudi jeb trauki sastāv no izstieptām tievām šūnām ar

platām iekšējām spraugām (2. att. c); šūnas, kas novietotas viena

virs otras, savienojas savā starpā, izveidojot traukus
—

tievus

kapilārus, pa kuriem koka sakņu uzsūktais mitrums nonāk lapās.
Vadaudu vidējais garums ir ap 100 mm; dažām koku sugām, pie-
mēram,ozolam, vadaudi sasniedz 2

...
3 m garumu. To diametrs ir

robežās no milimetra simtdaļām (smalktrauku sugām) līdz 0,5 mm

(lieltrauku sugām).
Balstaudi jeb mehāniskie audi sastāv no garām biez-

sieniņu šūnām ar mazām iekšējām spraugām un gariem, smailiem

galiem (2. att.). Šiem audiem piemīt spēja pretoties mehāniskai
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4. att. Mikrostruktūras elementu iz-

vietojums priedes koksnē:

/ — serdes stars; 2 — vertikālā sveķu
eja; 3 — traheīdas; 4 — gadskārta; 5 —

horizontālā sveķu eja.

iedarbībai. Mehāniskie audi ir vis-

izturīgākie un visnoturīgākie pret
trupi. Jo vairāk šo audu, jo kok-

sne ir blīvāka, cietāka, izturīgāka.
Mehānisko audu šūnu garums ir

0,7 ... 1,6 mm, platums — 0,05 ...
0,2 mm. Mehāniskos audus sauc

arī par libriformu.

Segaudi atrodas virspusē
(gludā miza un korķa miza), tādēļ
tie ir pakļauti ārējās vides iedar-

bībai.

Koksnes asimilācijas au-

di asimilē (uzņem sevī) oglekli.
Audi koksnē nav sakārtoti atse-

višķās grupās. Pat vismazākajā
jebkuras sugas koksnes gabaliņā
atrodas visi mikrostruktūras ele-

menti (3. att).

Koksnē bez šūnu iekšpusē eso-

šiem dobumiem vēl ir dobumi, kas

atrodas starp šūnām, jo ieapaļās
un vārpstveida formas šūnas blīvus

savienojumus nevar izveidot.

Skuju koku koksnes uzbūves īpatnības. Atšķirībā no lapu koku

koksnes skuju koku koksnei (4. att.) nav vadaudu un mehānisko

audu, bet tā sastāv no īpašām samērā vienveidīgām slēgtām

šūnām, kuras sauc par traheidām (sk. 2. att. c, f). Traheīdas

izvietotas radiālās rindās un aizņem 90 ... 95% no skuju koku kok-

snes tilpuma. Traheīdu garums 2 ... 10 mm, biezums 0,02 .. .

0,05 mm. Vienā gadskārtā var izšķirt plānsieniņu agrīnās traheī-

das, kuras aizvieto lapu koku vadaudus, un biezsieniņu vēlīnās

traheīdas, kuras aizvieto mehāniskos audus. Sulu augšupejošā
strāvošana notiek pa plānsieniņu agrīno traheīdu sieniņu

porām.
Daudzu skuju koku sugu koksnē sastopamas sveķu ejas — ar

sveķiem pildītas šauras, garas spraugas starp šūnām. Sveķu ejās

izveidojas un uzkrājas sveķi, kas paaugstina koksnes izturību pret
trupi.

Sveķu ejas ir vertikālas un horizontālas, tomēr tās savā starpa
veido vienotu sistēmu. Vidējais sveķu eju diametrs ir 0,1 mm

(0,06... 0,13 mm). Sveķu ejas aizņem 0,1...0,7% koksnes

tilpuma. Jo gadskārtas ir šaurākas, jo sveķu eju koksne

vairāk.

Sveķu ejas koksnes šķērsgriezumā redzamas kā balti punktiņi,
bet garengriezumā — kā dažāda garuma rieviņas. Visvairāk sveķu

eju ir priedei, bet vislielākās ciedrai.
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2. §. Koka stumbra uzbūve

Stumbrs ir galvenā un vērtīgākā koka daļa. No tā iegūst
60... 90% koksnes. Augšējo —

tievāko stumbra daļu sauc par

galotni, apakšējo —
resnāko daļu — par resgali. Koka stum-

bra šķērso nozāģējumu sauc par baļķa vai kluča galu.
Koksnes uzbūves struktūru, kuru var saskatīt ar neapbruņotu

aci vai ar lupas palīdzību, sauc par makrostruktūru. Makrostruk-

tūra labi redzama koka stumbra šķēlumos.
Koksnes uzbūve dažādu virzienu griezumos (attiecībā pret

stumbra asi) izskatās atšķirīga. Arī koksnes īpašības dažādos

griezumu virzienos ir dažādas. Tāpēc, nosakot koksnes īpašības,
pieņemti trīs stumbra galvenie griezumi (5. att.):

šķērsgriezums —
stumbra asij perpendikulārs griezums;

radiālais griezums — garengriezums, kas perpendikulārs šķērs-

griezumamun iet caur stumbra serdi;

tangenciālais griezums — garengriezums, kas iet tangenciāli

gadskārtām kādā noteiktā attālumā no serdes.

Serdei tuvu garengriezumu sauc par pusradialo griezumu.
Šķērsgriezumu, kas izdarīts 45° leņķī pret stumbra asi, sauc par

slipo gala griezumu, bet šķēluma virsmu par slipo gala virsmu.

Šķērsgriezumā (6. att.) redzama serde, aplieva, kodols, miza,

kambijs, gadskārtas, serdes stari.

Serde atrodas stumbra centrālajā daļā visā tā garumā. Ta

sastāv no samērā lielām plānsieniņu uzkrājējšūnām, un tāpēc tai ir

irdena struktūra, maza stiprība un tā viegli trupē.

Skuju koku sugām serdes diametrs ir 2... 3 mm, lapu koku

sugām — nedaudz lielāks.

Serde sastāv no koksnes, kas izveidojusies pirmajos koka aug-

šanas gados; tā atšķiras no pārējām stumbra daļām ar ievērojami
lielāku irdenumu un ar to,
ka tā nav cieši saaugusi
ar kodola koksni. .

Kokam augot, serdes

primārā koksne sairst, un

tāpēc tās diametrs vainaga
virzienā pakāpeniski palie-
linās.

Koksne sastāda stum-

bra masas vislielāko dalu.

Katrā koka dzīves gadā
koksne pieaug koncen-

trisku riņķu veidā virzienā

no serdes uz mizu.

Dažu sugu kokiem daļa
koksnes, kas atrodas tuvāk

serdei, ir tumšākā krāsā un

ar mazāku mitrumu. So 5. att. Stumbra galvenie griezumi.
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6. att.Stumbra šķērsgriezums.

koksnes daļu sauc par kodolu, bet pārējo joslu līdz mizai — peri-
fēro daļu par aplievu. Koku sugas, kam ir kodols, sauc par kodol-

kokiem. Kodolkoki ir, piemēram, priede, lapegle, ciedrs, ozols, osis.

Koku sugas, kurām koksnes krāsa virzienā no serdes uz mizu ir

vienāda,sauc par bezkodola kokiem.

Kodola koksnei ir lielāks blīvums, stiprība, cietība, lielāka iztu-

rība pret trupi. Kodolā traheīdas un trauki aizpildīti ar īpašiem
izaugumiem —

tillām. Tāpēc koksne ir gaisa un ūdens necaurlai-

dīgāka.

Aplieva sastāv no jaunākām šūnām nekā kodola koksne, tai ir

mazāks blīvums, daudzās tās šūnās var būt protoplazmas atliekas.

Pa aplievas daļu pārvietojas ūdens ar tajā izšķīdušajām barības

vielām. Aplievas platums atkarīgs no koka sugas, tā vecuma un

augšanas apstākļiem.
Aplieva palielinās sakarā ar ikgadējo jaunās kārtas augšanu,

bet kodols — sakarā ar dziļāko slāņu koksnes šūnu atmiršanu un

pārveidošanos kodolā.

Bezkodolu sugu koksni iedala nobriedušas koksnes sugās un

aplievas sugās.
Nobriedušas koksnes sugām koksnes dziļāko kārtu krāsa neat-

šķiras no jaunāko kārtu krāsas, kaut arī to uzbūve un īpašības ir

tādas pašas kā kodola koksnei. So sugu koksnes centrālā daļa
atšķiras no perifērās daļas ar mazāku ūdens saturu. Tādi koki ir,

piemēram, egle, baltegle, dižskābardis v. c. Nobriedušas koksnes

sugām sulas strāvošana uz augšu notiek pa pēdējos gados augu-

šajām jaunāskoksnes kārtām.
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Aplievas sugām visā stumbra šķērsgriezumā koksnes uzbūve

ir vienāda, līdzīga aplievas uzbūvei; sulas strāvo uz augšu pa visu

koka stumbru. Koksnes krāsa un mitruirfs šādām sugām ir vienāds

pa visu stumbra šķērsgriezumu. Aplievas sugas ir, piemēram,
bērzs, alksnis, kļava, skābardis v. c.

Dažām bezkodola sugām stumbra centrālā daļa ir tumšāka, kas

rada iespaidu, ka kokam ir kodols. Sādā gadījumā šo tumšo daļu
sauc par neīsto kodolu. Neīstais kodols bieži ir bērzam, dižskābar-

dim,kļavai, apsei, alksnim.

Miza sastāv no ārējās kārtas — korķa un iekšējās kārtas —

lūksnes. Korķa kārta aizsargā koku no ārējās vides kaitīgās iedar-

bības un mehāniskajiem bojājumiem. Pa lūksni sulas virzās lejup.
Starp koksni un mizu atrodas plāns dzīvo šūnu slānis kambijs.

Kambijā katru gadu visā koka augšanas laikā notiek jaunu šūnu

veidošanās,un tāpēc koks aug resnumā.

Lielākajai daļai koku sugu stumbra šķērsgriezumā redzamas

gadskārtas, kas izvietotas koncentrisku gredzenu veidā. Gads-

kārtā koksne izaug gadalaikā no kambija dzīvajām šūnām. Gads-

kārtas labi redzamas daudzām koku sugām, it īpaši skuju kokiem.

Gadskārtas platums rādiusa virzienā dažādām koku sugām ir

atšķirīgs. Gadskārtas agrīnā daļa,kas atrodas tuvāk serdei, atšķi-
ras no gadskārtas vēlīnās daļas, kas atrodas tuvāk mizai. Gads-

kārtas agrīnā daļa uzaug pavasarī un vasaras sākumā. sajā

gadalaikā augsnē ir daudz mitruma, tāpēc vairāk attīstās sulu

strāvošanai vajadzīgie vadaudi. Skuju koku sugām vadaudus veido

lieldobumainās plānsieniņu traheīdas, bet lapu koku sugām veidojas
lieli vadaudi

— trahejas. Gadskārtas agrīnās koksnes daļa ir irde-

nāka un arī vienmēr daudz gaišāka. Gadskārtas vēlīnās daļas
koksne, kas uzaug vasaras beigās un rudenī, veidojas lielākoties

no balstaudu šūnām (lapu kokiem) vai biezsieniņu traheīdām

(skuju kokiem), tāpēc salīdzinājumā ar agrīno koksni tai ir lielāks

blīvums, stiprība un tā ir tumšākā krāsā. Priedes gadskārtas parā-
dītas 7. attēlā.

Gadskārtu platums atkarīgs no koka vecuma, sugas un aug-

šanas apstākļiem. Jaunākam kokam gadskārtas parasti ir platākas,
īves koksne (skuju koku suga, aug Kaukāzā) vienmēr ir ar šaurām

gadskārtām neatkarīgi no koka vecuma un augšanas apstākļiem.
Ziemeļu priede vienmēr ir ar šaurākārrf gadskārtām nekā dienvidu

priede. Virzienā no serdes uz mizu gadskārtu platums vienmēr

samazinās, bet garenvirzienā (virzienā no resgaļa uz galotni) —

palielinās.
Gadskārtu platums ietekmē koksnes īpašības un kvalitāti. Jo

skuju kokiem ir šaurākas gadskārtas, jo koksnei lielāka stiprība
un tā ir sveķaināka. Priedes koksni ar šaurām gadskārtām un sar-

kanbrūnu iekrāsojumu vērtē daudz augstāk nekā koksni ar platām

gadskārtām, kas ir daudz gaišāka un vieglāka. Sai ziņā izņēmums
ir ļoti vecu koku koksne ar šaurām gadskārtām, ja koks audzis

nelabvēlīgos apstākļos vai tam bijusi trupēs bojāta sakņu sistēma.
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7. att.Priedes koksnes tekstūra trijos griezumos:

a — šķērsgriezuma; b — radiālajā griezuma; c — tangenciālajā griezuma

Skuju koku koksni uzskata par labas kvalitātes koksni, ja radiālā

griezuma vienā centimetrā ir ne mazāk par 3 un ne vairāk par 25

gadskārtām.
Lapu koku sugām, kurām agrīnā gadskārtas daja sastāv galve-

nokārt no lielo vadaudu divām trīs gredzenveida rindām (vad-
audus var redzēt ar neapbruņotu aci), koksnes kvalitāti vērtē tieši

otrādi: jo platākas gadskārtas, jo koksne ir blīvāka, cietāka un ar

lielāku stiprību. Sāda gadskārtu uzbūve ir ozolam, osim, kastanim,
gobai, vīksnai, karagačam. Pavasaros šiem kokiem neatkarīgi no

klimatiskiem, augsnes un citiem apstākļiem uzaug 2—3 rindas
lielo vadaudu

— traheju, bet pēc tam uzaug vēlīnā gadskārtas
daļa, kas sastāv galvenokārt no mehāniski izturīgiem audiem.

Plato gadskārtu koksnē mehāniski izturīgo audu ir vairāk, tāpēc
tai ir labāka kvalitāte.

Sī lapu koku sugu koksnes kvalitātes vērtēšana nav attiecināma

uz ražošanu. Ražošanā, piemēram, parketu ieteicams izgatavot no

ozola koksnes ar platām gadskārtām. Parketu ekspluatācijā galve-
nokārt berž, tāpēc tam jābūt ļoti cietam. Turpretim dažādu mēbeļu

izgatavošanai piemērotāka ir ozola koksne ar smalkām gadskār-
tām, jo tā ir skaistāka un lokanāka.

Daudzām lapu koku sugām, kurām gadskārtas nav skaidri

saskatāmas, gadskārtu platums koksnes kvalitāti ievērojami neie-

tekmē. Tādi koki ir bērzs, skābardis, dižskābardis, kļava, liepa,
alksnis, apse.

Serdes stari sastāv no dažām uzkrājējšūnu rindām, kas

novietotas radiālā virzienā. Izšķir primāros un sekundāros serdes

starus. Primārie serdes stari sākas no serdes un iet līdz mizai;

sekundārie stari sākas dažādos attālumos no serdes un arī aiziet

līdz mizai un turpinās tajā. Pa serdes stariem horizontālā virzienā

pārvietojas ūdens, gaiss un barības vielas.
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Serdes stari ir visām koku sugām. To skaits tangenciālā grie-
zuma 1 cm

2 dažreiz sniedzas vairākos tūkstošos. Serdes staru lie-

lums dažādu sugu koksnē nav vienāds: augstums (pa visu stum-

bru) 0,2 ... 50 mm un vairāk, platums 0,005 ...
0,6 mm. Pēcplatuma

izšķir platos (ozolam, dižskābardim), šauros (kļavai, vīksnai) un

ļoti šauros (bērzam, apsei) serdes starus. Lielie serdes stari kok-

snes šķērsgriezumā redzami spīdīgu svītru veidā; radiālajā grie-
zumā — plankumu vai svītru veidā; tangenciālajā griezumā —

punktu vai svītru veidā. Koksne labi skaldās pa serdes stariem; arī

rukuma plaisas iet pa tiem.

Serdes staru daudzums un veids ir atkarīgs no koksnes sugas

un augšanas apstākļiem. Tiem kokiem, kuri auguši saulainās vie-

tās, serdes staru ir vairāk nekā tiem, kuri auguši ēnainās vietās.

Koksnes svēdras ir ar koksnes audiem aizaugušas kukaiņu
ejas, kas pēc ārējā izskata un uzbūves līdzīgas serdei. Tās ir tumši

brūnu līniju, plankumiņu vai svītriņu veidā. Svēdras sastopamas
bērzu, alkšņu, kļavas, baltegles un citu koku sugu stumbru res-

gaļos.

II NODAĻA

CELTNIECĪBĀ UN MĒBEĻU RAŽOŠANĀ

PIELIETOJAMĀS KOKU SUGAS

3. §. Koku sugu klasifikācija

Visas koku sugas iedala skuju koku sugās un lapu koku sugās.
Skuju koku sugas sastāda mūsu mežu lielāko daļu. Tās aug

tīraudzēs un jauktās audzēs (mistraudzēs). Skuju kokiem rakstu-

rīgi augsti un taisni stumbri. Tos plašāk izmanto celtniecībā,

kokapstrādes un koksnes ķīmiskās pārstrādes rūpniecībā.

Skuju koku sugām gadskārtas labi saskatāmas visos griezu-
mos. Gadskārtas vēlīnā daļa ir šaurāka par agrīno daļu un tum-

šākā krāsā; serdes stari šauri vai ļoti šauri, pat neredzami. Daudzu

skuju koku koksne satur sveķus un smaržo pēc terpentīna. VēUno

gadskārtu daļā sveķu ejas šķērsgriezumā ir redzamas gaišu punktu
veidā, bet radiālajā un tangenciālajā griezumā tumšu svītriņu
veidā.

Lapu koku sugas atkarībā no vadaudu lielumaun to izvie-

tojuma īpatnībām gadskārtās iedala aplocēs grupēto vadaudu un

izkliedēto vadaudu sugās. Aplocēs grupēto vadaudu sugām (ozols,
osis v. c.) lielie vadaudi izvietoti koncentriskās rindās gadskārtas
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8. att. Vadaudu un gadskārtu izvietojums lapu kokos (šķērs-
griezums) :

a — sugām ar aplocēs grupētiem vadaudiem; b — sugām ar izkliedētiem
vadaudiem.

agrīnajā daļā, izkliedēto vadaudu sugām (bērzs, dižskābardis v. c.)
raksturīgi sīki vadaudi, kas vienmērīgi izkliedēti visā gadskārtas
platumā (8. att.).

Praksē lapu kokus visbiežāk iedala mīkstajos un cietajos lapu
kokos, pie tam visas aplocēs grupēto vadaudu sugas pieder pie
cietajiem lapu kokiem, bet izkliedēto vadaudu sugas var piederēt
gan pie cietajiem, gan pie mīkstajiem lapu kokiem.

Serdes staru attīstība lapu koku sugām ir dažāda: ozolam, diž-

skābardim, kļavai, platānai tie ir labi saskatāmi visos griezumos;
daudzām citām sugām tie ir tikpat smalki kā skuju kokiem.

Augoša koka sugu viegli noteikt pēc mizas, lapām vai skujām
un vainaga formas. Nosakot koka sugu pēc stumbra, jāņem vērā tā

forma, koksnes un mizas krāsa, zaru izvietojums, kodola esamība.

Nosakot sugu dēļos vai šķautņos sazāģētai koksnei, vērā jāņem
krāsa, spīdums, smarža, tekstūra un mikrostruktūras īpatnības.

Nosakot dotā parauga koka sugu, uzmanība vispirms jāpievērš
gadskārtām: ja tās ir labi saredzamas, tad paraugs pieder pie skuju
koku vai lapu koku sugas ar aplocēs grupētiem vadaudiem. Skuju
koku sugu no lapu koku sugas ar aplocēs grupētiem vadaudiem

viegli atšķirt pēc krāsas, gadskārtu uzbūves, bieži arī pēc redza-

majiem serdes stariem. Izkliedēto vadaudu koku sugām gadskārtas
parasti tikpat kā navredzamas.

Katru sugu konkrēti nosaka pec koksnes individuālajam makro-

pazīmēm un mikropazīmēm.
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4. §. Skuju koku sugas

Skuju koku sugas sastāda PSRS mežu lielāko daļu (78% no

visas mežu platības).
Plaši izplatītas ir tādas skuju koku sugas kā lapegle, priede,

egle, ciedrs un baltegle. So piecu galveno skuju koku sugu koksnes

raksturojums dots 1. tabulā.

Nosakot neēvelētiem skuju koku dēļiem koksnes sugu, jāņem
vērā zaru daudzums koksnē, to izvietojums, forma un izskats, kok-

snes krāsa, kodola koksnes esamība uz platajām un gala skaldnēm.

Mizas paliekas uz dēļu malām arī var izmantot par sugas noteik-

šanas pazīmi.
Nosakot skuju koku sugu šķautņiem vai paraugiem, uzmaniba

galvenokārt jāpievērš masai, krāsai, tekstūrai, smaržai, gadskārtu
vēlīnās koksnes attīstības veidam, agrīnās un vēlīnās koksnes

pārejai.
Bez 1. tabulā minētajām skuju koku sugām PSRS teritorijā vēl

aug īve, ciprese, kadiķis (paeglis) un citas sugas.

īves aplieva ir dzeltenā krāsā un ļoti šaura (līdz 6 gadskār-
tām). Kodols blīvs, ar spīdumu, sarkanbrūnā krāsā. Gadskārtas

smalkas, viļņainas, labi saskatāmas visos griezumos. Serdes starus

var saskatīt tikai ar mikroskopu, sveķu eju nav. īve aug Krimas,

Kaukāza, kā arī Tālo Austrumu un Sahalīnas mežos. īve aug ļoti
lēni un simt gadu laikā sasniedz 15 m augstumu un diametru

100 ... 150 cm. Dažkārt īvi dēvē par Kaukāza sarkankoku. īves
daudzums mežos ir neievērojams. īves koksne ir blīva, izturīga, tai

ir maigs iekrāsojums un skaista tekstūra, tā labi pulējama. No tās

izgatavo drāztos finierus dzelzceļa vagonu, kuģa kajīšu iekšējai
apdarei un mēbeļu izgatavošanai.

īves stumbra uzaugumu koksne ir labs apdares materiāls, tāpēc
no tās izgatavo drāztos finierus mēbeļu apdarei, kā arī kokgrie-
zumus un virpotus mākslas izstrādājumus.

Cipreses koksne ir blīva, izturīga, ar samērā viendabīgu
uzbūvi, spīdumu, raksturīgu patīkamu smaržu, dzeltenā krāsā, bieži

ar rozā ietonējumu. Sveķu eju cipreses koksnē nav. Cipreses kok-

snes gadskārtas ir nedaudz viļņainas, redzamas visos griezumos.
Vēlīnās koksnes pāreja uz agrīno ir samērā labi izteikta. Serdes

stari nav redzami. Koksne viegli apstrādājama un labi pulējama.
No cipreses koksnes izgatavo augstvērtīgas mēbeles un nelie-

lus, ar kokgriezumiem rotātus mākslas izstrādājumus. Izstrādājumi
no cipreses koksnes ilgi saglabā patīkamu smaržu. Cipreses
koksnes krājumi ir mazi.

Kadiķi (paegļi) aug krūmu un koku veidā. Krūmveida kadiķi
ir plaši izplatīti Ziemeļu rajonu mežos, PSRS Eiropas daļas cen-

trālajos rajonos un Sibīrijā. Kokveida kadiķi aug Vidusāzijā, Krimā

un Kaukāzā. Kadiķiem ir šaura aplieva bāli rozā krāsā, kodols

matēts, brūnganipelēks vai dzeltenīgi brūns, gadskārtas līkumotas,

koksne blīva, šaurām gadskārtām, samērā cieta un smaga, ar
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tabula

Galveno
skuju

koku

sugu

koksnes

raksturojums
Skuju

koku

sugas

Raksturojuma galvenierādītāji

Lapegle

Priede

Ciedrs

Egle

Baltegle

Kodols

Sarkanbrūns;
plats

No

rozā

līdz

sar-

kanbrūnā
krāsā

_
No

gaiši

rozā

līdz

dzeltenīgi
iesarkanā
krāsā,

šaurs

Bezkodola

viendabīga
koksne

Aplieva

Balta

ar

brūn-

ganu

nokrāsu;
šaura

(līdz

20

gadskārtas)

Dzeltenbalta
krāsā;

platums
da-

žāds

(20...
80

gadskārtas)

Dzeltenīgi
balta;

plata

(līdz
40

gadskārtas)

Koksnes
krāsas

vispārīgs

raksturo-

jums

Brūngana
no-

krāsa

Sarkanīga
vai

dzeltenīga

Ar

rozā

iekraso-

jumu

Balta
ar

vāju

dzeltenīgu
nokrāsu,

viendabīga

Balta
ar

vāji

dzeltenīgu
vai

brūnganu
nokrāsu

Serdes
stari

Nav

redzami
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ad
dai
kārtas

S

a

s

k

a

t

āmas

visos

gri

z

u

m

o

s

Vēlīnā

koksne

tumšbrūnā

krāsā,

labi

attīstīta,

ļoti

krasi

izteikta

ro-

beža

ar

agrīno
kok-

sni,

kurai

ir

gaiš-

brūna

nokrāsa

Vēlīnā

koksne

sarkanbrūnā
krāsā,

labi

attīstīta,
izteik-

ta

robeža
ar

gai-

šāko

agrīno

koksni

Vēlīnā

koksne

dzeltenīgi

iesar-

kanā

krāsā,

vāji

attīstīta,

pāreja
uz

agrīno

koksni

pa-

kāpeniska

Vēlīnā

koksne
ir

šauras

gaišbrūnas
svītras

veidā,

kas

pakāpeniski

pāriet

agrīnajā
koksnē

Vēlīnā

koksm

vāji

attīstīta

ui

agrīnajā

koksni

pariet

pakāpeniski

Sveķu
ejas

Sīkas,

nelielā

skaitā

Lielā

skaitā,

dia-

metrs

0.06...
0,1
3

mm,

ar

lupu

labi

saredzamas

visos

griezumos

Lielā

skaitā,

tur-

klāt

salīdzinājumā
ar

citām

sugām—vislielākās

Nelielā

skaitā,

labi

saskatāmas
ar

lupu

Ir

tikai

miza

Smarža

Terpentīna

Terpentīna,
asa

Raksturīga
ras

riekstiem

cied-

Terpentīna,
vaja

Samērā

stipra,

patīkama

smarža

ir

mizai.

Koksnei

smaržas
nav

Zaru

izvietojums

Horizontāls,
zari

aug
pa

vienam

Mieturī,
zari

aug

Mieturī
ir

daudz

virzienā
uz

augšu

atsevišķu
uz

augšu

šaurā

leņķī

pret

augošu
zaru

stumbra
asi

Mieturī,

horizon-

tāls,

ar

sīkiem

at-

sevišķiem

starpza-

riņiem

Mieturī,

horizon-

tāls,

ar

daudziem

atsevišķi

augošiem

zariem

Miza

Bieza,

brūngani

rūsganā

krāsā,

ar

daudz

plaisām

Pie

resga|a

bie-

Brūnā

krāsā,

ar

za,

ar

plaisām,

plaisām,

samērā

tumšbrūnā

krāsā,

bieza

stumbra

augšdaļā

plāna,

gluda,

zel-

tainā

krāsā

Brūnā

krāsā,

ar

plaisām,

samērā

plāna

Plāna,

gluda,
pe-

lēkā

krāsā
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i

2

5

Koksnes

tehnis-

kais

raksturojums

Starp

skuju

koku

sugām

viena

no

smagākajām,
cietā-

kajām,

izturīgāka-
jām,

noturīgākajām
pret

trupi,

taču

stipri

plaisā

Sveķaina,

iztu-

rīga,

pietiekami
no-

turīga

pret

trupi,

samērā

mīksta,

viegli

apstrādā-

jama

Viegla,

mīksta,

ar

skaistu

krāsu
un

tekstūru,
viegli

ap-

strādājama

Kvalitātes

ziņā

nedaudz

atpaliek

no

priedes,

mazāk

sveķaina,

daudz

siku

un

ļoti

cietu

zariņu,
ilgi

saglabā

dabisko

krāsu,

viendabīga
pēc

uz-

būves

Līdzīga

egles

koksnei,

taču

sve-

ķus

nesatur,

neno-

turīga

pret

trupi,

viegli

sametas
un

saplaisā,

bez

spī-

duma,

viegli

skal-

dāma

Rupnieciskā mantošana

iz-

Hidrotehniska-
jām

būvēm,

gul-

šņiem
un

tiltu

siju

izgatavošanai,
va-

gonu

būvniecībā
aizvieto
ozolu,
aug-

šanas

vietās

iz-

manto

ēku

celtnie-

cībai,

finieru

un

mēbe|u

ražošanai

Celtniecībā
koka

būvdetaļu

ražoša-

nai,

mēbeļu

un

finiera

ražošanai,
vagonu

būvniecībā,
kuģu

būvē,

mašīn-

būvē,

celulozes —
papīra

rūpniecībā

Mēbeļu

ražoša-

nai,

zīmuļu

ražoša-

nai,

apdares

dar-

biem,

augšanas
vie-

tās

ēku

celtniecībai,
mūzikas

instru-

mentu

izgatavoša-
nai,

finieru

ražo-

šanai

Celtniecībā
līdz-

vērtīga

priedes
kok-

snei.

Izmanto

pa-

pīra,

celulozes,

mākslīgā

zīda

ra-

žošanai,

taras

un

mūzikas

instru-

mentu

izgatavoša-
nai

Pallgbūvju
celša-

nai,

papīra,

taras,

mēbeļu
un

mūzikas

instrumentu
izgata-

vošanai

Augšanas
vieta

PSRS

Eiropas

daļas

Ziemeļaus-
trumi,

Sibīrija

Viscaur

no

Zie-

meļu

rajoniem
līdz

Krimas

kalniem,

Sibīrija,
Tālie

Aus-

trumi

Urāli,

Sibīrija,

Tālie

Austrumi

Padomju

Savie-

nības

ziemeļi

un

vidiene,

Kaukāzs,

Tālie

Austrumi

PSRS

Eiropas

daļas

Ziemeļaus-
trumi,

Sibīrija,
Tā-

lie

Austrumi,
Kau-

kāzs
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raksturīgu kadiķogu smaržu. Koksnei nav sveķu eju; serdes stari

navredzami.

Agrāk kadiķu koksni izmantoja zīmuļu izgatavošanai. Mūs-

dienās kokveida kadiķus tajos apvidos, kur tie aug, izmanto kok-

griezumu izgatavošanai un arī kā celtniecības materiālu. Kadiķa
stumbra diametrs ir neliels, tādēļ to pielietošana ierobežota.Atsve-

ķojot arči (Vidusāzijā augošo kadiķu pasugu), iegūst sveķus, kurus

izmanto lakas izgatavošanai. Krūmveida kadiķu koksne ir labs

materiāls smalku, virpotu izstrādājumu izgatavošanai un kokgrie-
zumiem.

5. §. Lapu koku sugas ar aplocēs grupētiem vadaudiem

Ozola stumbra krāsa ir no dzeltenas līdz tumšbrūnai, aplieva
šaura (8... 10 gadskārtas) dzeltenīgi baltā krāsā. Gadskārtas

vēlīnās daļas sīkie vadaudi veido radiālas rindas, kas šķērsgrie-
zumā atgādina radiālas uguns liesmiņas. Ozola koksnei ir labi

attīstīti serdes stari, tie redzami visos griezumos. Koksnei ir liela

izturība un cietība, skaista krāsa un tekstūra, tā ir elastīga, viegli
skaldāma radiālā virzienā. Ozola koksne ilgi saglabā mehānisko

izturību gan atmosfērā, gan zem ūdens.

Ozoli aug PSRS Eiropas daļā. Tie visbiežāk aug kopā ar citu

sugu kokiem, taču ir sastopamas arī ozolu tīraudzes — ozolu

birzis.

Ozola koksni izmanto mēbeļrūpniecībā, mucu izgatavošanai,
transporta līdzekļu izgatavošanai, drāzto finieru un parketu ražo-

šanai. Ozola koksni mēbeļu ražošanai pārsvarā izmanto drāzto

finieru veidā, lai ietaupītu šo deficīto koksni; celtniecībā to izmanto

parketa izgatavošanai.
Mēbeļu rūpniecībā augstu vērtē t. s. melnā ozola koksni, kura

ir tumši pelēkā vai melnā krāsā. Dabiskais ozola koksnes iekrāso-

jums izveidojies, ozola stumbriem ilgu laiku guļot ūdenī, tajā izšķī-
dušo dzelzs sāļu iedarbības rezultātā. Melnā ozola koksne salīdzi-

nājumā ar parasto bieži ir daudz cietāka.

Melnā ozola koksni plānu dēlīšu veidā kombinējumā ar citām

cietās koksnes sugām, krāsainajiem metāliem un plastmasām
izmanto inkrustācijas darbos. Melnā ozola koksne visvairāk ir

Ļeņingradas apgabala un Volgas—Okas baseina upēs un ezeros.

Oša koksne pēc uzbūves līdzīga ozola koksnei, taču tai nav

ozola koksnei raksturīgie izteiktie serdes stari. Oša koksne krāsas

ziņā ir nedaudz gaišāka nekā ozola koksne, un lielo vadaudu josla

gadskārtās tai irplatāka.
Oši aug izklaidus pa vienam jauktajos mežos PSRS teritorijas

vidusdaļā un dienviddaļā.
Oša koksni izmanto tāpat kā ozolu. Sevišķi plaši oša koksni

izmanto mēbeļu ražošanā: tā ir izturīga, labi apstrādājama, žūša-

nas procesā nesaplaisā, viegli liecama, labi padodas apdarei, tai ir

skaista tekstūra.
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Celtniecībā no oša koksnes izgatavo margas, galvenokārt margu
liekuma vietas. No oša koksnes izgatavo arī instrumentu rokturus.

Kastaņas aplieva ir šaura (4 ...

6 gadskārtas), gaiša ar dzel-

tenīgu nokrāsu. Kodols pēc uzbūves un krāsas līdzīgs ozola kok-

snei, taču serdes stari nav redzami. Gadskārtas saredzamas visos

griezumos. Kastaņas aug Ukrainā, Krimā un Kaukāzā. Koksnes
īpašību ziņā ozola koksne ir pārāka par kastaņas koksni. Kasta-

ņas koksni izmanto mēbeļu ražošanā drāzto finieru veidā, kā arī

mucu dēlīšu izgatavošanai.

Vīksna, gobaunkaragačspieskaitāmi gobudzimtas koku

sugām. Sīs dzimtas sugu koksne ir blīva, izturīga un atšķiras tikai

pēc krāsas un pēc sīko vadaudu izkārtojuma gadskārtu vēlīnajā
daļā. Gadskārtas labi saredzamas visos trijos griezumos. Serdes

stari smalki, redzami tikai radiālajā griezumā spīdīgu svītriņu un

sīku plankumiņu veidā. Gadskārtas vēlīnajā daļā sīkie vadaudi

izkārtoti grupās, šķērsgriezumā tangenciālu svītru veidā, kuras

ir gaišākas nekā apkārtējā koksne. Sīs svītras iet vai nu paralēli
gadskārtas robežai (vīksnai, gobai), vai nedaudz ieslīpi (karaga-
čam).

Visas trīs ir kodolkoksnes sugas. Aplieva gaiša ar dzeltenīgu
nokrāsu. Vīksnai tā ir samērā plata (līdz 40 gadskārtām), gobai
unkaragačam šaura (līdz 8 gadskārtām).

Vīksna aug tikai PSRS Eiropas daļā. Vīksnas koksne ir gaiš-
brūnā krāsā, smaga, izturīga, ļoti sīksta, labi liecama, slikti skal-

dāma. Vīksnas koksni izmanto kā celtniecības un sīkizstrādājumu
materiālu, kā arī vagonbūvniecībā un mēbeļu izgatavošanai.

Goba aug Moldāvijā, Krimā, Kaukāzā un Tālajos Austrumos.

Gobas koksnei ir tumšbrūna krāsa, radiālajā griezumā tai ir

skaista tekstūra, kurai piemīt gobai raksturīgais sīkšķiedrainums,
ko veido serdes stari. No gobas iegūst smagu, izturīgu koksni, kurai

ir skaista tekstūra un patīkama krāsa. Gobas koksni izlieto mēbeļu

rūpniecībā drāzto finieru veidā.

Karagačs aug Krimā, Kaukāzā un Vidusāzijā. Koksnei ir sar-

kanbrūna krāsa, daudz tumšāka nekā citām gobu dzimtas sugām.
Tā ir izturīga pret trupi. Karagača koksni galvenokārt izmanto

mēbeļu ražošanā drāzto finieru veidā, jo tai ir skaista tekstūra (it

īpaši uzaugumu koksnei).
Amūras korķa koks ir kodolkoks, tā aplieva šaura (4 ...

6

gadskārtas), gaiša ar dzeltenīgu nokrāsu. Kodola koksnes krāsa ir

no dzeltenīgi zeltainas līdz gaišbrūnai, samērā viegla, vidējas cie-

tības, pēc ārējā izskata atgādina oša vai ozola koksni, taču tā ir

bez spīduma. Pēc fizikāli mehāniskajiem rādītājiem Amūras korķa
koka koksne atpaliek no oša un ozola koksnes. Gadskārtas saska-

tāmas visos griezumos. Smalkie serdes stari nav saredzami.

Amūras korķa koks aug Tālajos Austrumos gar Amūras upi un

Sahalīnā. No Amūras korķa koka iegūst viegli apstrādājamu skais-

tas krāsas un tekstūras koksni, kuru izmanto galvenokārt drāzto
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finieru veidā. Liektu mēbeļu izgatavošanā tas var aizstāt dižskā-

barža koksni. No korķa koka mizas izgatavo korķus.
Dzelkva ir kodolkoks, tās aplieva ir gaiši dzeltenā, kodols —

sarkanbrūnā krāsā. Gadskārtas redzamas visos griezumos. Labi

saredzami arī daudzie serdes stari. Dzelkvas koksne ir blīva, cieta,
noturīga pret trupi, ar skaistu tekstūru; to augsti vērtē mēbeļu
ražošanā. Dzelkva aug Aizkaukāzā.

Dimorfants ir kodolkoks, tā aplieva ir iedzeltenā krāsā,
šaura (10... 15 gadskārtu), nedaudz gaišāka par kodolu, kam ir

zeltaina krāsa. Gadskārtas labi saredzamas visos griezumos. Ser-

des stari šauri, taču labi saredzami. Dimorfanta koksne ir vidēji
smaga un vidēji cieta, izturīga, noturīga pret trupi, tai ir zeltaina

krāsa un skaista tekstūra; to augsti vērtē mēbeļu ražošanā. Dimor-

fants aug Tālajos Austrumos.

Pistācija ir kodolkoks ar šauru aplievu dzeltenīgi baltā

krāsā. Kodols tumši brūns ar zaļganu nokrāsu. Gadskārtas labi

saredzamas tikai aplievā. Serdes stari redzami radiālajā griezumā,
tie atšķiras ar spīdumu. Koksne ļoti blīva, cieta, smaga, bieži greiz-
šķiedraina vai māzeraina, pēc taustes eļļaina, labi apstrādājama
unpulējama. Izmanto gateru slīdeņu, atspoļu un citu mašīnu detaļu

izgatavošanai, kurām jābūt ar lielu nodilumizturību. Pistācija aug

Kaukāzā, Krimā un Vidusāzijā.
Pistāciju atsveķojot, iegūst sveķus, kurus izmanto laku izgata-

vošanai.

Baltā akācija ir kodolkoks, pieder pie sugām, ar aplocēs

grupētiem vadaudiem. Aplieva šaura, dzeltenīgi baltā krāsā, kodols
dzeltenbrūnā krāsā ar zeltainu lāsmojumu vai zaļganbrūnā krāsā.

Gadskārtas ir redzamas. Serdes stari redzami tikai radiālajā grie-
zumā. Baltās akācijas koksne ir cieta, izturīga, smaga, noturīga
pret trupi, žūstot maz metas un neplaisā, labi pulējama. Izturības

ziņā pārspēj ozola koksni. To lieto mašīnbūvniecībā, kā arī par-

keta izgatavošanai, mēbeļu mozaīkām un inkrustācijas darbos, vir-

pojumiem un kokgriezumiem, kā arī modeļu izgatavošanai.
Baltās akācijas dzimtene ir Ziemeļamerika. PSRS teritorijā tā

plaši izplatīta apdzīvotajās vietās, mežu aizsardzības joslās un

Ukrainas dienvidu, Kubaņas, Kaukāza, Krimas un Vidusāzijas
m,ežos.

Amūras akācija ir ātri augošs kodolkoks, tās aplieva

šaura, dzeltenā krāsā, bet kodols tumšbrūns. Gadskārtas dažkārt

izaug līdz 2 cm platumā, tās redz visos griezumos. Serdes stari

šauri, taču redzami. Amūras akācijas koksne ir smaga, cieta, iztu-

rīga pret trupi. To izmanto liekto mēbeļu, drāzto finieru, virpotu

izstrādājumu un instrumentu rokturu izgatavošanai.

Amūras akācija aug Amūras apgabalāun Usūrijas novadā upju
krastos un mežmalās, sasniedz 20

...
25 metru augstumu un līdz

40 cm diametru.

Eleagns (sudrabvītols) ir koks ar šauru, gaišdzeltenu ap-

lievu, kodols brūns ar zaļganu nokrāsu. Agrīnā koksne gadskārtās,
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kuras ir samērā platas (1 ...2 cm), poraina, brūnā krāsā, vēlīnā

koksne salīdzinājumā ar agrīno ir vairāk attīstīta, agrīnās koksnes

pāreja uz vēlīno ir pakāpeniska. Serdes stari nav redzami. Eleagna
koksne ir smaga, cieta, izturīga, ar raksturīgu tekstūru. To, lieto

mēbeļu ražošanā, kā arī drāzto finieru izgatavošanai.
Aug PSRS dienvidu joslā, Kaukāzā, Krimā, Tālajos Austrumos

un Vidusāzijā.

6. §. Lapu koku sugas ar izkliedētiem vadaudiem

Lapu koku sugas ar izkliedētiem vadaudiem ir ļoti daudzvei-

dīgas un lielā skaitā. Tās ir plaši izplatītas, taču tautas saimnie-

cībā svarīga nozīme ir tikai dažām no tām. Nozīmīgāko sugu

raksturojums dots 2. tabulā.

Pie lapu koku sugām ar izkliedētiem vadaudiem pieskaitāma
arī papele, laurķirsis, apīņskābardis.

Papele ir kodolkoks, tai ir plata, balta aplieva, kodols gaiš-
brūnā un dzeltenbrūnākrāsā, robeža starp aplievu un kodolu nav

krasi izteikta. Gadskārtas slikti saredzamas, vadaudi sīki, serdes

stari nav saredzami.

Papeles koksne ir mīksta. Rūpniecības un saimniecības vajadzī-
bām visvairāk izmanto melno papeli un balto papeli (sudrabainā

papele). Melnās papeles koksni izmanto mēbeļu ražošanā plātņu
pafinierēšanai zem dekoratīvo finieru klājumiem. Sudrabainās

papeles koksni izmanto saplākšņu ražošanai. Pēc lakošanas un

pulēšanas sudrabainā papele kļūst sudrabaini lāsmaina.

Nereti uz melnās un sudrabainās papeles stumbru resgaļiem
ir nelieli uzaugumi, kuri veidojas snaudpumpuru augšanas rezul-

tātā. Sīs daļas koksnei ir raksturīga skaista tekstūra, kura ir līdzīga
Karēlijas bērza tekstūrai. To var izmantot drāzto finieru, dekora-

tīvo lobīto finieru un mākslas izstrādājumu izgatavošanai.

Laurķirsis pieder pie aplievas sugas; tā koksnei ir rozgani
dzeltena krāsa; koksne blīva, cieta, smaga. Gadskārtas redzamas

visos griezumos. Radiālajā griezumā serdes stari ir platu tumšu

svītru veidā, tangenciālajā griezumā garu lēcveida mēlīšu veidā.

Laurķirša koksni izmanto mēbeļu un virpotu kokizstrādājumu izga-
tavošanai. Laurķirsis aug Kaukāzā Melnās jūras piekrastē un

Aizkaukāzā.

Apīņskābardis (ostrija) pieder pie bezkodola sugas, kok-

sne ir baltā krāsā ar rozā nokrāsu, blīva, cieta un smaga. Gads-

kārtas ir saskatāmas, serdes stari smalki, neievērojami. Apīņskā-
barža koksni izmanto tajās pašās ražošanas nozarēs, kur buksusa

koksni, kā arī dažādu virpotu izstrādājumu izgatavošanai. Apīņ-
skābardis aug Kaukāza jauktajos mežos, tā augstums sasniedz

25 m.
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7. §. Svešzemju sugas

Dažās citās zemēs augošas koku sugas, kuras ir ātraudzīgas
un kuru koksnei ir augsta kvalitāte un skaista tekstūra, no tautas

saimniecības viedokļa izraisa lielu interesi. Tādēļ pēdējos 25.. .30

gados daudz darīts šo sugu aklimatizēšanai PSRS dienvidu rajo-
nos. Dažas no šīm koku sugām jau tagad izmanto saimnieciskām

un rūpnieciskām vajadzībām.
Dv glāzi ja (Duglasa baltegle) pieder pie skuju koku ātr-

augošām sugām. Tā ir kodolkoks. Aplievā šaura, iedzeltenā krāsā,

bet kodola koksnes krāsa ir no rozgani iesārtas līdz dzeltenbrūnai,
ar vāju raksturīgu gumijas smaržu. Gadskārtas labi saredzamas.

Ļoti daudz serdes staru. Platie serdes stari ar tiem caurejošām
sveķu ejām ir saskatāmi. Duglāzijas koksne pēc tehniskajām īpašī-
bām līdzvērtīga priedes koksnei, to izlieto tāpat kā skuju koku

koksni, kā arī kuģu būvniecībā, cisternu, mucu un kublu izgatavo-
šanai.

Duglāzijas dzimtene ir Ziemeļamerikas Klusā okeāna piekraste,
kur tā sasniedz 150 m augstumu, stumbra diametrs pie resgaļa
sasniedz 5 m, un aug tā līdz 500 gadu. PSRS teritorijā duglāzijas

stādījumi ir Ukrainā un Baltkrievijā, kur to ieveda pagājušā gad-
simta četrdesmitajos gados.

Gledīčija pieder pie lapu koku sugām ar aplocēs grupētiem
vadaudiem. Aplieva plata (līdz 20 gadskārtām), baltā krāsā ar

dzeltenīgu vai viegli rozā nokrāsu, bet kodols nevienmērīgi brūnā

krāsā .ar viegli rozā nokrāsu. Gadskārtas labi saredzamas. Radiā-

lajā griezumā un šķērsgriezumā var saskatīt šaurus serdes starus.

Koksne blīva, cieta, izturīga, ar skaistu tekstūru, spīdumu un

nevienmērīgu krāsojumu, viegli apstrādājama. To neapdraud kai-

tēkļi, un tā izturīga arī pret trupi. Izmanto mēbeļu ražošanā un

virpotu izstrādājumu izgatavošanai, kā arī mašīnu detaļu un pāļu

izgatavošanai.
Gledīčija aug Ukrainas dienvidu daļā, Kubaņā, Kaukāza, Krima

un Vidusāzijā. Tās dzimtene ir Ziemeļamerika.
Kanādas apse ir ātraugoša lapu koku suga. Tās augstums

sniedzas līdz 45 m un diametrs līdz 2 m. Pēc vainaga un koksnes

līdzīga melnajai apsei, taču atšķiras no tās ar ātro augšanu un

stumbra taisnumu. Aug PSRS dienvidu joslā, Kaukāzā un Krimā.

Eikalipts pieder pie lapu koku sugām ar izkliedētiem vadau-

diem. Kodolkoks. Aplieva gaiša, bet kodols brūnā krasa. Gadskār-

tas saredzamas tikai šķērsgriezumā. Serdes stari ir šauri, nere-

dzami; eikalipta koksne ir blīva, cieta, mehāniski izturīga, noturīga

pret trupi. To pielieto celtniecībā, stabu, gulšņu izgatavošanai un

zemūdens būvēs.

Eikalipts ir ļoti ātraugoša suga. Kaukāzā, Melnās jūras pie-
krastē augošie eikalipti jau pēc pieciem, astoņiem gadiem ir derīgi
stabu un gulšņu izgatavošanai. 10... 12 gados tie sasniedz 20

metru augstumu. Savā dzimtenē Austrālijā tie sasniedz 150 m
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1.

tabula

Koksnes

raksturojums
lapu

koku

sugām
ar

izkliedētiem
vadaudiem

Lapu

koku

sugas

Raksturo- juma

gal-

venie

rādītāji

Skābardis

Kļava

(parasta)

Bērzs

(parastais)

Dižskābardis

Riekstkoks

Bumbiere

Grupa

Bezkodola
koks,

nobrie-
dušas

koksnes
suga

Kodolkoks

Bezkodola nobriedušas
koks, kok-

Bezkodola
koki

snes

suga

Gadskār-
tas

Skaidri
sare-

dzamas

Labi

saskatā-

Skaidri
sare-

mas

šķērsgrie-

dzamas

zumā,

līkumotas

Slikti

saredza-

Saredzamas

mas

skaidri,

viļņainas

Slikti

saredza-

mas

Vadaudi

Sīki,

ar

neapbruņotu
aci

nesaredzami

Lieli,

atsevišķi,
redzami

Sīki,

nesaredzami

Serdes
stari

Lieli,

redzami

visos

griezumos

Šauri,

nere-

dzami,

pseido-

platie

serdes

stari

redzami

koksnes

šķērs-

griezumā.

Redzami
visos

griezumos,
lielā

skaitā

Šauri,

saredzami
tikai

radiālajā

griezumā
plēstai

koksnei
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Koksnes
krāsa

Sarkanīgi
balta

Bālganipelēka

Balta

ar

dzel-

tenīgu

vai

sar-

kanīgu

nokrāsu

Balta

ar

sar-

Pelēcīgi
brūna,

kanīgu
vai

dzel-

sarkanīga

tenīgu

nokrāsu

Sarkanīgi

bruņa,

iesārta

Koksnes tehniskaisraksturo- jums

Neizturīga
pret

trupi

Smaga,

iztu-

rīga,

cieta,
me-

tas,

plaisā

Smaga,

izturī-

ga,

cieta,
ar

ļoti

skaistu

tekstūru

Vidēji

cieta,

nenoturīga
pret

trupi

Samērā

smaga,

ar

skaistu

tekstūru

Cieta,

smagā,

skaista,

viegli

ap-

strādājama
un

pu-

lējama,

lietojama

imitācijām

Rūpnie-
ciskā

izman-
tošana

Liekto

mēbeļu,

parketa,

taras,

drāzto

finieru,

mūzikas

instru-

mentu
un

rasē-

šanas

piederumu
ražošanai

Lauksaim- niecības

mašīnu,
tekstilmašīnu

un

citu

mašīnu

detaļu

izgatavo-
šanai

Mēbeļu

un

mūzikas

instru-

mentu

izgatavo-
šanai,

mašīn-

būvniecībā

Mēbeļu,

vir-

potu

izstrādā-
jumu

un

finieru

izgatavošanai

Drāzto

finieru

un

mēbeļu

izgatavoša-
nai;

iekštelpu
ap-

darei,

dažādu

kok-

izstrādājumu
izga-

tavošanai

Vērtīgu

mēbeļu,

rasēšanas

piede-

rumu,

mūzikas
in-

strumentu,

precīzu

kokizstrādājumu
un

kokgriezumu
iz-

gatavošanai

Augšanas
vieta

Rietum- tikraina,
Krima,

Kaukāzs

Rietum- ukraina,

Balt-

krievija,
Krima,

Kaukāzs

PSRS

vidie-

ne

un

Rietumu

rajoni,

Kaukāzs,
Vidusāzija,
Tālie

Austrumi

PSRS

vidiene

un

Ziemeļu

ra-

joni

Kaukāzs,

Tadži-

kijas

un

Kirgīzijas

PSR,

Tālie

Austru-

mi

PSRS

vidiene
un

Dienvidu

rajoni

Krima,

Kaukāzs
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Lapu

koku

sugas

Raksturo- juma

gal-

venie

rādītāji

Platāna

Buksuss

Alksnis

Apse

Liepa

Vītols

Grupa

Kodolkoks

Bezkodola
koki

Kodolkoks

Gadskār-
tas

Skaidri

sare-

dzamas
tikai šķērsgriezumā

Slikti

sare-

Slikti

sare-

dzamas,

viļņai-

dzamas

nas

Neskaidri saredzamas

Slikti

saredza-

mas

Samērā
labi

sare

dzamas

Vadaudi

Sīki,

nesaredzami

Serdes
stari

Lieli,

plati,
re-

dzami

visos

griezumos

Šauri,

nesa-

redzami

Šauri,

sare-

dzami

radiālajā
griezumā

un

šķērsgriezumā.

Šauri,

nesare-

dzami;

pseido-

platie

serdes

stari

redzami
vi-

sos

griezumos

Nesaredzami,
šauri

Nesaredzami,
šauri

Koksnes
krāsa

Sarkanīgi
brūna

ar

plan-

kumiem

Dzelteniga,
dažreiz
ar

pelē-

cīgu

nokrāsu

Balta
ar

iesār-

tu

nokrāsu

Balta,

gaisā

ātri

kļūst

sarka-

nīga

vai

sarkan-

brūna

Balta,

pēc

zinā-

ma

laika

rodas

sar-

kanīga
vai

zaļgana

nokrāsa

Aplieva
baltā

krāsā,

kodols

iesār

tā

vai

sarkanīgs

krāsā

(svītrains)
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Koksnes tehniskaisraksturo- jums

Cieta,

vidēji

smaga,
ar

skais-

tu

tekstūru

Ļoti

smaga,

cieta

un

izturīga,
atgādina
kaulu

Mīksta,

ar

viendabīgu
uz-

būvi,

labi

lo-

bāma

Mīksta

un

viegla,
ar

vien-

dabīgu

uzbūvi,

labi

lobāma

Mīksta
un

viegla,

ar

viendabīgu
uz-

būvi,

viegli
trupē

Mīksta
un

viegla,

viegli

trupē,

loka-

na,

plūksnaina

Rūpnieciskā izmanto- šana

Drāzto

finieru,

mēbeļu
un

māk-

slas

izstrādā-
jumu

izgatavo-
šanai

Instrumentu, suvenīru
un

mū-

zikas

instru-

mentu

ražošanai

Mēbeļu,

vir-

poto

izstrādā-
jumu,

ražošanas
dēļu

un

taras

izgatavošanai

Mēbeļu
un

fi-

nieru

izgatavo-
šanai,

taras

iz-

gatavošanai

Finieru

ražoša-

nai,

sērkociņu,
ta-

ras,

iepakošanas
skaidu,

mēbeļu,
ce-

lulozes,

jumstiņu

izgatavošanai,
pa-

gaidbūvju

celšanai

Mājsaimniecī-
bas

priekšmetu
iz-

gatavošanai

(krū-

mu

kārklus

izmanto

pītu

mēbeļu
un

gro-

zu

izgatavošanai),
žogiem

Augša-
nas

vieta

Kaukāzs,
Aiz-

kaukāzs,

Vidus-

āzija

Kaukāzs,
Mel-

nās

jūras

pie-

kraste,
Tālie

Austrumi

PSRS

vidiene

un

Dienvidu
ra-

joni,

Sibīrija

Visur

Visur

Visur

ūdensba-

seinu

tuvumā



30

augstumu un 12 m diametru. Eikalipti uzsūc lielu daudzumu aug-

snes mitruma, tāpēc tos bieži vien stāda tur, kur nepieciešama pār-
purvotu vietu nosusināšana, piemēram, Kaukāzā, Melnās jūras
piekrastē. Kaukāzā eikaliptus sāka audzēt pagājušā gadsimta sep-

tiņdesmitajos gados.
Koksne dažām tropiskajās zemēs augošajām sugām ir ļoti deko-

ratīva. Agrāk šādu koksni, no kuras izgatavoja augstvērtīgas
mēbeles un mākslas izstrādājumus, Krievijā ieveda. Padomju
Savienībā pašreiz koksnes imports gandrīz pilnīgi pārtraukts.
Nelielos daudzumos importē tikai dažu dekoratīvāko sugu koksnes

finierus — sarkankoka unpalisandra finierus.

Sarkankoks (mahagonijkoks) pieder pie lapu koku sugām
ar izkliedētiem vadaudiem. Kodolkoks. Aplieva šaura, baltā krāsā,
kodols tumši sankanbrūnā līdz gaiši sarkanbrūnā krāsā. Gadskār-

tas saredzamas tikai šķērsgriezumā. Serdes stari redzami radiālajā
un tangenciālajā griezumā. Koksnei laba formas noturība, tā nesa-

metas un neplaisā, labi pulējama. Sarkankoku izmanto drāzto

finieru veidā augstākās kvalitātes mēbeļu izgatavošanai, vagonu

kupeju un kuģu kajīšu apdarei. Sarkankoka sugām pieskaita arī

šādas sugas: makare (spīd kā rozā zīds), movinga (matēta, ar vien-

mērīgu krāsojumu), belinga (brūnā krāsā ar lāsumiem), bubinga

(sarkanbrūnā krāsā ar violetiem ietonējumiem un vaska spīdumu)
unpadugs (asinssarkanā krāsā).

Sarkankoks aug Āfrikā, Austrālijā un Centrālajā Amerikā.

Sarkankoka pasuga amarants aug Āfrikā unAustrumindijas
salās. Tā koksne ir sarkani violetā krāsā, labi pulējama; to izmanto

augstākās kvalitātes mēbeļu izgatavošanai.
Palisandrs ir lapu koku suga. Tam ir blīva, cieta, sarkan-

brūna koksne ar violetu spīdumu. Koksnē ir skaidri izteiktas mel-

nas svītras, un tāpēc tā atgādina riekstkoka koksni. Palisandra

koksni izmanto augstākās kvalitātes mēbeļu izgatavošanai. Sis

koks aug Brazīlijā.
Augstākās un pirmās klases mēbeļu ražošanai, kā arī reprezen-

tablu telpu iekšējai apdarei izmanto arī citronkoka koksni (cit-
rondzeltenā vai oranždzeltenā krāsā ar dažādiem notonējumiem),
melnkoka koksni (melnā krāsā ar brūnu ietonējumu), Japānā

augošā koka okumē koksni (maigi rozā krāsā ar atlasa spīdumu),
satīnkoka koksni (dažādu notonējumu zelta krāsā), Indonēzijas
koka makasāras koksni (melni brūnā krāsā ar sarkanu ietonē-

jumu) un citus.

111 NODAĻA

KOKSNES VAINAS

Koksnes bojājumus un novirzes nonormālās uzbūves, kas paze-

mina tās kvalitāti un ierobežo lietošanu, sauc par koksnes vai-

nām. Mehāniskas izcelsmes koksnes vainas, kas rodas, koksni
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izstrādājot, transportējot, šķirojot, kraujot un mehāniski apstrā-
dājot, sauc par koksnes defektiem.

Vainas ietekmē koksnes kvalitāti atkarībā no to veida un

izvietojuma vietas sortimentā, koksnes bojājuma izmēriem un

sortimenta paredzamā izlietojuma.
Koksnes vainas parasti pazemina kokmateriālu mehāniskās īpa-

šības un slikti ietekmē kokmateriālu dekorativitāti. Tāpēc, nosakot

kokmateriālu šķiru, jāvadās no sortimentā esošajām koksnes

vainām.

Koksnes vainas (TOCT 2140-71) iedala šādās grupās: zari,

plaisas, stumbra formas defekti, koksnes uzbūves defekti, ķīmiskie

iekrāsojumi, sēņu bojājumi, kukaiņu bojājumi, svešķermeņu ieslē-

gumi, deformācijas. Katra koksnes vainu grupa tālāk iedalās veidos

unpaveidos.
Lielākā daļa koksnes vainu rodas, jau kokam augot, sakarā ar

nenormāliem augšanas apstākļiem, klimatiskajiem apstākļiem, kā

arī no dažādiem mehāniskiem bojājumiem. Koksnes vainas var

izveidoties arī sagatavotā koksnē (plaisas, kukaiņu bojājumi).
Trupe rodas gan augošos kokos, gan sagatavotos kokmateriālos.

Koksnes vainas, kas veidojas, kokam augot, sauc par primārām,
bet tās, kas rodas, uzglabājot koksni, vai arī ekspluatācijas laikā

ēkās vai būvēs, — par sekundārām.

8. §. Zari

Koka stumbrā ieslēgtos zaru pamatus koksnes vainu grupē-
jumā sauc par zariem. Zara koksne no stumbra koksnes atšķiras ar

tumšāku krāsu, un tai ir patstāvīga gadskārtu sistēma.

Zaru klasifikācija. Pēc ieaugšanas pakāpes zarus iedala

ārējos un apaugušos zaros. Zarus, kas redzami uz sortimenta1 vir-

smām, sauc par ārējiem zariem, bet zarus, kas nav redzami uz sānu

virsmām, —

par apaugušajiem zariem.

Pēc šķēluma formas uz sortimenta virsmas izšķir apaļos,
ovālos un iegarenos zarus. Zarus, kuri šķelti tādā veidā, ka to lielā-

kais diametrs nav divas reizes lielāks par mazāko diametru, sauc

par apaļajiem zariem (9. att. a). Ovālajiem zariem (9. att. b) šī

attiecība ir lielāka par divi, taču nepārsniedz četri, bet iegareniem
zariem (9. att. c) — lielāka par četri.

Pec novietojuma sortimentā zarus iedala platās skal-

dnes zaros (9. att. d), šaurās skaldnes zaros (9. att. c), šķautnes
zaros (9. att. /), ķīļa zaros (9. att. g). Zarus, kuri atrodas uz sor-

timenta platās skaldnes, sauc par platās skaldnes zariem, bet za-

rus, kas atrodas uz šaurās skaldnes, —

par šaurās skaldnes zariem.

1 Sortiments ir kokmateriālu vai kokizstrādājumu veids, kam ir noteikta

forma, izmēri un rūpnieciskā nozīme.
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Zarus, kas atrodas uz sortimenta šķautnes sauc par šķautnes
zariem. Zarus, kuru garengriezums atrodas uz sortimenta vienas

virsmas šķautnes, sauc par ķīļa zariem.

Pēc savstarpējā izvietojuma izšķir izkliedētos, grupu

un krusta zarus. Zarus, kas izkliedēti pa visu sortimenta garumu

un atrodas viens no otra attālumā, kas pārsniedz sortimenta pla-
tumu, sauc par izkliedētiem zariem. Ja divi vai vairāki apaļie,
ovālie vai iegarenie zari atrodas uz sortimenta šķautnes, kuras

platums vienāds ar tās biezumu (ja platums lielāks par 150 mm),
tad tos sauc par grupu zariem (9. att. h). Viena mietura divus iega-
renos zarus vai tā paša mietura iegareno zaru kopā ar ovālo vai

iegareno zaru (neatkarīgi no tā, vai starp tiem atrodas trešais zars)
sauc par krusta zariem (9. att. i).

Atkarībā no saaugšanas pakāpes ar koksni zarus

iedala ar koksni saaugušos zaros, ar koksni daļēji saaugušos zaros

un ar koksni nesaaugušos zaros. Zarus, kuru gadskārtas ne mazāk

kā 3/4 no zara šķērsgriezuma perimetra ir saaugušas ar apkārtējo

koksni, sauc par saaugušiem zariem (10. att. a). Zarus, kuru gads-
kārtas saaugušas ar apkārtējo koksni mazāk nekā zara šķērsgrie-
zuma 3/4 perimetra garumā, taču vairāk par 1/4 nozara šķērsgrie-
zuma perimetra, sauc par daļēji saaugušiem zariem. Zarus, kuru

gadskārtas nav saaugušas ar apkārtējo koksni vai ir saaugušas
mazāk par 1/4 no zara šķērsgriezuma perimetra, sauc par jiesa-
augušiem zariem (10. att. b). Zarus, kuri nav saauguši ar apkārtējo
koksni un turas tajā vaļīgi, sauc par nesaaugušiem izkritošiem

zariem (11. att.). Pie pēdējiem pieskaita arī izkritušo zaru cauru-

mus.

9. att. Zaru klasifikācijas shēma:

a — apaļais zars; b — ovālais zars; c — iegarenie zari; d — platās skaldnes

zars; c — šaurās skaldnes zars; /
— šķautnes zars; g — ķīla zari; h —

grupu zari; i — krusta zari.
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10. att. Zaru klasifikācija pēc saaugšanas pakāpes ar apkār-

tējo koksni:

a —
saaudzis

zars; b— nesaaudziszars.

Pēc zaru koksnes struktūras zarus iedala veselos,

gaišos veselos, tumšos veselos, veselos ar plaisām, daļēji satru-

pējušos un satrupējušos vai tabakas zaros.

Zarus, kuriem nav nekādu trupēs pazīmju, sauc par veseliem

zariem. Veselos zarus, kuru koksnes krāsa ir līdzīga apkārtējās
koksnes krāsai, sauc par gaišiem veseliem zariem. Tumšo veselo

zaru koksne ir bagātīgi piesūcināta ar sveķiem, miecvielām, tā ir

tumšākā krāsā salīdzinājumā ar apkārtējo koksni un ar ļoti nevien-

mērīgu krāsojumu.
Veselos zarus, kuriem ir viena vai vairākas plaisas, sauc par

veseliem zariem ar plaisām. Ja 1/3 no zara šķērsgriezuma laukuma

ir ar trupēs bojājumu, tad tādu zaru sauc par daļēji satrupējušu
zaru, bet, ja trupe aizņem vairāk nekā 1/3 no zara šķērsgriezuma
laukuma, tad tādu zaru sauc par satrupējušu zaru. Daļēji satrupē-
jušos vai satrupējušos zarus, kuriem trupēs bojātā koksne ir pil-
nīgi vai daļēji pārvērtusies par sabirstošu masu bālganā vai taba-

kas krāsā, sauc par tabakas zariem.

11. att.Nesaaudzis, no dēļa izkritis zars.
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Pēc zaru iznākšanas uz virsmas tos iedala vienas

puses un caurejošos zaros. Zaru, kurš redzams uz sortimenta vie-

nas skaldnes, vai ari yienu un to pašu zaru, kurš redzams uz sor-

timenta divām blakus esošajām skaldnēm, sauc par vienas puses

zaru, bet, ja viens un tas pats zars redzams uz sortimenta divām

pretējām skaldnēm, tad tādu zaru sauc par caurejošu zaru.

Vislabākā bezzaru koksne atrodas stumbra apakšējā daļā (res-
gaļa baļķos).

Zari ir nenovēršama un visvairāk izplatīta koksnes vaina.

Tie pasliktina koksnes izskatu, rada koksnes neviendabīgumu,
ietekmē pielietojumu, ap tiem izliecas šķiedras un gadskārtas. Zari

apgrūtina koksnes mehānisko apstrādi. Šaurās skaldnes zari, iega-
renie, ķīļa un grupu zari pazemina koksnes stiprību stiepē un liecē.

Zari palielina koksnes izturību šķērsspiedē un garenskaldē. Taba-

kas zari norāda uz trupi koksnes kodolā.

Zaru izmērus var izteikt absolūtās mērvienībās — milimetros

vai relatīvās vienībās, attiecinot zaru izmērus pret sortimenta izmē-

riem. Svarīgs rādītājs ir arī zaru skaits: apaļajiem kokmateriāliem

un zāģmateriāliem zarus saskaita vienā to garuma metrā vai sor-

timenta vienā skaldnē. Lobītajiem kokmateriāliem zaru skaitu

nosaka 1 m 2vai visā loksnes laukumā. Redzamos zarus apaļkokiem
izmēra pēc to īsākā diametra. Mizas uzrepējumu pie zara izmērā

neieskaita.

Tajos gadījumos, kad grūti atšķirt tabakas zarus no daļēji satru-

pējušiem un satrupējušiem zariem, tos izpēta, badot ar adatu.

Daļēji satrupējušo un satrupējušo zaru koksne ir bojāta ne dziļāk
par 2

...
3 cm, bet tabakas zariem bojājums ir dziļāks, nereti līdz

sortimenta vidum.

Zaru mērīšana. Skuju koku apaļkokiem ieaugušos zarus vērtē pēc
zaru punu augstuma uz sortimenta virsmas. Lapu koku apaļkokiem

ieauguša zara vietu un ieaugšanas dziļumu norāda divas mizas

krokas, kas atrodas lielākā vai mazākā leņķī viena pret otru. Mizas

krokas ieaugušā zara vietā sauc par ūsām. leaugušais zars atrodas

ūsu leņķa virsotnē tieši zem mizas rētas. Lapu koku apaļkokiem

ieaugušos zarus izmēra pēc rētas plankuma lielākā diametra vai

ūsu garuma. Var pieņemt, ka zara diametrs milimetros ir aptuveni
vienāds ar ūsu garumu centimetros. leaugušo zaru dziļumu mēra

pēc mizas rētas plankuma lielākā un mazākā diametra attiecības,
to attiecinot pret sortimenta diametru1 (12. att.).

Apaļos un ovālos zarus, kā arī šķautņu un krusta zarus zāģma-
teriāliem un drāztajam finierim mēra

pēc attāluma starp zara kontūras pieskarēm, kas novilktas para-

lēli sortimenta garenasij (13. att. a, attālumi ū\ un a2; 13. att. b

attālums A\);

1 Tabulas ieaugušo zaru izmēru noteikšanai dotas TOCT 2140-71 «/ļpeßecHHa.

īlopoKH».
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pēc zara vismazākā diametra (13. att. a, attālums b\ un b2;
13. att. b, attālums 6i).

Šķautņu zarus, kā arī garenos un krusta zarus, kas iznāk uz

šķautnēm, zāģmateriāliem mēra

pēc attāluma starp šķautni un zara kontūras pieskari, kas no-

vilkta paralēli šķautnei, pie tam mērot tajā sortimenta pusē, kur

atrodas zara šķērsgriezums (13. att. a, attālums a);
pēc zara šķērsgriezuma mazākā diametra (13. att. b, attālumi

b\ un b
2).

Šķautņu garenos zarus un krusta zarus zāģmateriāliem var

izmērīt pēc attāluma starp šķautni un zara kontūras pieskari, kas

novilkta paralēli šķautnei, pie tam mērot tajā sortimenta pusē, kurā

redzams zara garenšķēlums (13. att. b, attālums A2).
Krusta zarus (13. att. b) zāģmateriālos un drāztajos finieros ir

atļauts mērīt arī pēc atsevišķo zaru izmēru summas, nosakot katra

atsevišķā zara izmērus atbilstoši tā veidam (attēlā izmēri Z
a, Zb,

unZA, kur Z
a =a; ZB=bļ +b2; Za=Ai+A3).

Šķautņu zarus (13. att. c) zāģmateriāliem un drāztajiem
finieriem mēra

pēc attāluma starp šķautni un zara kontūras pieskari, kas

novilkta paralēli šķautnei (attālumi a4 un a
5);

pēc zara platuma uz šķautnes (izmērs bi).
Zāģmateriālu un drāzto finieru grupu zaru izmērus nosaka pēc

summas, kuru sastāda uz sortimenta vienas skaldnes redzamo zaru

12. att. Ūsas un rētas plankums uz

stumbra:

a, b
— rētas plankuma diametri (ieau-

gušā zara dziļumu nosakapēc attiecības

a:b); c — retas plankums; d — ūsas.

13. att. Zaru mērīšana zāģmateriālos:
a — apaļo un ovālo zaru mērīšana; b — iega»
reno un izkliedēto zaru mērīšana; c — šķautņu

un grupaszaru mērīšana.
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izmēri, nosakot tos atbilstoši veidiem (izmēri Z
a
=ai+a2+a 3+ai ,

Z
b=bi+b

2
+b

3+b
A).

Lobītos finieros zaru izmērus nosaka pēc griezuma lielākā dia-

metra.

Zarus, kas apauguši ar mizu, zāģmateriālos un finieros mēra

kopā ar mizu pēc zara veidam atbilstoša mērīšanas paņēmiena.

9. §. Plaisas

Plaisas ir koksnes plīsumi šķiedru virzienā.

Plaisu klasifikācija. Izšķir serdes plaisas, sala plaisas, rukuma

plaisas un gredzenplaisas.
Serdes plaisas (14. att. a) ir plaisas kodolā vai nobriedu-

šajā koksnē, kas iet radiālā virzienā caur serdi. Serdes plaisas
stumbra garumā iet no resgaļa uz augšu. Tādas plaisas veidojas
augošā kokā un palielinās nocirstā kokā žūšanas procesā. Serdes

plaisas apaļkokos ir redzamas tikai resgalī, bet zāģmateriālos gan

resgalī, gan uz sānu virsmām. Serdes plaisas, kas sastāv no vienas

vai divām plaisām un ir redzamas abos sortimenta galos vienā

plaknē, sauc par saskaņotajām serdes plaisām (15. att. a), bet tās,
kas redzamas dažādās plaknēs, — par nesaskaņotajām serdes plai-
sām (15. att. b, c).

Sala plaisas (14. att. b) ir aplievā radiālā virzienā, un tās

samazinās virzienā uz stumbra centru. Sala plaisas sortimentos

var būt ievērojamā garumā.
Sala plaisas rodas stipra sala ietekmē. Uz plaisājušu koku

stumbriem redzami raksturīgi valnīši un krokas. Apaļkokiem
(16. att.) sala plaisas uz stumbra mizas redzamas kā garas, dzi-

ļas plaisas, kuras ietver valnīši un krokas, bet uz galu virsmām —

dziļu radiālu plaisu veidā ar paplašinātām gadskārtām pie tām.

14. att. Plaisu galvenieveidi:

/ — platās skaldnes plaisas; // — šauras skaldnes

plaisas; ///
— gala plaisas;

a — serdes plaisas; b — sala plaisas; c — rukuma

plaisas; d — gredzenplaisas.

Zāģmateriālos sala plai-
sām ir tumšas, sveķainas

sieniņas, paplašinātas un

izliektas gadskārtas pie

tām, un tās iet radiālā vir-

zienā.

Rukuma plaisas
(14. att. c) iet radiālā vir-

zienā. Tās rodas, kokmate-

riāliem žūstot, kad nevien-

mērīgais rukums koksnē

veido iekšējos spriegumus.
Rukuma plaisas ir īsā-

kas un seklākas par

serdes un sala plaisām,
to garums nepārsniedz
1 metru.
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15. att. Serdes plaisas apaļajos kokma-

teriālos:

a — saskaņotas serdes plaisas; b un c —

nesaskaņotās serdes plaisas.

Gredzenplaisas (14. att.

d) rodas starp gadskārtām ko-

dolā vai nobriedušajā koksnē.

Sīm plaisām ir ievērojams ga-

rums. Tās rodas augošā kokā

un kļūst lielākas nocirstā kokā

žūšanas procesā. Gredzenplai-
sas (17. att.) koka šķērsgrie-
zumā ir redzamas loku (7) un

riņķu veidā (2). Uz sānu vir-

smām tās redzamas kā garenas

plaisas.

Pēc atrašanās vieta s ko kmate riā 1 v sortimentā

izšķir virsmas plaisas, platās skaldnes plaisas, šaurās skaldnes

plaisas un gala plaisas. Plaisas uz apaļokokmateriālu sānu virsmas

vai uz sānu un gala virsmām sauc par virsmas plaisām. Plaisas

uz sortimenta platās skaldnes vai platās skaldnes un gala vir-

smām — par platās skaldnes plaisām (sk. 14. att. /). Plaisas uz sor-

timenta šaurās skaldnes vai uz šaurās skaldnes un gala virsmām
—

par šaurās skaldnes plaisām (sk. 14. att. //). Plaisas, kas redzamas

16. att. Sala plaisas apaļajos kokmateriālos.



tikai uz sortimenta galu virsmām, sauc par gala plaisām (sk.
14. att. ///).

Pec plaisu dziļuma sortimenta izšķir seklas plaisas
(dziļums nepārsniedz 1/10 no sortimenta biezuma), dziļās plaisas
(dzijums pārsniedz 1/10 no sortimenta biezuma, bet plaisa neiz-

nāk uz pretējās skaldnes) un caurejošās plaisas (redzamas divās

pretējās sortimenta skaldnēs).
Parasto plaisu platums ir lielāks par»o,2 mm. Matveida plaisām

platums nepārsniedz0,2 mm.

Visas plaisas, bet it īpaši caurejošās plaisas, ietekmē kokmate-

riālu viengabalainību un dažos gadījumos pazemina koksnes

mehānisko izturību.

Plaisu mērīšana. Plaisas garumu mēri garuma mēros, bet dzi-

ļumu — sortimenta diametra, biezuma vai platuma daļās.
Sānu plaisas mēra dziļumā un garumā. Lai noteiktu dziļumu

sānu plaisām, kas redzamas uz gala virsmām, lieto 0,3 mm biezu

metāla taustu.

Apaļo kokmateriālu gala plaisas (18. att.), izņemot rukuma

plaisas, mēra centimetros vai metros, vai arī gala virsmas dia-

metra daļās

pēc serdes mazākā izgriezuma platuma, kurā plaisas var būt

iezīmētas (izmēri a\ un a2);

pēc riņķa mazākā diametra,kurā plaisas var būt iezīmētas, vai

pēc mazākā neskartā šķērsgriezuma zonas platuma (atbilstošie
izmēri b\, b2 vai Cļ,c2).

Apaļkokiem gala virsmu rukuma plaisas mēra dziļumā milimet-

ros vai centimetros,vai šķērsgriezuma diametra daļās (sk. 18. att.

17. att. Gredzenplaisas:
/ — lokveida gredzenplaisa; 2 — riņķveida
gredzenplaisa.

18. att. Gala plaisu mērīšana apaļajos
kokmateriālos:

a — serdes plaisām; b — gredzenplaisam;
c — rukuma plaisām.
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izmēru a3 ). Zāģmateriālu gala plaisām mera dziļumu un garumu
uz gala virsmas.

Gala gredzenplaisas mēra lineārās mērvienībās un sortimenta

izmēru daļās uz hordas, ja plaisa aizņem mazāk nekā pusi no

gadskārtas perimetra, un pa diametru, ja plaisa aizņem vairāk par

pusi no gadskārtas perimetra.
Lobītos finieros plaisas mera lineāras mērvienības vai loksnes

formāta daļās.

10. §. Stumbra formas vainas

Sis grupas vainām pieder stumbra raukums, blīzums, uzau-

gumiun līkumainums.

Stumbra raukums ir apaļo kokmateriālu pakāpeniska dia-

metra samazināšanās vai neapzāģētu zāģmateriālu pakāpeniska
platuma samazināšanās visā to garumā. Stumbra raukumu kā

formas vainu vērtē tad, ja tas pārsniedz normālo stumbra rau-

kumu: 1 centimetru uz sortimenta garuma 1 metru. Stumbra rau-

kuma dēļ palielinās koksnes atkritumu daudzums, apaļkokus sazā-

ģējotvai lobot.

Stumbra raukumu apaļkokiem un neapzāģētiem zāģmateriāliem
nosaka sortimenta 1 garuma metram, izmērot augšgala un apakš-
gala diametru (vai platumu) starpību. Raukumu var aprēķināt arī

procentos no sortimenta garuma. Kokmateriāliem no stumbra res-

gaļa apakšgala mēru nosaka 1 metra attālumā no sortimenta

apakšējā gala.
Blīzums ir apaļkoku resgaļa diametra nenormāls paplašinā-

jumsvai neapzāģētu zāģmateriālu spējš paplatinājums resgalī. Blī-

zumu kā stumbra formas vainu vērtē tad, ja resgaļa diametrs (vai
platums) 1,2 reizes pārsniedz diametru (vai platumu), kas mērīts

1 metra attālumā no gala.
Ir noapaļotas un rievotas

formas blīzums. Noapaļo-
tas formas blizuma šķērs-
griezums ir noapaļots,
rievotas formas blizumam

šķērsgriezums ir zvaigžņ-
veida vai lēverains.

Blīzums nevēlami ietek-

mē apaļkoku izmantošanu.

Tos zāģējot un lobot,
rodas daudz atkritumu.

Blīzums var būt par cēloni

mākslīgam greizšķiedrai-
numam zāģmateriālos un

finieros.

19. att. Blīzuma mērīšana:

a — noapaļotas formas birzumam; b — rievotas

formasblīzumam.
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Blīzumu (19. att.) nosaka pēc sortimenta diametru (vai pla-
tumu) starpības, izmērot resgaļa diametru a{ vai a2 un diametru

b\ vai b2 1 metra attālumā no resgaļa lineārās mērvienībās. Blī-

zumu var noteikt arī izmēru daļās, piemēram,

Zi =al-bl,

Z
2
=a2—

b
2.

Rievotas formas blīzumu (19. att. b) nosaka pēc resgaļa vislie-

lākā diametra a
2

un vismazākā diametra c starpības lineārās mēr-

vienībās vai resgaļa diametra daļās:

Z3=a2—c.

Uzaugums ir dažādas formas un izmēru paresninājums
stumbra atsevišķā vietā. Tam ir māzeraina koksne. Uzaugumi sasto-

pami uz visu sugu kokiem, bet biežāk uz lapu kokiem. Tie apgrū-
tina apaļo kokmateriālu pielietošanu un apstrādi. Uzauguma kok-

snē ir liesmains šķiedru sakārtojums, gadskārtu izliekumi un

actiņas. Tādēļ uzaugumiem ir ļoti skaista tekstūra, un tos augsti

20. att. Apaļkoku līkumainuma mērī-

šana:

a un b — vienpusīgais līkumainums; c —

vairākkārtējais līkumainums; d — līkumains

baļķis, kas paredzēts sagarumošanai klučos.

vērtē mēbeļu ražošanā un māk-

slas izstrādājumu izgatavošanā.
Uzaugumu koksnf izlieto galve-
nokārt apdares finieru veidā.

Sevišķi vērtīgi uzaugumi ir

riekstkokam, gobai un karaga-
čam.

Uzauguma garumu un bie-

zumu mēra lineārās mērvienī-

bās vai sortimenta izmēru daļās.

Līkumainums ir sor-

timenta izliekums gareniskā
virzienā. Izšķir vienpusīgo un

vairākkārtējo līkumainumu.

Vienpusīgajam likumainumam

raksturīgs viens izliekums sorti-

mentā, bet vairākkārtējam liku-

mainumam —
vairāki izliekumi

sortimentā.

Apaļkoku līkumainums ap-

grūtina to izmantošanu, palie-
lina atkritumu dudzumu, tos sa-

zāģējot un lobot, un ir par

cēloni mākslīgam greizšķiedrai-

numam zāģmateriālos un finie-

ros.
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Vienpusīgo līkumainumu (20. att. a, b) mēra sortimenta garumā
pec izliekuma lieluma un izsaka procentos:

Z,--«L, .Z
a
~SL

Vairākkārtējo līkumainumu (20. att. c) mēra sortimenta

garuma pec vislielākā izliekuma un izsaka procentos:

7
a

3

ja a
3 04

63 04

4= IT'
04

ja Q4 a3

Mērot resgaļa kokmateriāla līkumainumu, stumbra raukumu

pirmajā resgaļa metrā neņem vērā.

Apaļkokiem (20. att. d), kas paredzēti sadalīšanai klučos, līku-

mainumu mēra katram klucim atsevišķi:

7
a5 a

6 a7 as

, o
5 o6 b 7 b

8

11. §. Koksnes uzbūves vainas

Pie koksnes uzbūves vainām pieder greizšķiedrainums, lielai-

nums, stiepuma koksne, māzerainums, gadskārtu izliekumi, acti-

ņas, sveķu ligzdas, serde, dvīņserde, padēls, saussāni, ieaugumi,
vēzis, sasveķojumi, neīstais kodols, plankumainums, iekšējā
aplieva, mitruma ielāsmes.

Greizšķiedraina ir koksne, kurā šķiedras nav paralēlas
stumbra asij. Greizšķiedrainums var būt tangenciālais un radiālais.

Tangenciālais greizšķiedrainums uz apaļkoku sāniem, zāģmate-
riālu un finieru tangenciālā griezuma virsmām redzams pēc serdes

stariem, sveķu ejām, plaisām un sēņu bojājumu svītrām, kas nav

paralēli sortimenta garenasij. Tangenciāla greizšķiedrainuma lie-

lumu var noteikt, ja novelk stumbra ass virzienā līnijas ar kādu

plānu, cietu un asu instrumentu.

Zāģmateriālu un finieru radiālo greizšķiedrainumu nosaka uz

griezuma radiālajām virsmām pēc gadskārtām, kas nav paralēlas
sortimenta garenasij, vai arī uz tangenciālā griezuma virsmām pēc
ķīļveida zīmējuma un pārgrieztām gadskārtām. Radiālais greiz-

šķiedrainums ir zāģmateriāliem un finieriem, kas izgatavoti no

apaļkokiem, kuriem ir stumbra formas defekti (stumbra raukums,
blīzums un līkumainums).
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Greizšķiedrainums palielina koksnes izturību skaldē, apgrūtina
tās mehānisko apstrādi, samazina iespēju izlietot liektās konstruk-

cijās, kā arī pazemina koksnes stiprību liecē un spiedē šķiedru vir-

zienā. Tangenciālais greizšķiedrainums palielina zāģmateriālu
mešanos un rukumu žāvējot.

Greizšķiedrainumu mēra

apaļkokiem (21. att. a) uz augšgala šķērsgriezuma hordas,
nosakot šķiedru noliekumu no garenasij paralēlas līnijas 1 m attā-

lumā no augšgala. Greizšķiedrainumu nosaka centimetros vai

augšgala diametra daļās:
Zļ=au

finieriem (21. att. b, c) vistipiskākajā šķiedru virziena vietā pēc
novirzes lieluma no stumbra garenass līnijas; zāģmateriāliem
virzi mēra sortimenta dubultplatuma garumā un novirzes izsaka

procentos (attiecinot pret sortimenta garumu):

Z2
= un Z3

= .
b2 b3

Lielainums (22. att. a) ir skuju kokiem raksturīga uzbūves

vaina. Par lielainumu sauc nenormāli spēcīgu vēlīnās koksnes

21. att. Greizšķiedrainuma mērīšana:

a — tangenciālais greizšķiedrainums apaļ-
kokos; b

— tangenciālais greizšķiedrainums
zāģmateriālos un finieros; c — radiālais

greizšķiedrainums uz zāģmateriālu un fi-

nieru radiālajām virsmām.

attīstību gadskārtās. Uz apaļ-
koku galiem lielainums redzams

tumšu loku vai, retāk, riņķu
veidā, bet uz zāģmateriālu un

finiera virsmām — tādas pa-
šas krāsas joslu veidā. Lielai-

nums galvenokārt veidojas

egles koksnē, un tas sastopams
izkropļotiem vai slīpi augošiem
kokiem un ir raksturīgs za-

riem.

«Izšķir vienpusīgo un vietējo
lielainumu.

Vietējam lielainumam ir šau-

ru loku veids, kas aptver vienu

vai dažas gadskārtas. Vienpusī-

gais lielainums aptver ievēro-

jamu stumbra šķērsgriezuma
laukuma daļu, dažkārt pu£i un

vairāk. Tas atrodas vienā serdes

pusē.
Lielainums paaugstina kok-

snes cietību un izturību spiedē

un statiskajā liecē; samazina

triecienizturību liecē un izturību

stiepē; paātrina žūšanu koksnes

šķiedru virzienā, bet veicina
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22. att. Koksnes uzbūves vainas:

a — lielainums (/ — vietējais lielainums, 2 — vienpusīgais lielai-

nums); b — gadskārtu izliekums (3 — vienpusīgs izliekums, 4 —

divpusīgs izliekums); c — dvīņserde priedes šķērsgriezumā; d —

padēls priedes dēlī.

plaisašanu un zāģmateriālu samešanos garumā; samazina ūdens

uzsucamību un tāpēc apgrūtina koksnes piesūcināšanu, turklāt

pasliktina koksnes ārējo izskatu.

Lielainumu nosaka pēc bojājuma zonas garuma un platuma
lineārās mērvienībās vai sortimenta izmēru daļās, bet dažkārt pēc
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bojājuma zonas laukuma procentos no sortimenta attiecīgās vir-

smas laukuma.

Stiepuma koksne ir lapu koku uzbūves vaina, kas izpau-
žas kā gadskārtu platuma krass palielinājums. Stiepuma koksne

ir daudz gaišākā krāsā, un tai ir savdabīgs sudrabains spīdums.
Kokmateriāliem ar stiepuma koksni šķērsgriezumā un garengrie-
zumā ir pūkaini samtaina virsma. Šī koksnes vaina uz apaļkoku
galu -virsmām redzama loku veidā. Uz zāģmateriālu un finieru
radiālo griezumu virsmām, ja šie kokmateriāli izgatavoti no

kokiem ar skaidri izteiktām gadskārtām (ozola, oša), stiepuma
koksne redzama šauru joslu veidā. Kokmateriāliem ar vāji izteik-

tām gadskārtām (bērza, kļavas) stiepuma koksni noteikt ir ļoti
grūti.

Stiepuma koksnei ir paaugstināta izturība stiepē šķiedru vir-

zienā un triecienizturība liecē, pazemināta izturība spiedē šķiedru
virzienā un statiskajā liecē, paātrināta žūšana visos virzienos, it

īpaši šķiedru virzienā, kas veicina plaisu veidošanos un koksnes

mešanos, tā apgrūtina koksnes apstrādi, jo veidojas virsmas plūk-
snainums.

Stiepuma koksni mēra pēc koksnes vainas garuma un platuma
lineārās mērvienībās vai sortimenta izmēru daļās; dažkārt pēc vai-

nas laukuma lieluma pret sortimenta attiecīgās puses laukumu pro-

centos.

Māzerainumu raksturo viļņains vai sajaukts koksnes

šķiedru sakārtojums. Māzerainums sastopams visu sugu koksnēs,
bet biežāk lapu kokiem, galvenokārt stumbra resgaļa daļā. Izšķir
māzerainumu ar sajauktām un viļņainām koksnes šķiedrām. Māze-

rainumam ar viļņainām šķiedrām raksturīgs vairāk vai mazāk

regulārs šķiedru sakārtojums. Māzerainumam ar sajauktām šķied-
rām ir haotisks šķiedru sakārtojums. Māzerainums pazemina kok-

snes stiprību spiedē, stiepē un liecē, bet paaugstina koksnes iztu-

rību skaldē šķiedru garenvirzienā, apgrūtina koksnes • ēvelēšanu

un tēšanu.

Gadskārtu izliekums (22. att. b) ir koksnes gadskārtu
izliekums zaru vai ieaugumu tuvumā. Tas redzams koncentrisku vai

daļēji pārgrieztu iekavu veidā. Izšķir vienpusīgu un divpusīgu
gadskārtu izliekumu. Ja izliektās gadskārtas pārgrieztas uz vie-

nas zāģmateriālu šaurās skaldnes, tad izliekumu sauc par vien-

pusīgu (3), bet ja viena un tā paša izliekuma gadskārtas pār-

grieztas uz abām šaurajām skaldnēm, tad izliekumu sauc par

divpusīgu (4).
Gadskārtu izliekumi, it īpaši divpusīgie, samazina koksnes iztu-

rību spiedē un stiepē šķiedru virzienā, statiskajā liecē, ka_ arī sama-

zina koksnes triecienizturību liecē. levērojami samazinās koksnes

izturība, ja gadskārtu izliekumi ir bīstamajā šķēlumā.
Gadskārtu izliekumu garumu un platumu mera lineāras mēr-

vienībās vai sortimenta izmēru daļās, bet to daudzumu uzskaita
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gabalos (zāģmateriāliem uz vienu garuma metru sortimenta vie-

nai skaldnei, bet finieriem uz 1 m 2vai visu loksnes laukumu).
Actiņas ir neattīstījušos snaudpumpuru pēdas. Actiņu dia-

metrs nepārsniedz 5 mm. Atkarībā no izvietojuma izšķir izkliedē-

tās actiņas un actiņu sakopojumu — sietiņu. Izkliedētās actiņas ir

izvietotas pa vienai un atrodas viena no otras tālāk par 10 mm.

Sietiņā kopā ir vismaz trīs actiņas, un attālumi starp tām ir mazāki

par 10 mm.

Atkarībā no krāsas intensitātes izšķir gaišās un tumšās actiņas.
Gaišo actiņu koksnes krāsa maz atšķiras no apkārtējās koksnes,
bet tumšo actiņu koksnes krāsa stipri atšķiras no apkārtējās kok-

snes krāsas.

Mazu izmēru konstrukcijās, ja actiņas atrodas bīstamajā šķē-
lumā, tās samazina izturību statiskajā liecē un triecienizturību

liecē.

Izkliedētās actiņas mēra pēc to skaita: zāģmateriāliem vienam

garuma metram vai sortimenta vienai skaldnei; finieriem — 1 m 2
vai visam loksnes laukumam. Sietiņu mēra pēc laukuma garuma

un platuma lineārās mērvienībās vai sortimenta izmēru dajās un

pēc actiņu skaita: zāģmateriāliem —
vienam garuma metram vai

sortimenta vienai skaldnei; finieriem
— 1 m 2vai visam loksnes

laukumam.

Sveķu ligzdas ir ar sveķiem piepildīti dobumi gadskārtās.
Tās redzamas tangenciālā griezumā kā ovāli, sekli dobumi, radiālā

griezumā kā šauras, garenas spraugas, bet uz šķērsgriezuma vir-

smām kā īsi lokveida dobumi. Sveķu ligzdas ir skuju kokiem, vis-

biežāk eglei.

Izšķir vienpusīgās un divpusīgās sveķu ligzdas. Vienpusīgas
sveķu ligzdas redzamas uz zāģmateriālu vienas vai divām blakus

skaldnēm, bet divpusīgās sveķu ligzdas uz divām pretējām zāģ-
materiālu skaldnēm.

Sveķu ligzdas samazina nelielu detaļu stiprību. No ligzdām
iztekošie sveķi bojā izstrādājumu virsmas, apgrūtina apdari un

līmēšanu.

Sveķu ligzdas mēra pēc to dziļuma, platuma un garuma lineā-

ras mērvienībās vai sortimenta izmēru daļās un pēc skaita: zāģma-
teriāliem vienā garuma metrā vai sortimenta vienā skaldnē, finie-
riem

—
1 m 2vai visā loksnes laukumā.

Serde atrodas stumbra centrālajā daļā. Tā sastāv no irdenas

koksnes. Serdei raksturīga brūna vai arī par apkārtējo koksni gai-
šāka krāsa. Uz sortimenta galiem tā redzama kā neliels (līdz
5 mm) dažādas formas plankums, uz radiālā griezuma virsmām —

ka šaura, taisna svītra. Zāģmateriālu sortimenti, kuros ir serde,

viegli plaisā.
Serdi pieskaita pie koksnes vainām, ja tā atrodas uz sortimenta

virsmas. Zāģmateriāliem serdes novietojuma dziļumu mēra, skai-

tot no tuvākas virsmas, lineārās mērvienībās vai sortimenta izmēru

daļas.
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Dvlņ serdi (22. att. c) apa|ajos kokmateriālos var redzēt uz

augšgala šķēluma kā divas serdes ar pastāvīgām gadskārtām, kas,
tālāk augot, aptvertas ar vienu kopēju gadskārtu sistēmu.

Dvīņserde apgrūtina kokmateriālu apstrādi, zāģēšanu un lobī-

šanu un palielina atkritumu daudzumu. Sortimenti ar dvīņserdi
viegli plīst.

Zāģmateriāliem un finieriem mēra dvīņserdes garumu lineārās

mērvienībās vai sortimenta izmēru daļās, bet apaļajiem kokmateriā-
liem tikai konstatē šo vainu.

Padēls (22. att. d) ir augšanā atpalikusi vai atmiruši koka

otra galotne, kas iet sortimentā šaurā leņķī pret tā garenasi. Sī

vaina novērojama uz apaļkoku virsmas kā stipri izstiepti ovāli, kuru

viens diametrs ir lielāks par otru vairāk nekā 4 reizes. Padēls uz

zāģmateriāliem un finieriem redzams kā tāds pats ovāls vai josla.
Padēls ietekmē koksnes uzbūves viendabīgumu, zāģmateri-

ālos dažreiz arī tās viengabalainību, pasliktina koksnes mehānis-

kos rādītājus, it īpaši liecē un stiepē.
Padēlu mēra pēc tā šķērsgriezuma mazākā diametra lineārās

mērvienībās vai sortimenta izmēru daļās.
Saussāni rodas koka bojājumu vietās no apdegumiem, sasi-

tumiem, iecirtumiem v. c. Bojājumu vietās parasti nav mizas, un

tāpēc šī vaina ir izstiepta stumbra virzienā ar nelielu

padziļinājumu. Uz saussānu malām redzami valnīšveida koksnes

un mizas uzaugumi. Pie saussāniem bieži rodas sasveķojumi, aplie-
vas un kodola trupēs, dažādi iekrāsojumi, plankumi un svītras.

Saussāniem mēra dziļumu, platumu un garumu lineārās mēr-

vienībās vai sortimenta izmēru daļās.
leau gurni rodas augšanas laikā, ja aplievā ieaug atmiruši

koksne vai miza. Parasti ieaugumi mēdz būt kopā ar radiālu plaisu.
Ap ieaugumiem dažkārt veidojas sasveķojumi, sēņu bojājumu

plankumi un svītras, kā arī kodola trupe. Atkarībā no ieauguma
vietas sortimentā izšķir vaļējos, vienpusīgi vaļējos, caurejoši vaļē-

23. att. Ieauguma mērīšana apaļkokiem:
a — va]ējs ieaugums; b

— slēgtais ieaugums.

jos, slēgtos un saaugušos
ieaugumus.

Vaļējie ieaugumi ir uz

sortimenta sānu virsmām

un galiem; vienpusīgi

vaļējie ieaugumi ■— uz

vienas vai divām blakus

virsmām; caurejoši vaļējie
ieaugumi — uz divām pre-

tējām sānu virsmām; slēg-
tie ieaugumi — uz gala
virsmām. Saauguši ieau-

gumi redzami uz finieru

virsmām kā savijusies kok-

snes svītra.

leaugumi var būt gaišie
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un tumšie. Gaišiem ieaugumiem koksnes krāsa ir gandrīz tāda pati
kā apkārtējai koksnei, un tajos nav mizas ieslēgumu. Tumšiem ieau-

gumiem koksnes krāsa ir daudz tumšāka par apkārtējo koksni vai

arī tajos ir mizas ieslēgumi.
leaugumi ietekmē koksnes viengabalainumu: tiem apkārt ir

gadskārtu izliekumi.

Vaļējos ieaugumus (23. att.a) apaļkokiem mēra

pēc tā vismazākā caur serdi ejošā izgriezuma diametra,ko ieau-

gums var aizņemt, lineārās mērvienībās vai sortimenta šķērsgrie-
zuma diametradaļās (izmērs a{);

pēc dziļuma un garuma lineārās mērvienībās vai sortimenta

izmēru daļās (izmēri bx un c\).
Slēgtos ieaugumus (23. att. 6) apaļkokiem mēra

pēc tā vismazākā caur serdi ejošā izgriezuma diametra, kuru

ieaugums var aizņemt, lineārās mērvienībās vai sortimenta šķērs-
griezuma diametra daļās (izmērs a

2);
pēc tā apļa vismazākā diametra,ko ap serdi apraksta ieaugums,

vai pēc stumbra nebojātāsperifērās daļas mazākā platuma lineārās

mērvienībās vai šķērsgriezuma izmēru daļās (izmēri b2 un c 2).
Zāģmateriāliem ieaugumus mēra pēc to dziļuma, platuma un

garuma lineārās mērvienībās vai sortimenta izmēru daļās vai arī

nosaka to skaitu vienam garuma metram vai sortimenta vienai

skaldnei; finieriem
— pēc to garuma vai skaita 1 m 2vai visā lok-

snes laukumā.
Vēzis ir rēta, kas izveidojas augoša koka stumbra virspusē

parazitāro sēņu un baktēriju iedarbības rezultātā. Vēža rētas var

būt vaļējas un slēgtas. Vaļējā rēta ir neaizaugusi, ar plakanu vai

padziļinātu dibenu, pakāpjveida malām, un tai apkārt ir valnītis.

Slēgtā rēta ir aizaugusi, un tai apkārt ir nenormāli biezi mizas un

koksnes audi.

Vēzis stipri ietekmē apaļkoku formu un koksnes uzbūvi, skuju
koki vainas vietās stipri atdala sveķus, un tāpēc rodas koksnes

sasveķojumi. Vēzis apgrūtina sortimentu izmantošanas iespējas
un to mehānisko apstrādi.

Sasveķojums ir koksnes daļa, kas stipri piesātināta ar sve-

ķiem. Apaļkokiem sasveķojumu atklāj pēc rētām un sveķu satecē-

jumiem. Zāģmateriālos un finieros sasveķotā koksne ir daudz

tumšāka par apkārtējo normālo koksni. Sī vaina ir tikai skuju
kokiem.

Sasveķojumi būtiski neietekmē koksnes mehāniskās īpašības,
taču ievērojami samazina stīgrību, koksnes ūdens uzsūktspēju,

apgrūtina virsmas apdari (krāsošanu, lakošanu) un koksnes

līmēšanu.

Sasveķojumu mēra pēc garuma un platuma, ko tas aizņem (li-
neārās mērvienībās vai sortimenta izmēru daļās); pēc sasveķojuma
laukuma (procentos no sortimenta attiecīgās virsmas laukuma).

Neīstais kodols izveidojas dažu sugu augošos kokos

(bērzā, dižskābardī, alksnī, kļavā v. c). Tam var būt iekrasojums
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dažādu toņu tumšās krāsās ar dažādu intensitāti. Neīstais kodols

stumbra šķērsgriezumā pēc formas var būt apaļš, zvaigžņveida vai

lēverains, dažkārt ari ekscentrisks. Neīstais kodols ir tumšbrūnā

vai sarkanīgi brūnā krāsā ar violetu, gaiši violetu vai tumši zaļu
nokrāsu. No aplievas tas atdalīts ar tumšu, retāk gaišu apmali.
Stumbra gareniskajos griezumos neīstais kodols ir platas joslas
veidā, kas var būt gan vienkrāsaina, gan dažādās krāsās.

Neīstais kodols sastopams tikai lapu koku koksnē. Neīstais ko-

dols ietekmē koksnes dabisko krāsu un izskatu, pazemina koksnes

izturību stiepē šķiedru virzienā un padara koksni trauslāku. Bērza

neīstais kodols viegli saplaisā. Pret trupi neīstais kodols ir izturī-

gāks nekā aplieva.
Apaļkokos neīsto kodolu mēra pēc tāda riņķa vismazākā dia-

metra, kurā to var ievilkt, vai pēc šaurākās perifērās zonas platuma,
kurā nav šīs vainas, lineārās mērvienībās vai šķērsgriezuma dia-

metra daļās; arī pēc laukuma, ko aizņem neīstais kodols, procentos
no šķērsgriezuma laukuma.

Zāģmateriālos un finieros neīsto kodolu mēra pēc dziļuma, pla-
tuma un zonas garuma, ko aizņem vaina, lineārās mērvienībās vai

sortimenta izmēru daļās, vai arī pēc laukuma,ko aizņem vaina, pro-

centos no attiecīgā sortimenta skaldņu laukuma.

Plankumainumam raksturīgs aplievas iekrāsojums plan-
kumu vai joslu veidā tādā krāsā, kas līdzīga kodola krāsai. Šī

vaina neietekmē koksnes cietību. Plankumainums veidojas augošos
kokos. Izšķir tangenciālo,radiālo, dzīsliņu, izkliedēto dzīsliņu, grup-
veida dzīsliņu un dzīsliņu pēdu plankumainumu.

Tangenciālam plankumainumam stumbra šķērsgriezumā ir rak-

sturīgas garas, brūnas josliņas, kas tangenciālā virzienā izvietotas

pa gadskārtu loku. Šis plankumainums gareniskajā griezumā
redzams daudzu šauru, garu josliņu veidā.

Radiālajam plankumainumam stumbra šķērsgriezumā ir rak-

sturīgi gar serdes stariem radiālā virzienā izstiepti plankumi. Gare-

niskajā griezumā plankumainums redzams uz abiem galiem kā

noliektas joslas.

Dzīsliņas ir tievas dzeltenbrūnas josliņas, kas sastāv no irde-

niem audiem un atrodas uz robežas starp gadskārtām. Dzīsliņas ir

dažu sugu mušu kāpuru bojāta kambija aizaugušas daļas.
Izkliedētās dzīsliņas ir izvietotas pa vienai, bet grupveida dzīs-

liņas — sablīvētas savītu josliņu veidā.

Dzīsliņu pēdas ir gaišas vai tumšas josliņas uz finieru virsmām,

tās atrodas ne dziļāk par 1 mm novirsmas.

Plankumainums koksnes mehāniskās īpašības neietekmē. Finie-

ros, kur ir lieli plankumi vai radiālais plankumainums, viegli rodas

plaisas.
Plankumainumu mēra_ pēc platuma un garuma, ko aizņem šī

vaina, lineārās mērvienībāsvai sortimenta izmēru daļas, vai arī pēc

laukuma, ko aizņem vaina, procentos no attiecīga sortimenta vir-

smas laukuma.
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lekšējā aplieva ir ieslēgta kodola koksnē, un tās krāsa un

īpašības ir līdzīgas aplievas koksnes krāsai un īpašībām. lekšējā
aplieva šķērsgriezumos redzama viena gredzena vai vairāku

dažāda diametra gredzenu veidā, kuri ir gaišākā krāsā par apkār-
tējo koksni; garengriezumos redzamas tādas pašas krāsas joslas.
lekšējā aplieva sastopama ozola, oša un citu lapu koku sugu

koksnē.
Pēc mehāniskajam īpašībām iekšējā aplieva neatšķiras no

kodola, tai ir lielāka šķidruma uzsūktspēja un tā ir neizturīgāka
pret trupi.

Apaļkokos iekšējo aplievu mēra pēc tās gredzena ārējā diametra

lineārās mērvienībāsvai šķērsgriezuma diametra daļās, vai arī pēc
mazākās perifērās daļas platuma šķērsgriezumā lineārās mērvie-

nībās vai šķērsgriezuma diametra daļās.
Zāģmateriālos un finieros iekšējo aplievu mēra pēc tā garuma

un platuma, ko aizņem šī vaina, lineārās mērvienībās vai sorti-

menta izmēru daļās; kā arī pēc laukuma, ko aizņem vaina, procen-

tos no sortimenta attiecīgās virsmas laukuma.

Mitruma ielāsmes ir kodola vai nobriedušas koksnes

daļas atšķirīgā tumšā krāsā. Mitruma ielāsmes rodas augošā kokā

sakarā ar spēju mitruma palielināšanos. Sī vaina redzama tikko

nocirstu koku šķērsgriezumos slapju, tumšu, bet ziemā sasalušu,

stiklveida, dažādas formas un lieluma plankumu veidā, bet gare-

niskajos griezumos — joslu veidā. Koksnei žūstot, mitruma ielās-

mju tumšā krāsa tikpat kā izzūd, bet tai vietā uz koksnes virsmas

rodas sīkas plaisiņas. Mitruma ielāsmes sastopamas visām koku

sugām, biežāk skuju kokiem un pārsvarā resgaļa kokmateriālos.

Mitruma ielāšmes ir kokmateriālu plaisāšanas cēlonis, turklāt tās

samazina koksnes elastību liecē. Nereti mitruma ielāsmju vietās

ir arī trupēs bojājumi.
Apaļkokos mitruma ielāsmes parasti mēra pēc laukuma, ko

aizņem šī vaina, procentos no šķērsgriezuma laukuma; zāģmate-
riāliem — pēc platuma un garuma, ko aizņem vaina, lineārās mēr-

vienībās vai sortimenta izmēru daļās, kā arī pēc laukuma, ko aiz-

ņem vaina, procentos no sortimenta attiecīgo skaldņu laukuma.

12. §. Ķīmiskie iekrāsojumi

Par ķīmiskajiem iekrāso jumiem sauc nenormālus

koksnes iekrāsojumus, kas rodas nocirstā koksnē ķīmisku un bio-

loģisku procesu rezultātā. Ķīmiskie iekrāsojumi lielākoties rodas,

oksidējoties miecvielām. Ķīmiskajiem iekrāsojumiem ir vienmērīga

krāsa, un parasti tie atrodas koksnes virsējos slāņos 1
...

5 mm dzi-

ļumā. Pēc koksnes izžūšanas ķīmiskie iekrāsojumi pa lielākai daļai
izzūd. '

Sastopami šadi ķīmiska iekrāsojuma veidi: miecvielu oksidā-

cija, miecvielu traipi, pludināšanas dzeltējums.
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Miecvielu oksidācija ir sarkanīgi brūns zemmizas kārtu iekrā-

sojums tām koku sugām, kuru miza satur daudz miecvielu (egle,
ozols, vītols v. c.).

Miecvielu traipi ir brūni notecējuma veida plankumi to sugu

sortimentiem,kuru koksne satur daudz miecvielu.

Pludināšanas dzeltējams ir pludinātas skuju koku koksnes gaiši
dzeltens aplievas krāsojums, kas kļūst redzams, koksni intensīvi

žāvējot.

Ķīmiskos iekrāsojumus atkarībā no krāsas iedala gaišajos un

tumšajos. Gaišie ķīmiskie iekrāsojami ir bālos toņos, kas nedaudz

izmaina koksnes krāsu, bet tumšie
—

tumšās krāsās, kas izmaina

koksnes krāsu.

Ķīmiskie iekrāsojumi neietekmē koksnes tehniskās īpašības.
Intensīvs iekrāsojums bojā kokmateriālu ārējo izskatu. Finieriem

un citiem apdares kokmateriāliem ņem vērā ķīmisko iekrāsojumu
esamību. Ja kokmateriālu sortimenta specifikā paredzēts, ķīmiskā
iekrāsojuma laukumu aprēķina procentos no sortimenta attiecīgās
virsmas laukuma.

13. §. Sēņu izraisītie bojājumi

Koksne maina krāsu un trupē, ja tajā attīstās sēnes vai baktē-

rijas. Koksnes bojātāju sēņu organisms sastāv no tieviem pavedie-
niem — hifām, kuras augot savijas un veido sēņotni jeb micēliju.
Sēnes barojas no augošiem kokiem (parazitārās sēnes) un no

nocirstiem kokiem (saprofītās sēnes).
Koksni bojātājas sēnes iedala koksni krāsotājās sēnēs un saār-

dītājās sēnēs.

Koksni krāsotāju sēņu hifas koksnē pārvietojas pa šūnām un

starpšūnu telpu, izmantojot tur atrodošās barības vielas. Tās

izmaina koksnes krāsu, nesaārdot šūnas. Taču šo sēņu parādīšanās
un attīstīšanās koksnē liecina par labvēlīgiem apstākļiem koksni

saārdītāju sēņu attīstībai.

Koksnes saārdītāju sēņu hifas izdala fermentus, kas šķīdina kok-

snes šūnu sieniņas, pārveidojot tās vielās, ko sēnes patērē barībai.

Sēņu un mikroorganismu barības vide ir koksnes celuloze. Sēnes

izdala fermentu citāzi, kas celulozi pārvērš glikozē. Sēnē uzņemtā
glikoze oksidējas ar gaisa skābekli, veidojot oglekļa dioksīdu un

ūdeni. Tāpēc sēņu inficēta koksne kļūst poraina, tās stiprība sama-

zinās un beidzot tā sairst. Koksni saārdītāju sēņu attīstība notiek

2
...

35 °C temperatūrā, ja koksnes mitrums ir 18 ... 120%. Vislab-

vēlīgākie apstākļi sēņu attīstībai ir tad, ja koksnes temperatūra
15...25°Cun koksnes mitrums 30... 60%- īpaši intensīva sēņu
saārdošā darbība ir mainīga mitruma un temperatūras apstākļos.
Tāpēc saprotams, ka visintensīvāk trupē guļbūvju apakšējās baļķu
kārtas, palodžu dēļi, stabi uz augsnes virskārtas robežas, pāļi uz

ūdens līmeņa robežas.
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Temperatūrās zemākās par 2°C un augstākās par 35 °C sēņu
attīstība palēninās un tā var pavisam izbeigties. Taču sēnes neaiz-

iet bojā, — iestājoties labvēlīgiem apstākļiem, to attīstība atjauno-
jas. Vairums sēņu 60 °C temperatūrā iet bojā.

Sēnes, kas izraisa koksnes trupēšanuēkās, sauc par ēku piepēm.
Pie ēku piepēm pieder ēku slapjā klājpiepe, ēku baltā klājpiepe,
pagrabu brūnā klājpiepe un raktuvju balstu klājpiepe (24. att.).
Tās bojā ne tikai koka konstrukcijas un detaļas, bet arī citus orga-
niskos celtniecības materiālus (kūdras plātnes, niedruplātnes v. c).
Vairums piepju koksni saārda ātri, it īpaši, ja tā atrodas mitrumā.

Eku piepju bojātā koksne obligāti jāsadedzina, lai pasargātu
apkārtējās koka konstrukcijas no inficēšanās.

Trupēs pirmās stadijas pazīmes ir matēta virsma, pelējuma
smaka, dobja skaņa piesitot, masas samazināšanās, lūzuma vieta

bez atskabargām un koksnes krāsas izmaiņas. Ēku piepēm tālāk

attīstoties, uz koksnes parādās krāsainas svītras, līnijas, plankumi,
joslas; koksne kļūst viegla, poraina, saplaisā, un jūtama stipra

trupēs smaka.

Tālāk aprakstīti koksnes sēņu bojājumi, kas norādīti TOCT

2140-71 «ZlpeßecHHa. FIopoKH».
Kodola plankumi un joslas ir raksturīgi ar atšķirīgiem

iekrāsojumiem īstajā kodolā, neīstajā kodolā un nobriedušajā

koksnē, kas nepazemina koksnes cietību. Plankumi rodas augošos
kokos koksni saārdītāju sēņu darbības rezultātā. Uz gala vir-

smām tie redzami kā dažādas formas un izmēru plankumi (pusmē-
neši, gredzeni, vienlaidus stumbra centrālās daļas bojājums, kas

24. att. Ēku piepes:

a — slapjā klājpiepe; b — baltā klājpiepe; c — pagrabu brūnā klājpiepe; d — šahtu piepe.
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dažkārt iziet arī perifērajā daļā) brūnā, sarkanīgā, pelēkā un pelēki
violetā krāsā; garengriezumos tie redzami kā izstiepti plankumi un

joslas tādās pašās krāsās. Koksnes kvalitāti šīs vainas būtiski

neietekmē (tikai nedaudz samazina koksnes izturību pie triecienu

slodzēm, bojā koksnes izskatu un paaugstina koksnes ūdens uzsūkt-

spēju).
Apaļkokos kodola plankumus un joslas parasti mera pec bojā-

juma laukuma procentos no šķērsgriezuma laukuma. Zāģmateriā-
los un finieros izmēra bojājuma garumu, dziļumu, platumu lineā-

rās mērvienībās vai sortimenta izmēru daļās un aprēķina laukumu

procentos no sortimenta attiecīgo skaldņu laukuma.

Kodola trupei raksturīgi atšķirīgas krāsas plankumi
kodolā (īstajā kodolā, neīstajā kodolā un nobriedušajā koksnē).
Bojātajai koksnei ir pazemināta cietība. Kodola trupe rodas augo-
šos kokos koksni saārdītāju sēņu darbības rezultātā (otrā stadija).
Kodola trupe šķērsgriezumā redzama dažādas formas un izmēru

plankumu veidā (pusmēneši, gredzeni,- stumbra centrālās daļas
vienlaidus bojājums, kas dažkārt iziet arī perifērajā daļā), bet

garengriezumos— izstieptu plankumu un joslu veidā.

Izšķir raibo sietveida, bruņo plaisveida un balto šķiedrveida
kodola trupi.

Raibajai sietveida kodola trupei raksturīgi daudzi sīki balti vai

dzeltenīgi plankumiņi uz brūnas, sarkanbrūnas vai pelēki violetas

bojātās koksnes fona ar šūnveida vai šķiedrveida struktūru. Bojātā
koksne diezgan ilgi saglabā savu veselumu, taču stipru bojājumu

gadījumos tā kļūst mīksta un viegli sašķeļas. Raibā sietveida

kodola trupe raksturīga skuju koku un lapu koku sugām; nocirstos

kokos raibā trupe vairs tālāk neattīstās.

Brūnajai plaisveida kodola trupei raksturīga dažādu toņu brūna

vai pelēka krāsa un plaisveida prizmatiska struktūra. Bojātā kok-

sne viegli sadalās gabalos, un to viegli saberzt pulverī. Sis trupēs
veids sastopams skuju koku un lapu koku sugām. Brūnā trupe tur-

pina attīstīties arī nocirstos neizžāvētos kokos.

Baltajai kodola šķiedrveida tmpel raksturīga gaiši dzeltena

vai gandrīz balta krāsa (trupošā koksne ir gaišāka par normālo)

un šķiedrveida struktūra. Bojātā koksne bieži kļūst raiba (atgādina
marmora zīmējumu), — tajā gaišās bojātās vietas nodalītas no

tumšajām ar melnām līkumotām līnijām. Stipri bojātā koksne

kļūst mīksta, viegli sašķeļas un drūp. Sī trupe, kas sastopama lapu
koku sugām, turpina attīstītiesneizžāvētā koksnē.

Kodola trupe ievērojami ietekmē koksnes mehāniskās īpašības.
Atkarībā no trupēs bojājuma vietas un izmēriem jāpazemina kok-

materiālu šķira, jo bojāto koksni nevar izmantot tehniskām vaja-
dzībām.

Apaļkokos kodola trupi mēra pēc bojājuma laukuma procentos
no šķērsgriezuma laukuma; zāģmateriālos un finieros — pec boja-

juma zonas dziļuma, garuma un platuma lineārās mērvienības vai
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sortimenta izmēru daļās un pēc bojājuma laukuma procentos no

sortimenta attiecīgo virsmu laukuma.

Pelējumu veido pelējuma sēņu sēņotne un tās vairošanās

orgāni. Tas visbiežāk rodas uz mitru kokmateriālu aplievas, tos

uzglabājot.
Pelējumam raksturīgi zaļi, zilizaļi, gaišzili, melni, rozā un citu

krāsu atsevišķi plankumi vai vienlaidus pārklājumi. Pelējums neie-

tekmē koksnes mehāniskās īpašības, taču pasliktina koksnes ārējo
izskatu. Turklāt pelējums nobojātās koksnes var izplatīties uz pār-
tikas produktiem un citiem izstrādājumiem, kā arī var noārdīt glu-
tīna līmes. Izžāvētiem kokmateriāliem pelējumu var viegli noslau-

cīt. Taču pelējuma vietās dažkārt paliek netīri vai krāsaini

plankumi.

Pelējumu mēra pēc bojājuma garuma un platuma lineārās mēr-

vienībās vai sortimenta izmēru daļās; pēc pelējuma laukuma pro-
centos no sortimenta attiecīgo virsmu laukuma.

Aplievas iekrāsojumiem raksturīgs aplievas nenor-

māls krāsojums, kas nepazemina koksnes cietību. Sī vaina rodas

nocirstā koksnē, tai inficējoties ar īpašām koksni iekrāsotājām
sēnēm, kas nerada trupi. lekrāsojumi izplatās stumbra dziļumā no

gala virsmām. Aplievas iekrāsojumi uz gala virsmām redzami kā

dažāda lielumaun formas plankumi, uz sānu virsmām — izstieptu
plankumu un joslu veidā. Bojāta var būt arī visa aplieva. Sī vaina

raksturīga visāmkoku sugām, bet it īpaši skuju kokiem.

Aplievas iekrāsojumus iedala

pēc krāsas — zilējamos, aplievas pelēkajos iekrāsojumos ar zilu

vai zaļu nokrāsu, un krāsainajos aplievas plankumos — dzeltenā,

rozā, gaiši violetā vai brūnā krāsā;

pēc krāsas intensitātes
— gaišajos un tumšajos aplievas iekrāso-

jumos; gaišie iekrāsojumi ir bālos toņos, kas neaizsedz koksnes

dabisko tekstūru, bet tumšie —
sabiezinātos toņos, kas aizsedz kok-

snes dabisko tekstūru;

pēc iekrāsojuma dziļuma — virsmas un dziļajos iekrāsojumos;
virsmas iekrāsojumi koksnē ir līdz 2 mm dziļumā; dziļie — dziļāk
par 2 mm.

Aplievas iekrāsojumi neietekmē koksnes mehāniskās īpašības,
dziļais zilējums nedaudz pazemina koksnes pretestību trieciena

slodzēm. lekrāsojumi pasliktina koksnes ārējo izskatu un paaug-

stina ūdens uzsūktspēju. Sēnes, kas iekrāso aplievu, spēj noārdīt

līmiunapdares klājumus. «■

Apaļkokiem aplievas iekrāsojumu parasti mēra pēc bojājuma
laukuma (procentos no šķērsgriezuma laukuma vai aplievas daļas
laukuma šķērsgriezuma); zāģmateriāliem un finieriem — pēc bojā-

juma dziļuma, garuma un platuma lineārās mērvienībās vai sor-

timenta izmēru daļās un pēc bojājuma laukuma procentos no

sortimenta attiecīgās virsmas laukuma.

Brūnējums ir aplievas iekrāsojums dažādu toņu, intensitā-

tes un vienmērīguma brūnā krāsā. Tas rodas nocirstos kokos
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bioķīmisku procesu rezultātā, ko izraisa sēnes vai bioķīmiski aktī-

vas vielas. Brūnējums nedaudz samazina koksnes izturību. Brūnē-

jums ir aplievas trupēs pirmsākums.
Brūnējums izplatās koksnes dziļumā no sānu un gala virsmām.

Tas redzams tikai koksnes svaigos griezumos: uz gala virsmām

kā dažādas formas un lieluma plankumi vai kā visas aplievas
bojājums; uz sānu virsmām — izstieptu plankumu un joslu veidā

vai arī kā visas aplievas bojājums. Visbiežāk brūnējums bojā lapu
kokus, it īpaši bērza, dižskābarža un alkšņa koksni. Izšķir gala
un sānu brūnējumu.

Gala brūnējums sākas no gala virsmas un izplatās šķiedru vir-

zienā, bet sānu brūnējums sākas no sortimenta sānu virsmas un

izplatās uz tā centru.

Brūnējums maz ietekmē koksnes izturību pie statiskām slodzēm

un koksnes cietību, bet samazina stīgrību, pasliktina koksnes ārējo
izskatu, bet dižskābarža koksnei samazina ūdens uzsūktspēju.

Apaļkokiem brūnējumu parasti mēra pēc bojājuma laukuma

procentos no šķērsgriezuma laukuma vai aplievas laukuma šķērs-
griezumā; zāģmateriāliem un finieriem — pēc bojājuma garuma

un platuma lineārās mērvienībās vai sortimenta izmēru daļās un

pēc bojājuma laukuma procentos no sortimenta attiecīgās virsmas

laukuma.

Aplievas trupei ir raksturīgs nenormāls koksnes iekrā-

sojums aplievā. Aplievas trupe dažkārt var pazemināt koksnes cie-

tību. Sī vaina rodas saušņos, kritalās vai nocirstos kokos koksnes

saārdītāju sēņu darbības rezultātā. Aplievas trupe izplatās koksnes

dziļumā no gala un no sānu virsmām. Uz gala virsmām trupe
redzama kā dažādas formas un lieluma plankumi vai arī kā visas

aplievas vienlaidus bojājums. Garengriezumā redzami izstiepti

plankumi un joslas, kā arī aplievas vienlaidus bojājums.

Aplievas trupe sastopama visām koku sugām. Skuju kokiem

bojātā koksne kļūst dzeltenīga vai rūsgani brūna, lapu kokiem
—

raiba, atgādina marmora zīmējumu. Aplievas trupe attīstās, kok-

sni ilgi un nepareizi uzglabājot; visbiežāk tā rodas apaļkokos.

Lapu kokiem aplievas trupe parādās pēc brūnējuma,un tā var pār-
iet tālāk uz kodolu.

Izšķir cieto un mīksto aplievas trupi. Ar cieto aplievas trupi

bojātā koksne pēc cietības neatšķiras no apkārtējās veselās

koksnes, bet ar mīksto aplievas trupi bojātajai koksnei cietība

samazinās.

Cietā aplievas trupe nedaudz samazina koksnes izturību pret
trieciena slodzēm, bet palielina ūdens uzsūktspēju un ūdens ietil-

pību. Mīkstā aplievas trupe krasi pasliktina koksnes mehāniskās

īpašības.

Apaļkokiem aplievas trupi mēra pēc bojājuma laukuma procen-

tos no šķērsgriezuma laukuma vai aplfevas Jaukuma šķērsgrie-
zumā; zāģmateriāliem un finieriem

— pēc bojājuma garuma, dzi-

ļuma un platuma lineārās mērvienībāsvai sortimenta izmēru daļas
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un bojājuma laukuma procentos no sortimenta attiecīgo virsmu

laukuma.

Ar irdeno perifēro trupi bojātai koksnei raksturīgs
nenormāls krāsojums, struktūra un pazemināta cietība. Irdenā

trupe rodas, ja ilgstošā uzglabāšanā kokmateriāli inficējas ar agre-

sīvām koksni saārdītājām sēnēm. Irdenā trupe sākuma stadijā
attīstās galvenokārt sortimenta perifērajā daļā (kā aplievā, tā

kodola koksnē), bet izplatās dziļumā visā sortimenta šķērsgrie-
zumā, it īpaši pa plaisām.

Trupei raksturīga dažādu toņu brūna krāsa un plaisaina priz-
matiska struktūra. Bojātā koksne viegli sairst un sabirzt pulveri.
Uz bojātās koksnes virsmas labvēlīgos apstākļos attīstās sēņotnes
plēves unauklas, kā ari augļķermeņi.

Irdenā perifērā trupe krasi pasliktina koksnes mehāniskās īpa-
šības. Koksnes noārdīšanas process var turpināties ne tikai neiz-

žāvētā, bet arī gaissausā koksnē. Bojātā koksne ir bīstams sēņu

infekcijas avots dažādām koka konstrukcijām un būvēm. Irdenās

perifērās trupēs bojājumus nemēra, jo tā koka konstrukcijās nav

pieļaujama.

14. §. Kokgraužu bojājumi

Kokgrauži bojā galvenokārt nenomizotus, svaigi cirstus kok-

materiālus. Daži no tiem izgrauž ejas tikai mizā, piemēram, miz-

grauži, bet daudzi grauž koksni dziļumā, piemēram, koksngrauži.

Eju un izskrēju sakopojumu, ko izveidojuši kokgrauži, sauc par

ķirmju grauzumu. Ķirmju grauzumi uz kokmateriāla virsmas

redzami kā apaļi vai ovāli caurumi, rieviņas vai vadziņas.
Atkarībā no ķirmju grauzumu dziļuma izšķir virsmas, pasek-

los, dziļos un caurejošos grauzumus. Virsmas ķirmju grau-

zumi atrodas koksnē ne dziļāk par 3mm (25. att.), paseklie —

ne dziļāk par 15 mm apaļkokos uh dziļāk par 5 mm zāģmateriālos,

caurejošie ķirmju grauzumi iznāk uz āru sortimenta pretējas
skaldnēs.

Pēc izskrēju izmēriem ķirmju grauzumus iedala nelielos un lie-

los. Nelielajiem ķirmju grauzumiem izskrējās ir līdz 3 mm diametrā,

bet lielajiem — lielākas par 3 mm diametrā.

Virsmas ķirmju grauzumi neietekmē koksnes mehāniskās īpa-

šības. Paseklie un dziļie ķirmju grauzumi ietekmē koksnes veselumu

un pasliktina tās mehāniskās īpašības. Kokgraužu bojājumu vietas

koksne viegli inficējas ar iekrāsojumu, brūnējumu un aplievas trupi

izraisītājām sēnēm. Kokgraužu klātbūtne izgrauztas ejas norada,

ka koksnes bojāšanas process vēl nav beidzies. Nomizotus kokma-

teriālus kokgrauži samērā ātri pārstāj bojāt un koksni stipri nesa-

bojā. Nenomizotos kokmateriālos kokgraužu darbība turpinās līdz

kāpuru pilnīgai attīstībai un līdz ar to arī koksne tiek vairāk sabo-

jāta.
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Ķirmju grauzumus novērtē pēc mazākā diametra (milimetros)
un pēc skaita:

apaļkokos un zāģmateriālos vienam garuma metram vai visai

sortimenta vienai skaldnei;
finieros — 1 m 2vai visam loksnes laukumam.

Kokmateriālu noliktavās un koka celtnēs koksni bojā koksn-

graužu vaboles un kāpuri, kuri attīstās ļoti ilgi. Pie šādiem koksn-

graužiem pieder ūsaiņi un malkcirtēji. Sausus kokizstrādājumus

bojā kumeļi.
Melnajam ēku ūsainim ir līdz 20 mm garš iegarens ķer-

menis melnā krāsā un garas ūsas. Izskrējās atvērumam ir ovāla

forma, tās mazākais diametrs šķērsgriezumā apmēram 6 mm. Mel-

nais ēku ūsainis ieviešas apaļkokos un malkā, koka ēku sienās un

koka stabu augšējā daļā.
Egļu malkcirtējsir pelēkā krāsā, garām ūsām, ar ķermeņa

garumu līdz 16 mm. leviešas visur, kur ir egles koksne.

Mēbeļu ķirmelis ir 3...4 mm gara vabole tumšbrūnā

krāsā, ar sarkanīgi brūniem taustekļiem un kājiņām. Vaboles izdod

skaņas, kas līdzīgas kabatas pulksteņa tikšķēšanai. Kāpuri izgrauž
koksnē ļoti daudz eju, sasmalcinot koksni miltos. Mēbeļu ķirmelis
bojā arī koka šķērssienas, parketu, durvis, palodzes un pat koka

sienas.

Eku ķirmelis ir lielāks par mēbeļu ķirmeli, tā garums
sasniedz 5 mm. Tas bojā koksni tāpatkā mēbeļu ķirmelis, bet ievie-

šas galvenokārtkoka celtņu sienās, spārēs un sijās.
«Jūras tārps» ir īpašs kokgrauzis, kas sastopams Melnajā

jūrā, Ohotskas jūrā un citās jūrās. Tas ļoti ātri sagrauž ostu būvju
koksnes zemūdens daļas. Zemūdens daļas koksnē tas izveido ļoti
daudz eju, kuru diametrs ir no 5 līdz 8 mm. Koka elementos ar laiku

eju rodas tik daudz, ka koksne gandrīz pilnīgi zaudē savu izturību.

Termīti ir kukaiņi, kas bojā mēbeļu un ēku koksni. Termītu

perēkļi atrodas zemē. Ēku daļās, kas saskaras ar zemi, tie izveido

lielas ejas pa visu koksnes šķērsgriezumu, atstājot ārējās virsmas

gandrīz neskartas. Termīti sastopami Vidusāzijā un Aizkaukāzā.

25. att. Virsmas ķirmejas. 26. att. Dziļās ķirmejas.
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15. §. Svešķermeņu ieslēgumi koksnē un koksnes defekti

Pie šīm koksnes vainām pieder svešķermeņu ieslēgumi, mehā-

niskie bojājumi, apogļojumi, slīps gala nozāģējums, lokmalas,
mizas vietas un citi koksnes apstrādes gaitā radušies defekti.

Svešķermeņu ieslēgumi var rasties dažādos apstākļos,
kad koksnē iekļuvušas metāla šķembas, naglas, stieples, akmeņi,
smiltis v. c. Par svešķermeņu esamību apaļkokos var spriest pēc
ārējām pazīmēm —

stumbra paresninājumiem, mizas krokām, daž-

kārt pēc mizas atsevišķu vietu deformācijām, kā arī spraugām un

caurumiem tajā; zāģmateriālos — pēc koksnes krāsas izmaiņām
svešķermeņa tuvumā. Svešķermeņu ieslēgumi apgrūtina koksnes

apstrādi un nereti ir par cēloni griezējinstrumentu salaušanai un

avārijām.
Sīs vainas nemēra, tikai ņem vērā to esamību sortimentā.

Mehāniskie bojājumi rodas, apstrādājot koksni nevērīgi
vai ar neatbilstošiem instrumentiem un mehānismiem kokmateriālu

sagatavošanas, atsveķošanas, transportēšanas, šķirošanas un tālā-

kās apstrādes darbos. Pie mehāniskiem bojājumiem pieder mizas

nobrāzumi, iezāģējumi un iecirtumi, atsveķošanas brūces, atlūzumi,

atšķēlumi, izrāvumi, ķekša iecirtumi.

Par mizas nobrāžamu sauc nenomizotu apaļkoku virsmas vietu,
no kuras noplēsta miza. Mizas nobrāzuma laukumu mēra procentos
no sortimenta virsmas laukuma.

lecirtumi un iezāģējumi ir apaļkoku atsevišķu vietu bojājumi,
kas radušies, strādājot ar cirvi, zāģi, vinčas trosi un citiem mehā-

nismiem un instrumentiem. lecirtumu un iezāģējumu dziļumu mēra

lineārās mērvienībāsvai sortimenta izmēru daļās.
' Atsveķošanas brūces ir sveķu tecināšanas iegriezumi. Atsveķo-

šanas brūču rajonā koksne ir stipri sasveķojusies. Atsveķošanas
brūces mēra pēc dziļuma, platuma un garuma, lineārās mērvienībās

vai sortimenta izmēru daļās.
Atlūzumi, atšķēlumi un izrāvumi ir apaļkoku defekti caurejošu

plaisu vai izrāvumu veidā, kas sākas no gala virsmas. Sie bojājumi
ir vislielākie apaļkoku galos un samazinās stumbra virzienā. Tie

rodas, nepareizi sagatavojot un apstrādājot apaļkokus. Atlūzumus,

atšķēlumus un izrāvumus mēra biezumā, platumā un garumā lineā-

rās mērvienībās vai sortimenta izmēru daļās.

Ķekša iecirtumi ir kokmateriālu virsmas bojājumi, kuri radušies

no ķekša iecirtumiem,apaļkokus pludinot vai šķirojot. Apaļkokos un

zāģmateriālos tie redzami 1,5
...

2,0 cm dziļu caurumu vai spraugu

veidā, bet finieros — caurumu vai spraugu veidā. Apkārt ķekša
iecirtumiembieži ir ķīmisko iekrāsojumu plankumi. lecirtumus mēra

pēc platuma (mm) un pēc daudzuma (gabalos) vienā kvadrātmetrā

vai visā sortimenta virsmas laukumā.

Mehāniskie bojājumi ietekmē kokmateriālu kvalitāti. Mizas

nobrāzumi samazina nemizoto apaļkoku sēņu izturību,kā arī izraisa

nevienmērīgu baļķu žūšanu, tāpēc tie vairāk plaisā.
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lecirtumi, iezāģējumi, atsveķošanas brūces, atlūzumi, atšķēlumi
un izrāvumi apgrūtina kokmateriālu izmantošanu noteiktām vaja-
dzībām. Ja šo bojājumu izmēri ir lieli, tie stipri ietekmē mehānisko

izturību, palielina atkritumu daudzumu zāģmateriālu un finieru

ražošanā. Apa|koku atlūzumi un atšķēlumi lobītajos finieros sama-

zina loksnes laukumu, bet ķekša iecirtumi pasliktina ārējo izskatu.

Apog|ojumiir apdegušas un apog]ojušās stumbra daļas, kas

radušās mežu ugunsgrēkos, kurinot ugunskurus, kā arī citos tamlī-

dzīgos gadījumos. Apogļojoties var iet bojā daļa no koksnes, kā ari

izmainīties apaļkoka forma. Apogļojumi apgrūtina kokmateriālu

izmantošanu noteiktai vajadzībai, kā arī palielina atkritumu dau-

dzumu zāģmateriālu un finieru ražošanā. Apogļojumu mēra pēc
bojājuma garuma, platuma un dziļuma lineārās mērvienībās vai

sortimenta izmēru daļās vai arī pēc bojājuma laukuma procentos
no sortimenta attiecīgo virsmu laukuma.

Apaļkokiem var būt slīps gala nozāģējums. Tas sama-

zina apaļkoku faktisko garumu, apgrūtina sortimenta izmantošanu

noteiktai vajadzībai, palielina atkritumu daudzumu. Gala slīpumu
nosaka pēc sortimenta lielākā un mazākā garuma starpības.

Lokmalas ir uz apmalota zāģmateriāla palikušās apaļkoka
virsmas daļas. Izšķir daļējās un pilnās lokmalas.

Daļējā lokmala aizņem daļu no malas platuma, bet pilnā lok-

mala iet visā zāģmateriāla malas platumā.
Lokmalas samazina zāģmateriāla faktisko platumu, apgrūtina

zāģmateriālu izmantošanu noteiktai vajadzībai un palielina atkri-

tumu daudzumu,tos tālāk apstrādājot.
Lokmalas mēra sortimenta vietās, kur tās visvairāk samazina

platās skaldnes un sānu malu platumu, kā arī mēra to garumu sor-

timenta sānu malā lineārās mērvienībās vai sortimenta izmēru

daļās.
Daļējo lokmalu gadījumā Z\ =a\

—b\\ Z2=a2
— b2, ja b

2<b3;
Z2 =a2 —

b
3, ja b

3
<b

2 (27. att. a). Pilnās loksnes gadījumā
Z3=a3

— b4; Zļ—ūļ (27. att.b).

27. att. Lokmalas mērīšana:

a — da|ejalokmala; b — pilna lokmala.
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Mizas vietas ir mizas atlikumi, kas redzami uz lobīto finierH
virsmām. Tie rodas finieru lobīšanas procesā no klučiem ar līku-

mainumu, blīzumu, resgaļa rievām un citiem kluču virsmas nelīdze-

numienr Mizas vietas palielina atkritumu daudzumu finieru

apstrādē, tās bieži izkrīt, atstājot finieros padziļinājumus un cauru-

mus. Mizas vietas mēra pēc to garuma unplatuma lineārās mērvie-

nībās vai loksnes laukuma daļās.
Griezējinstrumentu radītie defekti rodas, apstrā-

dājot koksni ar nekvalitatīviem griezējinstrumentiem. Izšķir šādus

griezējinstrumentu radītos defektus: rievas, viļņainumu, pūkai-
numu, plūksnainumu, finieru mikroplaisas, atskabargas un izrāvu-

mus, bārkstainumu, apogļojumu.
Rievas ir griezējinstrumentu (zāģu zobu, lobnažu v. c.) atstātie

defekti uz koksnes virsmas.

Viļņainums ir nelīdzens zāģējums.
Pūkainums rodas uz sortimenta virsmas no nepilnīgi atgrieztām

koksnes šķiedrām.
Plūksnainums ir nepilnīgi atdalītu šķiedru un sīku koksnes

daļiņu sakopojumi uz sortimenta virsmas atsevišķās vietās.

Finieru mikroplaisas un nelīdzenums ir finieru virsmas defekts,

kas rodas lobīšanas procesā, un tas orientēts šķiedru virzienā.

Atlūzas un izrāvumi ir no sortimenta virsmas daļēji atdalīta

koksne ar atskabargainām malām un pie tām pieguļošiem robai-

niem padziļinājumiem. Vietās, kur atlūzas pilnīgi norautas, paliek
izrāvumi. Atlūzas un izrāvumi vienmēr orientēti šķiedru virzienā

un visbiežāk ir pie zariem, svēdrainās vietās un gadskārtu izlie-

kumu vietās.

Bārkstainums ir pilnīgi neatdalītu koksnes šķiedru vai lielāku

koksnes daļiņu lenta uz sortimenta šķautnēm.
Apogļojums ir sortimenta virsmas pārogļojušās vai tumšās vie-

tas, kas rodas griešanas procesā, kad starp griezējinstrumentu un

koksni rodas pastiprināta berze un paaugstinās temperatūra.

Defektus, kas rodas, koksni apstrādājot ar griezējinstrumentiem,
nemēra,bet tikai ņem vērā to esamību.

16. §. Koksnes deformācijas

Pie koksnes deformācijām pieder koksnes samešanās: līkumai-

nums platā skaldnē, vienpusējs līkumainums platā skaldnē, divpu-

sējs līkumainums platā skaldnē, līkumainums šaurā skaldnē, šķērsā

izliekšanās un gareniskais griezums.
Samešanās ir zāģmateriālu izliekšanās zāģēšanas procesa,

tos žāvējot vai uzglabājot.
Līkumainums platā skaldnē ir zāģmateriālu izliekšanās garuma

perpendikulāri platajai skaldnei.

Vienpusējs līkumainums platā skaldnē ir raksturīgs tikai ar

vienu izliekumu.
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28. att. Zāģmateriālu līkumai-

numa mērīšana:

a —' vienpusējs līkumainums

platā skaldnē; b — divpusējs
līkumainums platā skaldnē; c —

līkumainums šaurā skaldnē; d —

šķērsā izliekšanās; c — garenis-
kais greizums.

Divpusējam līkumainumam platā
skaldnē ir raksturīgi vairāki izliekumi.

Līkumainums šaurā skaldnē ir zāģ-
materiālu izliekšanās garumā, kas para-
lēla platajai skaldnei.

Skersa izliekšanās ir zāģmateriālu
izliekšanās platumā.

Gareniskais greizums ir zāģmate-
riālu savērpta izliekšanās garumā.

Samešanās izmaina zāģmateriālu
formu, apgrūtina to izmantošanu un

apstrādi. Samešanās lielums mainās,
koksnei žūstot vai uzņemot mitrumu.

Koksnes deformācijas mēra šādi:

līkumainumu platā skaldnē (28. att.

a) un līkumainumu šaurā skaldnē

(28. att. c) pēc izliekuma lieluma pret
taisni lineārās mērvienībās vai sorti-

menta izmēru daļās (izmēri a{ un a
4);

divpusējo līkumainumuplatā skaldnē

(28. att. b) mēra pēc vislielākā izlie-

kuma pret taisni lineārās mērvienībās

vai sortimenta izmēru daļās;
šķērso izliekšanos (28. att. d) mēra

pēc sortimenta izliekuma platumā line-

ārās mērvienībās vai sortimenta platuma
izmēra daļās;

garenisko greizumu (28. att. c) mēra pēc sortimenta virsmas

vislielākās novirzes no platās skaldnes lineārās mērvienībās vai

sortimenta garuma izmēra daļās (izmērs a
6).

IV NODAĻA

KOKSNES FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

Koksnes īpašības, kuras nosaka ar parastajām fizikālajām meto-

dēm (svēršanu, žāvēšanu, mērīšanu, ārējo apskati utt.), neizmainot

koksnes ķīmisko sastāvu un neizjaucot parauga viengabalainumu,
sauc par koksnes fizikālajām īpašībām. Koksnes fizikālās īpašības
ir krāsa, spīdums, smarža, tekstūra, blīvums, masa, siltumvadāmība,

skaņas vadāmība, elektrovadāmība, higroskopiskums, mitrums un

formas izmaiņas, mainoties mitrumam (žūšana, uzbriešana, meša-

nās un plaisāšana).
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17. §. Koksnes krāsa, spīdums, smarža un tekstūra

Koksnes krāsa ir atkarīga no daudziem faktoriem, piemēram,
no koka augšanas vietas un apstākļiem, sugas, klimata, koka

vecuma v. c. Dienvidu rajonos augošo koku sugām raksturīgas
spilgtākas koksnes krāsas. Koksnes krāsu veido miecvielas un krās-

vielas, sveķi un to oksidēšanās produkti. Gaisa un gaismas iedar-

bībā daudzu sugu koksne ar laiku kļūst tumšāka, iegūstot netīri

pelēku toni. Izmainās arī ūdenī stāvošas koksnes krāsa.

Koksnes spīdums izpaužas tās spējā atstarot no virsmas

noteiktā virzienā gaismas plūsmu, un tas ir atkarīgs no koksnes

blīvuma, serdes staru daudzuma un izmēriem, kā arī no koksnes

griezuma virziena. Gaišākai un blīvākai koksnei piemīt lielāks spī-
dums. Daudz un spēcīgi attīstīti ozola serdes stari radiālajā grie-
zumā veido spīdīgus plankumus un liesmveida joslas. Kļavas un

gobas koksne radiālā griezumā ir ar īpaši izteiktu spīdumu, kas

rodas no labi attīstītu serdes staru gareniskā šķēluma. Koksnes spī-
dums tekstūrai piešķir īpašu skaistumu.

Koksnes smarža ir atkarīga no sveķu, miecvielu un ēterisko

eļļu daudzuma. Intensīvāk smaržo tikko nocirsta koka koksne.

Stipra smarža ir skuju koku koksnei, bet lapu koku koksne smaržo

vāji.

Krāsa, spīdums un smarža pieder pie koksnes pazīšanas pazī-
mēm. Tām ir rūpnieciska nozīme. Daudzu sugu koksnei ir skaista

krāsa un spīdums, tāpēc to iespējams izmantot mēbeļu ražošanai.

Priedes koksnei ir stipra sveķu smarža, tāpēc to nevar lietot pārti-
kas produktu taras izgatavošanai. Turpretī egles koksnei nav smar-

žas, tāpēc no tās izgatavo taru pārtikas produktu iepakošanai un

dažādas pildmateriālu skaidas.

Koksnes tekstūra ir dabiskais zīmējums uz apstrādātas vir-

smas, kas veidojas, apstrādes procesā pārgriežot koksnes šķiedras,

gadskārtas, serdes starus, zarus un snaudpumpurus. Tekstūra ir

atkarīga no stumbra griezuma, virziena, koksnes šķiedru izvieto-

juma, serdes staru daudzuma un izmēriem, gadskārtu redzamības,

koksnes krāsas pārejām un lāsmojumiem. Platānai, skābardim, kļa-
vai, kalnu kļavai un ozolam izteiksmīgāks ir radiālā griezuma zīmē-

jums. Parasti dekoratīvo sugu koksnei, piemēram, sarkankokam,

kļavai «putna acs», riekstkokam, ozolam, ir netikai skaista tekstūra,

bet arī skaista krāsa un spīdums. Skaista tekstūra ir māzerainai

koksnei, it īpaši Karēlijas bērzam un māzerainam bērzam. Ozolam

daudzie un platie serdes stari ļoti labi redzami radiālajā un pusra-

diālajā griezumā. Tāpēc ozola klučus vispirms sazāģē radiāla vir-

zienā šķautņos, unpēc tam no tiem drāž finierus vai zāģē tckstūras

dēļus. Skuju koku koksnei tangenciālajā griezumā ir izteikts zīmē-

jums, kas veidojas, pārgriežot skaidri izteiktas gadskārtas.



62

18. §. Koksnes blīvums un tilpumsvars

Blīvums ir ķermeņa masas un tilpuma attiecība. Blīvumu
mēra g/cm3 unkg/m 3. Tā kā koksnes blīvums ir atkarīgs no koksnes

sugas un mitruma, izšķir absolūto un relatīvo koksnes blīvumu.

Absolūtais blīvums raksturo koksnes vielas (šūnu apvalku) masas

daudzumu tilpuma vienībā. Relatīvais blīvums raksturo nevienmē-

rīgo koksnes sadalījumu un ir atkarīgs no koksnes uzbūves (sugas).
Koksnes blīvumam (absolūtajam un relatīvajam) ir liela rūpnie-

ciska nozīme. Koksni, kurai augsts absolūtais un relatīvais blī-

vums (buksuss, skābardis, dižskābardis, kļava, bumbiere v. c),
īpaši augsti vērtē ražošanā, jo tai ir liela stiprība un to var labi

apstrādāt.
Lapu koku sugām ar aplocēs grupētiemvadaudiem ir nevienmē-

rīgs koksnes blīvums: gadskārtas agrīnā daļa ir poraina, bet

vēlīnā — blīvāka. Sādu koksni grūti lakot un pulēt, bet tai ir citas

vērtīgas īpašības, piemēram, tā labi liecama. Skuju koku koksnei ir

mazs blīvums. Lapu koku sugām ar izkliedētiemvadaudiem ir ievē-

rojams koksnes absolūtais un augsts relatīvais blīvums, tāpēc to var

labi apstrādāt, lakot un pulēt. Koksne, kurai mazs absolūtais, bet

augsts relatīvais blīvums, labi uzsūc kodnes. Koksnes blīvumu labo-

ratorijā nosaka pēc TOCT 16483. I—7o.1 —70.

Koksnei izšķir koksnes vielas blīvumu un koksnes tilpumsvaru.
Koksnes vielas blīvums visām koku sugām ir gandrīz vienāds

—

1,54... 1,56, kas izskaidrojams ar dažādu sugu koksnes vienādo

ķīmisko sastāvu (absolūti sausa koksne satur 49, 5% oglekļa, 6,3%
ūdeņraža, 44,2% skābekļa un slāpekļa un 0,2... 1,7% minerāl-

vielu) .
Par kokmateriāla tilpumsvaru sauc tilpuma vienības svaru

dabiskajā stāvoklī, t. i., kopā ar porām, tukšumiem un mitrumu. Til-

pumsvaru mēra G/cm3, kG/m3.
Dažādu sugu koksnei tilpumsvari ir atšķirīgi; tilpumsvars nav

vienāds arī vienas sugas koksnei, pat vienam stumbram. Tilpum-
svaru ietekmē koksnes mitrums, gadskārtu platums, koka vecums,

augšanas apstākļi utt. Atšķirīgs tilpumsvars ir dažādām stumbra

daļām. Tāpēc kādas sugas tilpumsvaru pieņem par vidējo tilpum-
svaru šai sugai.

Dažādu sugu koksnes tilpumsvarus var salīdzināt, ja tie noteikti

pie vienāda mitruma (standarta mitrums ir 15%)-
Koksni pēc tilpumsvara nosacīti iedala grupās: ļoti viegla kok-

sne (0,45 G/cm3
), vieglakoksne (0,46 .. . 0,60 G/cm 3), vidēji smaga

koksne (0,61 ... 0,75 G/cm3), smaga koksne (0,76 .. . 0,90 G/cm3) un

ļoti smaga koksne (vairāk pat 0,91 G/cm3 ). Pēc koksnes tilpum-

svara var noteikt jebkura koksnes daudzuma svaru1 un spriest par
tās blīvumu. Koksnes tilpumsvars ir viens no galvenajiemkokmate-

riālu kvalitātes un mehānisko īpašību rādītājiem.

1 Pareizinot koksnes tilpumsvaru ar tās tilpumu cm3, iegūst tās svaru G, ar

tilpumu dm 3, —svaru kG; ar tilpumu m3— svaru T.
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3. tabula

Dažādu sugu koksnes vidējais tilpumsvars

(G/cm 3)

19. §. Koksnes mitrums

Mitrums ir koksnes piesātinājuma pakāpe ar ūdeni, ko izsaka

procentos, attiecinot pret sausaskoksnes svaru.

Absolūti sausu koksni var iegūt, to izžāvējot speciālos žāvēša-

nas skapjos. Koksne dabā un rūpnieciski apstrādātā koksne vienmēr

satur noteiktu mitruma daudzumu. Mitrums atrodas šūnu sieniņās
(apvalkos), kā arī aizpilda šūnu dobumus un starpšūnu telpu. Mit-

rumu, kas atrodas šūnu sieniņās, sauc par higroskopisko jeb sais-

tīto mitrumu. Sūnu dobumos un starpšūnu telpā esošo mitrumu

sauc par kapilāro jeb brīvo mitrumu.

Koksnei žūstot, vispirms iztvaiko kapilārais mitrums, bet pēc
tam higroskopiskais mitrums.

Gaisa mitrumu uzņem tikai šūnu sieniņas līdz pilnīgam piesāti-
nājumam. Tālāka koksnes mitruma palielināšanās, kad starpšūnu
telpa un šūnu dobumi aizpildās ar ūdeni, var notikt, koksnei atro-

doties tiešā kontaktā ar ūdeni (koksni mērcējot, tvaicējot, aplejot
un pludinot).

Koksnes mitruma stāvokli, kad šūnu sieniņas pilnīgi piesātinā-
tas ar ūdeni, sauc par higroskopisko robežu vai šķiedru piesātinā-
juma punktu. Tas iestājas, ja koksnes mitrums ir 25 . .. 35% atka-

rībā nokoksnes sugas.

Koksni, no kuras izdalīts higroskopiskais mitrums, nosacīti

sauc par absolūti sausu koksni. Absolūti sausu koksni iegūst, žāvē-

jot to līdz pastāvīgam svaram 105 °C temperatūrā, taču arī pēc tam

koksnē paliek zināms daudzums ķīmiski saistītā ūdens, kuru nevar

atdalīt, nesagraujotkoksnes struktūru.

Koksnes absolūtais mitrums, kas izteikts procentos, rāda, cik

gramus ūdens satur 100 g absolūti sausas koksnes.

Vidējais tilpum-
svars

Vidējais tilpum-
svars

Koka sugaKoka suga koksnei,
kuras

mitrums

15%

svaigi
nocir-
stai

koksnei

koksnei,
kuras

mitrums

15%

svaigi
nocir-
stai

koksnei

)zoIs

)sis

.apegle
Mžskābardis
lērzs

0,72
0,71

0,70

0,68
0,65
0,64

1,03

0,92
0,86

0,84
0,95

0,88

Riekstkoks

Priede

Liepa

Apse
Egle

Baltegle

0,60

0,52
0,51

0,50
0,46

0,39

0,84

0,86
0,79

0,76
0,79

0,83
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Tā, piemēram, ja koksnes mitrums ir 20%, tas nozīmē, ka uz kat-

riem 100 g absolūti sausas koksnes ir 20 g ūdens; tātad, ja 100 g abso-

lūti sausaskoksnes satur 20% mitruma, tā sver 120 g.

Koksnes mitrums var būt lielāks par 100%. Tā, piemēram, tikko

cirstas skuju koku sugas koksnes mitrums sasniedz 150%. Ja kok-

sne iegremdēta ūdenī, tās mitrums pieaug līdz 200%.

Pēc mitruma pakāpes izšķir istabas sausuma koksni, kas satur

8... 12% mitruma; gaissausu (ārā žāvētu) koksni, kuras mitrums

ir 18\ .. 23%. Koksni, ja tās mitrums ir lielāks par 23%, sauc par
mitru koksni, bet tādu, kas tikko cirsta vai ilgi atradusies ūdenī

—

par slapju koksni.

Koksnes nosacītais standartmitrums ir 15%. Dažādās koksnes

pārbaudēs iegūtie rādītāji jāreducē uz standartmitrumu.

Izšķir arī koksnes ekspluatācijas un apstrādes mitrumu. Kok-

snes ekspluatācijas mitrums ir izgatavotā izstrādājuma mitrums

ekspluatācijas apstākļos. Apstrādes mitrums ir koksnes mitrums

tās apstrādes laikā. Ekspluatācijas mitrums vienādiem izstrādāju-
miem var būt dažāds; tas ir atkarīgs no tā, vai izstrādājums atro-

das apkurināmā telpā vai zem klajas debess. Ekspluatācijas mit-

rumu koksnē ietekmē arī klimatisko zonu īpatnības. Apstrādes mit-

rumam jābūt vienādam ar ekspluatācijas mitrumu vai nedaudz

(1 ...2%) mazākam par to.

Mitrumu, kuru koksne iegūst, ilgu laiku atrodoties gaisā ar

pastāvīgu relatīvo mitrumu un temperatūru, sauc par līdzsvara

mitrumu. Koksnes līdzsvara mitrums praktiski nav atkarīgs no

koka sugas un ir vienāds aplievai un kodolam.

Koksnes mitrumu nosaka ar žāvēšanas metodi, kā arī ar elek-

triskajiem mitruma mērītājiem.

JMosakot mitrumu ar žāvēšanas metodi, izzāģē 20X20X30 mm

lielus paraugus. Paraugā nedrīkst būt zari, plaisas, mizas paliekas,

sasveķojumi un citas vainas. No paraugiem notīra zāģskaidas un

putekļus, un paraugu nosver ar precizitāti līdz 0,01 g. Pēc tam

paraugus ievieto žāvēšanas skapī 103±2°C temperatūrā. Tempera-
tūra nedrīkst būt augstāka par 105°C, lai no parauga neizdalītos

sveķi un nesadalītos koksne.

Pirmo reizi paraugu sver pēc 6 stundām, otro un citas nākošās

reizes, — pēc katrām 2 stundām. Paraugu žāvē līdz pastāvīgam

svaram, t. i., tik ilgi, līdz, atkārtoti sverot, tā svars vairs nemai-

nās. 1

Koksnes mitrumu W izsaka procentos pēc formulas
*

A-B
W= —--100,

B

kur A — koksnes parauga svars pirms kaltēšanas (G);
B

—
tā paša parauga svars absolūti sausā stāvoklī (G).
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Žāvēšanas metodes priekšrocība ir precīzā mitruma noteikšana

jebkuram koksnes mitruma daudzumam. Metodes trūkums ir ilg-
stošā paraugu žāvēšana (6 ...

12 stundas).
Koksnes mitruma daudzumu nosaka ari ar elektrisko mitruma

mērītāju. Šīs ierīces darbība pamatojas uz koksnes elektrovadīt-

spējas izmaiņām atkarībā no mitruma daudzuma koksnē. Elektris-

kajam mitruma mērītājam LļHHHMOXI,-2 ir divas adatas ar tām

pievienotiem vadiem. Mitruma mērītāja adatas iedur koksnē, ieslēdz

strāvu un uz ierīces ciparnīcas nolasa koksnes parauga mitruma

daudzumu.
>

Metodes priekšrocība ir tā, ka ar to var ātri noteikt jebkura
sortimenta koksnes mitruma saturu. Trūkumi: koksnes mitruma

saturu nosaka tikai tajā vietā, kurā iedurtas mitruma mērītāja ada-

tas; zema mērījumu precizitāte, mērījuma kļūda ±0,2... ±0,5%
un ar to var noteikt koksnes mitrumu robežās no 7 līdz 30%.

Jaunais mitruma mērītājs liHUITMO/l 3BA-2 paredzēts kok-

snes mitruma ātrai noteikšanai (robežās no 7 līdz 60%).
Koksnes higroskopiskums ir spēja uzņemt gaisa mitrumu

vai arī to izdalīt gaisā. Koksnes mitrums palielinās vai samazinās

atkarībā no apkārtējā gaisa mitruma un temperatūras. Jebkuram

gaisa relatīvajam mitrumam un temperatūrai atbilst noteikts kok-
snes higroskopiskais mitrums. Koksnes higroskopiskumu nedrīkst

sajaukt ar ūdens uzsūktspēju.
Koksnes ūdens uzsūktspēja ir ūdenī iegremdētas koksnes

spēja uzsūkt ūdeni un aizturēt to porās. Ūdens uzsūkšanās koksnē

notiek lēni un ir atkarīga no daudziem faktoriem. Blīva koksne

ūdeni uzsūc mazāk nekā mazāk blīva koksne; kodolkoksnē mazāk

nekā aplievas koksne; šķērsgriezuma virsma uzsūc vairāk mitruma

nekā sānu virsmas.

20. §. Koksnes rukums un briešana

Par koksnes rukumu sauc tās izmēru un tilpuma samazi-

nāšanos žūstot. Rukums ir saistīts ar koksnes higroskopiskā mit-

ruma iztvaikošanu. Iztvaikojot higroskopiskam mitrumam no šūnu

sieniņām, samazinās arī koksnes tilpums. Higroskopiskais mitrums

no koksnes sāk iztvaikot tikai tad, kad mitrums sasniedzis šķiedru

piesātinājuma punktu un žūšana turpinās. Žāvējot slapju koksni

līdz šķiedru piesātinājuma punktam, iztvaiko koksnes brīvais mit-

rums, samazinās tikai parauga svars, bet koksnes tilpums un forma

nemainās.

Koksnes rukums dažādos virzienos ir nevienāds: tangenciālajā
virzienā 6 ... 12% (6

...

12 cm uz 1 m); radiālā virzienā 3 ... 6%

(3 ...

6cm uz 1 m); šķiedru virzienā — vidēji 0,1 % (1 mm uz 1 m).
Šis ir koksnes pilnais rukums, ko iegūst, žāvējot to no šķiedru

piesātinājuma punkta mitruma līdz absolūti sausam stāvoklim.

Izžāvējot koksni no šķiedru piesātinājuma punkta mitruma līdz



66

gaissausam stāvoklim, praktiski jārēķinās ar pusi no pilnā rukuma,
bet līdz istabas sausuma stāvoklim

— 3/4 nopilnā rukuma.

Šķiedru virzienā rukums ir mazs, tāpēc to praktiski neņem vērā.

No mitriem baļķiem zāģētiem dēļiem un citiem zāģmateriāliem, kas

paredzēti dažādu detaļu izgatavošanai, valsts standartā ir noteik-

tas rukuma uzlaides platumam un biezumam. Ar koksnes nevienādo

rukumu dažādos virzienos saistītas daudzu izstrādājumu deformā-

cijas ūn defekti. Tā, piemēram, rāmja tapojums, kas nolīdzināts ar

durvju aplodas virspusi, ar laiku iznāk uz āru; ķīļi, kas nozāģēti
līdz ar vairoga malu, pēc kāda laika kļūst garāki par vairogu; zari

uz noēvelētas dēļa virsmas ar laiku izveido paugurus.

Koksnes rukuma lielums galvenokārt ir atkarīgs no tās blīvuma.

Blīvas koksnes rukums ir lielāks par mīkstas koksnes rukumu. Sīs

parādības iemesls ir šūnu sieniņu biezuma samazināšanās, koksnei

žūstot. Stipri rūk skābarža, dižskābarža, bērza, bumbierkoka un

lapegles koksne. Skuju koku koksne, izņemot lapegli, rūk mazāk.

Par koksnes briešanu sauc tās izmēru un tilpuma palielinā-
šanos, pieaugot mitrumam robežās no absolūti sausa stāvokļa līdz

šķiedru piesātinājuma punktam (rukumam pretējs process). Kok-

snes briešana dažādos griezuma virzienos nav vienāda, un tās

lielumiaptuveni līdzīgi rukuma lielumiem.

Koksnes rukums un briešana ir negatīvas parādības. Koksnei

rūkot un briestot, rodas dažādi izstrādājumu defekti un nereti

izstrādājums pat kļūst nederīgs ekspluatācijai. Ir arī izņēmumi,
piemēram, mucas, kuru koksnes briešana ir pozitīvs faktors.

Lai izstrādājumos novērstu nevēlamu koksnes rukuma un brie-

šanas ietekmi konstrukcijās, tās izgatavo no koksnes, kas iepriekš
izžāvēta līdz ekspluatācijas mitrumam. Izstrādājumu virsmas ap-
dare ari aizkavē gaisa mitruma nokļūšanu koksnē un tāpat mit-

ruma iztvaikošanu no koksnes.

21. §. Koksnes mešanās

Zāģmateriālu mešanās, žūstot vai uzņemot mitrumu, aprakstīta
16. §, jo koksnes samešanos pieskaita koksnes defektiem. Šajā pa-

ragrāfā izskaidroti koksnes mešanās cēloņi.
Mitrumam iztvaikojot,

tilpums dažādos virzienos

koksnē samazinās nevie-

nādi. Rukuma nevienmērī-

gums koksnē rada iekšējos
spriegumus, tāpēc koksne

sametas un tajā veidojas
plaisas.

Kokmateriālu šķērsās
samešanās galvenais cēlo-

nis ir koksnes nevienādais

rukums vai uzbriešana ra-29. att.Dēļu samešanās žūstot.
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30. att. Šķautņu rukums un mešanās:

I — šķautni no nežāvētas koksnes; II — šķautni pēc izžāvēšanas;
a

—
serdes šķautnis; b — šķautnis no serdes dē|a; c — šķautnis no sānu

de|a vidusdaļas; d
— šķautnis no sānu dē|a.

dialajā un tangenciālajā virzienā. 29. attēlā parādīts dēļos sazā-

ģēta pusbaļķa šķērsgriezums. Ikviena dēļa ārējās malas žūstot

sarūk vairāk nekā iekšējā daļa, tāpēc dēlis sametas. Dēlis, kas
izzāģēts no serdes daļas, nemetas, taču tā biezums virzienā no

serdes uz malām samazinās to pašu iemeslu dēļ. 30. attēlā parādīti
šķautņu mešanās veidi atkarībā no to vietas stumbrā.

Lai noteiktu, kā žūstot sametīsies šķautnis, jāzina, no kuras baļķa

šķērsgriezuma daļas tas izzāģēts. To var noteikt pēc gadskārtu vir-

ziena šķautni.

Gareniskā lokveida samešanās (līkumainums) rodas galveno-
kārt nepareizi izvietotu starpliku dēļ, ielīkstot grēdās sakrautiem

zāģmateriāliem.
Gareniskais greizums (propellers) rodas sortimenta koksnes

greizšķiedrainuma dēļ. Tas izveidojas arī tad, ja zāģmateriāla
(dēļa, šķautņa) koksnei ir nevienāds blīvums, piemēram, ja vienā

sortimentā ir gan kodola, gan aplievas koksne, vai arī normāla

un lielaina koksne.

Lai novērstu koksnes izstrādājumu mešanos, to izgatavošanai

jālieto materiāli, kuru mitrums ir tāds pats, kāds būs izstrādājuma

ekspluatācijas mitrums,kā arī jāveic konstruktīvi pasākumi (plāt-
nes salīmē no šaurām līstītēm, kurām koksnes gadskārtas vērstas

dažādos virzienos vai perpendikulāri), līstītes dažkārt ne tikai jāsa-
līmē, bet arī jāsavieno ar ķīļiem, šķērslīstēm, uzgaļiem vai jāiestip-
rina rāmjos.

22. §. Koksnes plaisāšana

Koksnes plaisāšanas galvenais cēlonis ir tās nevienādais

rukums radiālā un tangenciālā virzienā un nevienmērīgā žūšana.

Parasti plaisas ir vērstas virzienā uz serdi. Plaisāšanu serdes
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virzienā veicina ari serdes stari, kas sastāv no īsām šūnām, kam

nav pietiekama stiprība. Retos gadījumos plaisas veidojas arī pa

gadskārtām. Tas notiek tad, kad šūnu saistījums pa gadskārtu loku

ir vājāks nekā pa serdes stariem. Dažādi kokmateriālu plaisāšanas
veidi parādīti 31. attēlā.

Baļķa ceturtdaļa (31. att. a) reti plaisā. Izveidojot apļa ceturt-

daļu, gadskārtas tiek pārgrieztas. Tāpēc tās viegli saīsinās (rūk)
un veido ceturtdaļas griezumā noapaļotu formu. Ja tomēr plaisas
izveidojas, tās vērstas radiālā virzienā.

Pusbaļķī (31. att. b) gadskārtas saīsinās, rūkot pa loku un

izstiepjot zāģējuma virsmu, tāpēc plaisas rodas serdē. Serdes

irdenā uzbūve veicina šādu plaisu veidošanos. Sādu pašu iemeslu

dēļ plaisas rodas arī dēlī ar serdes daļu (31. att. c); tās rodas uz

vienas vai abām platajām skaldnēm. Sķautnim (31. att. d, c, f) plai-
sas rodas vietās, kur gadskārtas nav pārgrieztas. Šķautni, kuros

visas gadskārtas pārgrieztas, žūst vienmērīgāk un mazāk plaisā.

Apaļkoki un kluči (31. att. g) grūti izžāvējami bez plaisām, jo
koksnes virsējie slāņi žūst ātrāk nekā iekšējie, dziļākie slāņi.

2ūstot mizotiem apaļkokiem, veidojas sānu plaisas, kuras vis-

pirms rodas kokmateriālu galos. Miza pasargā apaļkokus no plai-

sāšanas, taču paildzina žāvēšanu. Lai samazinātu apaļkoku plaisā-
šanu, baļķu galus apziež ar kaļķa un līmes maisījumu, sveķiem,
šķidro stiklu un citiem materiāliem.

Žāvējot kokmateriālus kamerās, žāvēšanas režīma neievēroša-

nas dēļ dažkārt rodas iekšējās plaisas, dobumi. Žāvēšanas kamerās

regulē temperatūru, mitrumu, gaisa kustības ātrumu un rada tādus

žūšanas apstākļus, lai koksne žūstot neplaisātu un nemestos. sos

koksnes žūšanas apstākļus sauc par žāvēšanas režīmu.

31. att. Kokmateriālu plaisāšana:

a — ba|ķa ceturtdaļā; b
— pusbaļķī; c — dēlī no serdes daļas; d —

šķautnī, kam vidū ir serde; c — šķautni, kam serde ir uz skaldnes; / —

šķautni ar serdi uz šķautnes; g— ba|ķī.
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23. §. Koksnes siltumvadītspēja, skaņas vadītspēja
un izturība pret koroziju

Par koksnes siltumvadītspēju sauc koksnes spēju vadīt

siltumu cauri koksnes masai no vienas virsmas uz otru. Sausai

koksnei ir maza siltumvadītspēja, kas izskaidrojams ar koksnes

poraino uzbūvi. Ķoksnes siltumvaditspējas koeficients ir 0,15...

0,27 kcal/m • deg• h. Sausai koksnei starpšūnu telpa un šūnu dobumi

ir pildīti ar gaisu, kas ir slikts siltuma vadītājs. Zemās siltumvadit-

spējas dēļ koksni plaši izlieto par sienu materiālu, kā arī gludekļu,
tējkannu un citu siltumu izolējošu rokturu izgatavošanai.

Blīva koksne siltumu vada nedaudz labāk nekā poraina koksne.

Koksnes mitrums uzlabo tās siltumvadītspēju, jo ūdens koksnes

šūnās salīdzinājumā ar gaisu ir labāks siltuma vadītājs. Siltumva-

dītspēja ir atkarīga arī no koksnes tilpumsvara, griezuma virziena

un koka sugas. Tā, piemēram, koksnes siltumvadītspēja šķiedru vir-

zienā ir divreiz lielāka nekā šķērsām šķiedrām.
Par skaņas vadītspēju sauc materiāla spēju vadīt skaņu; to rak-

sturo skaņas izplatīšanās ātrums materiālā. Koksnē skaņa visātrāk

izplatās šķiedru virzienā, lēnāk radiālā virzienā, bet vislēnāk tan-

genciālā virzienā. Skaņas vadītspēja koksnes šķiedru virzienā ir

16 reizes, bet šķērsām šķiedrām 3—4 reizes lielāka par skaņas

vadītspēju gaisam. Ja skaņas vadītspējai ir negatīva nozīme, tās

samazināšanai izbūvē ar skaņas izolācijas materiāliem apdarītas
koka šķērssienas, grīdas un griestus. Koksnes skaņas vadītspēju
un spēju rezonēt, pastiprināt skaņu, neizkropļojot toni, plaši
izmanto mūzikas instrumentos. Paaugstināts mitrums pazemina
koksnes skaņas vadītspēju.

Pēc skaņas vadītspējas dažkārt nosaka koksnes kvalitāti. Ja,

piesitot augoša koka stumbra resgalim vai vienam baļķa galam,

skaņa labi pāriet pa stumbru uz augšu un pa baļķi, tad tā ir labas

kvalitātes pazīme koksnei.

Trupējuma vietās skaņa pārtrūkst. Koksne ar pirmās stadijas

trupējumu (krāsas izmaiņa, matēta koksne) dod neskanīgu, dobju

skaņu.

Elektrovadītspēja ir materiāla spēja vadīt elektrisko

strāvu. Sausas koksnes elektrovadītspēja ir neliela. Tāpēc koksni

var izmantot par elektroizolācijas materiālu. Paliktņus zem slē-

džiem un izslēdzējiem izgatavo no koksnes. Mitrai koksnei ir ievē-

rojami augstāka elektrovadītspēja.

Koksnes izturība pret koroziju ir tās spēja pretoties

korodējošas vides iedarbībai. Koksne ir izturīga pret sāļu, sārmu,

daudzu organisko skābju un minerālskābju vaju šķīdumu iedarbību.

Koncentrēti minerālskābju šķīdumi, kā arī jebkuras koncentrācijas

slāpekļskābe noārda koksni. Blīvāka koksne ir izturīgāka pret

ķīmiski aktīvas vides iedarbību. Skuju koku koksnei ir lielāka iztu-

rība pret koroziju nekā lapu koku koksnei.
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V NODAĻA

KOKSNES MEHĀNISKAS ĪPAŠĪBAS

Koksnes īpašības pretoties ārēju mehānisku spēku iedarbībai

sauc par koksnes mehāniskajām īpašībām. Koksnes mehāniskās

īpašības ir mehāniskā izturība, elastība, plastiskums, trauslums,

cietība v. c.

24. §. Koksnes pretestība slodzēm

Uz koksni var darboties statiski un dinamiski spēki.
Statiskais spēks darbojas vienā virzienā mazāku vai lie-

lāku laika posmu, un tā lielums ir pastāvīgs vai lēni augošs.
Dinamiskais spēks darbojas īslaicīgi, un tā lielums un

virziens var būt mainīgs. To bieži sauc par trieciena spēku. Dina-

miskā spēka darbība izpaužas trieciena momentā. Dinamisko slodzi,

kuras lielums un iedarbības virziens daudzkārt mainās, sauc par

vibrācijas slodzi.
Ja uz koksni iedarbojas ārējs, pakāpeniski pieaugošs spēks,

koksne uzreiz nesabrūk. Koksne spēj pretoties graujošas slodzes

iedarbībai, pie tam koksnei mainās forma vai izmēri, koksne izlie-

cas, pagarinās, saspiežas. Koksnes formas un izmēru mainīšanos,

iedarbojoties ārējiem spēkiem, sauc par deformācijām. Defor-

mācijas, kas izzūd, pārtraucot spēka iedarbību, sauc par elastīgām
deformācijām. Ja pēc spēka iedarbības pārtraukšanas koksnes

izmēri un forma neatjaunojas, tad tādu deformāciju sauc par palie-
košo (plastisko) deformāciju. Sasniedzot noteiktu slodzes lielumu,

elastīgā deformācija pāriet plastiskajā deformācijā. Šādas pārejas
momentu sauc par elastības robežu.

Spēku, kas sagrauj koksnes struktūru, sauc par graujošo

spēku. Vislielāko koksnes izturību, kas robežojas ar sagraušanu,

sauc par koksnes izturības robežu. Izturības robežu nosaka koksnes

paraugiem. Izturības spēku mēra kG uz parauga sagraujamāšķērs-

griezuma I cm
2 (kG/cm2).

Ārējie spēki atkarībā no to iedarbības rakstura un virziena kok-

snē rada dažādus spriegumus. Atkarībā no spēku iedarbības veida

izšķir koksnes izturību stiepē, spiedē, liecē, skaldē, vērpē, cirpē, kā

arī novērtē koksnes īpašības: elastību, plastiskumu, trauslumu,

stīgrību, cietību, nodilumizturību un spēju turēt naglas, tapas un

kokskrūves.

Koksnei ir neviendabīga uzbūve, tāpēc tās mehāniskās īpašības
dažādos koksnes griezuma virzienos nav vienādas. Koksnes pretes-
tību pieņemts noteikt, spēkiem iedarbojoties šķiedru virzienā, kā

ari šķērsām šķiedrām — radiālajā un tangenciālajā virziena.
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25. §. Koksnes izturība

Par izturību sauc materiāla spēju pretoties sagraušanai, iedar-

bojoties spēkiem jeb slodzēm. Koksnes izturība ir atkarīga no spēku
darbības virziena, koka sugas, blīvuma, mitruma un koksnes vai-

nām.

Koksnes izturības robežu nosaka laboratorijās, kas apgādātas
ar speciālām mašīnām un aparātiem, standarta izmēra paraugiem,
kuriem navkoksnes vainu.

Koksnes mehānisko īpašību pētīšanas metodes, kā arī koksnes

paraugu forma ir noteikta attiecīgajos valsts standartos.

Izturības robeža spiedē. Visbiežāk uz koksni darbojas spiede. Tā,

piemēram, uz pāļiem, kolonnām, dažāda veida statņiem un bal-

stiem, mēbeļu kājām darbojas spiedes slodze. Izšķir spiedi, kas dar-

bojas šķiedru virzienā un šķērsām šķiedrām — radiālajā un tan-

genciālajā virzienā (32. att.). Koksnes izturības robežas spiedē
nosaka saskaņā ar TOCT 11492-65.

Koksnes paraugs līdz izturības robežas sasniegšanai deformē-

jas — saspiežas (samazinās tā izmēri) spēka darbības virzienā,

īpaši stipri koksne saspiežas, slodzei iedarbojoties šķērsām šķied-
rām.

Izturības robežas dažādu sugu koksnei dotas 4. tabulā. Koksnes
izturības robeža spiedē virzienā šķērsām šķiedrām ir 5... 10 reizes

mazāka par izturības robežu spiedē šķiedru virzienā.

Izturības robeža stiepē. Koksnes izturības robeža stiepē šķiedru
virzienā,kā redzams no 4. tabulas, ir ļoti augsta, visu sugu kokiem

aptuveni 1200 kG/cm 2. Koksnes izturība stiepē šķērsām šķiedrām ir

20... 30 reizes mazāka nekā šķiedru virzienā. Koksnes izturības

robežu stiepē nosaka saskaņā ar TOCT 11493—65 prasībām.
Izturības robeža liecē. Koka konstrukcijas ļoti bieži pakļautas

liecei, piemēram, sijas, šķautni, spāres, platformas, tiltu un mēbeļu
detaļas.

Praksē novērojami divi tipiski lieces gadījumi (33. att.): 1) de-

taļas gali novietoti uz diviem balstiem; 2) detaļai nostiprināts viens

gals, bet uz otru darbojas slodze. Kā vienā, tā otrā gadījumā detaļa

32. att. Koksnes pārbaude spiedē:

a — šķiedru garenvirzienā, b
— šķērsvirzienā (radiāli vir

zienā); c —
Šķērsvirzienā (tangenciālā virzienā).
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4. tabula
Dažādu sugu koksnes vidējās izturības robežas spiedē,

stiepē, liecē un skaldē (koksnes mitrums 15%)

* Pirmais skaitlis norāda koksnes izturibu skalde radiālajā virziena, bet

otrs — tangenciālajāvirzienā.

šķiedru virzienā vienlaikus tiek stiepta un spiesta. Pirmajā lieces

gadījumā detaļas virsējo daļu saspiež, apakšējo izstiepj, bet otrajā
gadījumā tieši pretēji, augšējo izstiepj un apakšējo saspiež. Pir-

majā lieces gadījumā detaļas bīstamais šķēlums atrodas tās ga-

ruma vidū, otrajā gadījumā —
tuvu detaļas gala iestiprinājuma

vietai. Detaļas vidū, kur atrodas saspiešanas-izstiepšanas robeža,

neiedarbojasne spiedes, ne stiepes spēki. So kārtu sauc par neitrālo

kārtu jeb neitrālo līniju. Neitrālajā kārtā tomēr novērojami'bīdes

spriegumi. Koksnes pretestība liecei summējas no tās pretestības

stiepei un spiedei. Tāpēc starp šīm īpašībām pastāv noteikta saka-

rība: koksnes izturības robeža liecē ir mazāka par izturību stiepē
un lielāka par izturības robežu spiedē šķiedru virzienā (sk. 4. ta-

bulu). Koksnes izturības robežu statiskajā liecē nosaka atbilstoši

TOCT 16483.3—70.

Izturības robeža bīdē un cirpē. Blde ir koksnes daļu pārvieto-
šana šķiedru virzienā, šķērsām šķiedrām radiālajā vai tangenciā-
lajā plaknē un šķērsām šķiedrām perpendikulāri to virzienam. Kok-

snes daļu pārvietošanu šķērsām šķiedrām perpendikulāri to

virzienam sauc par cirpi. Koksnes izturība cirpē ir vairākas reizes

lielāka nekā bīdē šķiedru virzienā vai šķērsām šķiedrām, jo bīdē

jāpārvar tikai sûnu saišu

savstarpēja pretestība, bet

to sieniņu sagraušana ne-

notiek.

Koksnes izturības robe-

êu blâê un cirpê nosaka

atbilstoši rOdl 16483.5-70

prasībām.
Koksnes izturības ro-

beža vērpe. Koksnes iztu-

rība vērpe novērojams, Ka6

33. att. Liecesgadījumi:

a - detaļasgalibalstīti uz diviembalstiem;

b-detaļa nostiprināta vienā galā.

Koksnes izturības robeža (kG/cm!)

Koku sugas spiede
šķiedru
virzienā

stiepē
šķiedru
virzienā

statiskajā
liecē

skaldē

šķiedru
virzienā

'riede

!gle
.apegle
)zols

Jižskābardis

lērzs

.iepa

ipse

439

423

515

520

461

447

390

374

1150

1223

1291

1288

1291

1350

1158

1312

793

774

973

935

938
997

680

766

69...73*

52
...

53

115... 126

85
...

104

99... 131

85... 110

73... 80

57...77
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ārējs spēks cenšas savērpt koksni šķiedru virzienā, piemēram, grie-
žot vārpstas, skrūves, asis. Koksnei piemīt samērā maza pretestība
vērpē. Vērpē visizturīgākā ir bērza koksne. Paaugstināts koksnes

mitrums pazemina izturību vērpē.
Faktori, kas ietekmē koksnes izturību. Koksnes izturības robeža

galvenokārt ir atkarīga no tās mitruma un tilpumsvara.
Palielinoties mitrumam,koksnes izturības robeža vienmēr paze-

minās.

Blīva (smaga) koksne ir izturīgāka par vieglu, porainu koksni

(ja visas citas īpašības un rādītāji ir līdzīgi). Var pieņemt, ka

koksnes izturības robeža ir proporcionāla tās tilpumsvaram. Kok-

snes izturība dažādās stumbra vietās ir dažāda; to ietekmē arī vēlī-

nās koksnes daudzums gadskārtās, augšanas apstākļi, koka ve-

cums, it īpaši koksnes vainas. Augstāka izturības robeža ir resgaļa
koksnei, jo tai ir lielāks tilpumsvars. Virzienā no resgaļa uz vir-

sotni koksnes izturības robeža spiedē samazinās apmēram par 8%
uz katriem 6 metriem.

Skuju kokiem kodola koksnes un aplievas koksnes izturības

robežas atšķiras nedaudz.

Lapu kokiem ar aplocēs grupētiem vadaudiem aplievas koksnes

izturība ir mazāka par kodola koksnes izturību. Lapu kokiem ar

izkliedētiem vadaudiem koksnes izturības robežas izmaiņas stum-

bra šķērsgriezumā ir nelielas. Dažām lapu koku sugām stiprības
robeža virzienā no serdes uz mizu nedaudz samazinās, bet citām

sugām — pieaug. Nobriedušiem un labvēlīgos apstākļos augušiem
kokiem koksnes stiprības robeža ir augstāka.

Koksnei ar vainām parasti ir mazāka izturība nekā veselai kok-

snei. 4. tabulā dotie koksnes stiprības robežu lielumi ir vidējie
lielumi, kas iegūti daudzkārtējās pārbaudēs.

26. §. Koksnes elastība, plastiskums un trauslums

Par elastību sauc materiāla spēju atgūt savu sākotnējo
formu pēc slodzes noņemšanas.

Koksne ir samērā elastīgs materiāls. Tās elastībai ir liela prak-
tiska nozīme. Daudzos gadījumos, kad jāsamazina trieciena spēks,
lieto koksni, kura savas elastības dēļ spēj uzņemt triecienu un ievē-

rojami to samazināt. Tāpēc no koksnes izgatavo mehānisko un

rokas veseru laktu paliktņus, triecieninstrumenturokturus, šauteņu
laidnes.

Koksnes elastība ir atkarīga no koksnes mitruma, tilpumsvara,

taisnšķiedrainuma, no serdes staru izmēriem un daudzuma, kā arī

no koka vecuma. Sausa koksne ir elastīgāka par mitru koksni.

Smagai koksnei salīdzinājumā ar viēglu koksni ir lielāka elas-

tība, taisnšķiedraina koksne ir elastīgāka nekā māzeraina koksne,

nobriedusi koksne elastīgāka nekā svaiga, kodolkoksne elastīgāka

par aplievas koksni.
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Skuju koku koksnes ievērojamā elastība, neskatoties uz tās

samērā nelielo tilpumsvaru, izskaidrojama ar tās taisnšķiedraino
uzbūvi, jo ļoti sīkie vienrindas serdes stari gandrīz neietekmē kok-

snes šķiedras.
Par plastiskumu sauc materiāla īpašību saglabāt pēc slo-

dzes noņemšanas slodzes iedarbībā iegūto formu. Apstākļi, kas

pazemina koksnes elastību, palielina plastiskumu — un otrādi. Pa-

augstinoties koksnes mitrumam un temperatūrai, paaugstinās tās

plastiskums.
Plastiskumu ļoti lielā mērā paaugstina koksnes samitrināšana

un sakarsēšana ar tvaiku (tvaicēšana) vai karstu ūdeni (vārīšana).
Liekto mēbeļu, riteņu loku, ragavu slieču izgatavošanas tehnolo-

ģiskajā procesā obligāti ietilpst koksnes termiskā apstrāde.
Augsts plastiskums ir dižskābardim, vīksnai, ozolam, osim.

Skuju koku koksnei, kam raksturīga taisnšķiedraina uzbūve, ir

mazs plastiskums.
Koksnes plastiskumam ir liela nozīme koksnes presēšanas un

veidošanas procesos.
Trauslums ir materiāla īpašība pēkšņi sagrūt, iedarbojoties

mehāniskai slodzei. Trauslums ir pretēja īpašība plastiskumam. Pil-

nīgi trauslas koksnes nav. Tas izskaidrojams ar koksnes šķiedraino
uzbūvi. Vistrauslākā koksne ir alksnim.

Stī griba ir materiāla īpašība deformācijas procesā absorbēt

mehānisko enerģiju. Jo lielāka ir spēku iedarbības rezultātā radītā

koksnes paliekošā deformācija, jo tās stīgrība ir lielāka.

Koksnes trausluma un stīgrības rādītājs ir tās izturība trieciena

liecē, kuru nosaka ar speciālām pārbaudes mašīnām.

Lapu koku koksnes izturība trieciena liecē ir 1,5... 3 reizes lie-

lāka nekā skuju koku koksnes izturība.

27. §. Koksnes skaldāmība

Skaldāmība ir koksnes īpašība dalīties šķiedru virzienā, ja
tajā dzen ķīli. Koksne skaldās, ja to stiepj šķērsām šķiedrām. Kok-

snes elastība uzlabo tās skaldāmību, bet plastiskums to pazemina.
Skaldāmību ietekmē arī mitrums: palielinoties mitrumam, koksne

skaldās labāk. Taču pie ļoti liela mitruma samazinās koksnes elas-

tība, un tāpēc skaldāmība pasliktinās. Viegli skaldās sasalusi kok-

sne. Koksnes izturību skaldē nosaka saskaņā ar TOCT 11497-65

prasībām.

Elastīga skuju koku koksne ar sīkiem serdes stariem viegli skal-

dās radiālā un tangenciālā virzienā. Tā, piemēram, ļoti viegli skal-

dāma egle un baltegle. Koksne, kurai ir daudz serdes staru, viegli
skaldās radiālajā virzienā, bet grūti skaldās tangenciālajā virziena.

Viegli skaldās visu skuju koku sugu koksne, kā arī skābarža,

apses, liepas koksne, bet radiālajā virzienā
— arī ozola koksne.

Skaldāmību izmanto, no koksnes izgatavojot mucu dēlīšus,

jumtu lubas, apmetuma režģu skaliņus, stīpas un spieķus.
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28. §. Koksnes cietība un nodilumizturība

Cietība ir materiāla īpašība pretoties cita ķermeņa iespie-
šanai Jāja. Koksnes cietību nosaka atbilstoši TOCT 11498—65

prasībām.
Gala griezuma virsmās cietība ir lielāka nekā radiālo un tan-

genciālo griezumu virsmās (5. tabula). Koksnei ar lielāku tilpum-
svaru ir lielāka cietība. Paaugstinoties koksnes cietībai, palielinās
tas apstrādes darbietilpīgums.

5. tabula

Dažādu koku sugu koksnes cietība

Pēc cietības koku sugas praksē iedala cietajās un mīkstajās
koku sugās. Pie cietajām pieder ozols, dižskābardis, osis, kļava,

kastaņa, vīksna, goba, lazda, bumbierkoks, bērzs, lapegle v. c;

pie mīkstajām — priede, egle, baltegle, alksnis, liepa, papele, ieva

v. c. Nereti praksē izdala arī trešo grupu — ļoti cietas koksnes

sugas. Pie šīs grupas pieder buksuss, pistācija, akācija, kizils.

Koksnes cietībai ir liela rūpnieciska nozīme, jo koksnes apstrā-
des griezējinstrumenti jāizvēlas un jāuzasina, ievērojot koksnes cie-

tību. Koksnes cietība ievērojami samazinās, ja pieaug koksnes mit-

rums. No cietības atkarīga arī koksnes nodilumizturība.

Nodilumizturību nepieciešams zināt koksnei, kuru

izmanto grīdu, kāpņu vai berzei pakļautu mašīnu detaļu izgatavo-
šanai. Nodilumizturību nosaka saskaņā ar TOCT 14347—69 pra-
sībām.

Nodilumizturība ir materiāla spēja pretoties nodilšanai. Kok-

snes nodilums ir tās virsmas izmaiņas ekspluatācijas apstākļos
sakarā ar noberšanu, triecieniem, sitieniem, izdrupšanu.

Koksnei ir ievērojama nodilumizturība, kas atkarīga no koksnes
cietības un tilpumsvara.

Cietiba (kG/cm 5)

Koku sugas gala
griezuma
virsmai

radiālā

griezuma
virsmai

tangenciālā

griezuma
virsmai

Liepa
Egle
Apse
Priede

Lapegle
Bērzs

Dižskābardis
Ozols

Skābardis

190

224

247

270

377

392

571

622

835

164

182

178

244

L'80

298
579

521

(i 15

164

184

184

262

278

298

402

463

635



29. §. Koksnes spēja noturēt sevī metāla sastiprinātājus

Koksnes spēja noturēt sevī naglas, tapas, kokskruves un citus

metāla sastiprinātājus izskaidrojama ar tās elastību. Dzenot koksnē

naglu, pašķiras koksnes šķiedras. Tās ir elastīgas un tāpēc spiež
uz naglas virsmu un reizē rada pretestību naglas izraušanai.

Lai izrautu kokskrūvi, jāpieliek daudz lielāks spēks, jo jāpār-
var ne tikai koksnes šķiedru spiediens uz kokskrūvi, bet arī to

šķiedru pārraušanas pretestība, kuras atrodas starp vītnes viju-
miem.

Koksnes spēju noturēt naglas un citus metāla sastiprinātājus
nosaka ar spēku, kas nepieciešams to izvilkšanai (kG). Šis spēks
ir atkarīgs no iedzītās naglas virsmas un koksnes saskares lau-

kuma, bet skrūvei — arī no vītnes ieskrūvēšanas dziļuma. Naglas,
kurām ir kvadrātveida vai daudzstūrveida šķērsgriezums un tātad

lielāka virsma nekā apaļajām naglām, stiprāk turas kokā.

Jebkuras formas naglas var iedzīt tikai mīkstā koksnē. Cietā

koksnē tām iepriekš izurbj caurumus, kuru diametrs ir 0,7... 0,8

no naglas diametra un kuru dziļums ir vismaz puse no naglas ga-

ruma. ledzenot naglu cietā koksnē bez cauruma, koksne var pār-
skaldīties. Bez tam naglu cietā koksnē grūti iedzīt, jo tā saliecas.

Koksnes pretestība naglu iedzīšanai un izvilkšanai ir atkarīga
no tās tilpumsvara, mitruma, uzbūves īpatnībām un naglas dzī-

šanas virziena (attiecībā pret koksnes šķiedrām).

Naglas stiprāk turas cietā koksnē. Mitrā koksnē naglu ir iedzīt

vieglāk nekā sausā koksnē, jo mitras koksnes elastība ir mazāka.

Šķiedru izliekums, kas izveidojies, iedzenot naglu mīkstā koksnē,

pēc izžūšanas neiztaisnojas. Tādēļ pēc koksnes izžūšanas šķiedru

spiediens uz naglu kļūst ļoti mazs un nagla koksnē turas vāji.

Taisnšķiedrainā koksnē, kas ir elastīgāka nekā māzeraina kok-

sne, naglas turas stiprāk, taču taisnšķiedrainā koksne vieglāk
skaldās.

Naglas, kas iedzītas kokmateriālu galu virsmās, turas par 25 ...
30% vājāk nekā sānu virsmās iedzītās naglas. Tas izskaidrojams
ar to, ka pārgriezto šķiedru galos ir pazemināta koksnes elastība.

Naglas, kas iedzītas sānu virsmās radiālajā un tangenciālajā vir-

zienā, turas koksnē apmēram vienādi. Koksnes īpatnējo pretestību

naglu un koka skrūvju izraušanai nosaka saskaņā ar TOCT

13395—67 prasībām.
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OTRĀ DAĻA

KOKMATERIĀLI UN PUSFABRIKĀTI

VI NODAĻA

APAĻKOKI UN ZĀĢMATERIĀLI

30. §. Kokmateriālu sagatavošana

Kokmateriālu sagatavošanā ietilpst koku gāšana, atzarošana

un stumbru izvešana uz krautuvēm, iedalīšana un sagarumošana
lietaskokos uo malkā, mizošana, materiālu šķirošana un marķē-
šana, iekraušana un kokmateriālu transportēšana, pludinot vai pār-
vedot pa dzelzceļu.

Pēdējos gados plaši izmanto koku izvešanu no meža uz krautu-

vēm ar visu vainagu, jo krautuvēs, kas apgādātas ar dažādām

mašīnām un mehānismiem, izvesto koku apstrāde ir pilnīgi meha-

nizēta.

Nogāzto un izvesto koka stumbru vispirms atzaro un nocērt

tam galotni. Stumbra sadalīšanu apaļkokos sauc par sagarumo-
šanu.

Baļķis ir sagarumotā stumbra daļa. Tā garums parasti nav

mazāks par 4 m.

Lapu kokiem (retāk skuju kokiem) resno stumbra daļu sauc par

kluci. Izšķir klučus mucu dēlīšu, parketa dēlīšu, finieru, sērko-

ciņu un citu izstrādājumu izgatavošanai. Kluču garums ir mazāks

.par 4 m.

Atkarībā no pielietojuma stumbra daļas, kuras īsākas par 4 m,

sauc par gulšņu klučiem, finieru klučiem, papīr-
malku, balstkokiem, plēstiem klučiem jeb šķilām.

Resgalis ir stumbra apakšējā daļa, kas parasti ir paresni-
nāta; pirmo baļķi no resgaļa sauc par resgaļa baļķi.

Par mizošanu sauc apaļkoku notīrīšanu no mizas. Izšķir

rupjo mizošanu (mizošanu ar cirvi), kad uz apaļkoka paliek lok-

snes daļas, un tīro mizošanu,kad notīra visu mizu.
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Treilēšana ir nogāzto koku (ar visu vainagu vai atzarotu

stumbru) transportēšana no gāšanas vietas līdz krautuvei.

Padomju Savienībā kokmateriālus sagatavo mehanizēti lielos

apmēros. Kokus gāž un stumbrus sagarumo ar benzīnmotora vai

elektriskajiem ķēdes zāģiem; kokus treilē ar traktoriem, vinčām,

pa iekārtām treilēšanas trosēm; iekraušanu veic ar treilēšanas me-

hānismu, dažādu celtņu un transportieru palīdzību. Kokmateriālu
izvešanai no meža uz krautuvēm izbūvē speciālus ceļus: šaursliežu

dzelzceļus, dažāda veida autotraktoru ceļus, iekārto viensliedes

ceļus, bet kalnu apvidos — trošu ceļus, nolaižamos trošu ceļus,
transportēšanas renes.

Kokmateriālu sagatavošanas uzņēmumā galvenā ir lejasgala
krautuve, kas organizēta kā rūpnieciska rakstura mehanizēts cehs.

Seit kokus atzaro, nomizo, nogriež tiem galotnes, racionāli sadala

stumbrus kokmateriālos ar minimāliem koksnes zudumiem. No

lejasgala krautuves sagatavotos kokmateriālus nosūta tālāk.

Lejasgala krautuves rīcībā ir mizošanas mašīnas, zāģi, gateri
brusošanai, skaldīšanas mašīnas, transportieri, mehāniskie iekrā-

vēji. Kokus, kas atvesti uz krautuvēm ar vainagiem, atzaro ar elek-

triskajiem zaru griezējiem.
Lejasgala krautuves atrodas pie dzelzceļiem vai upēm, kas pie-

mērotas kokmateriālu pludināšanai.

31. §. Apaļkoki

Apaļkoki ir dažāda garuma koka stumbra piegriezumi, kas

atzaroti un bieži ari nomizoti. Apaļkokus izmanto rūpniecībā un

celtniecībā.

Apaļkoku izmērus pieraksta, piemēram, šādi: 6,5X18; pirmais
skaitlis apzīmē apaļkoka garumu metros, otrais — diametru centi-

metros. Apaļkoku diametru mēra tievgali, izmērot lielāko un ma-

zāko diametru. Apaļkokiem uzrāda vidējo tievgaļa diametru, kas

vienāds ar lielākā un mazākā diametra summas pusi. Diametra

centimetra daļas noapaļo; kas lielākas par puscentimetru, noapaļo
uz augšu un pieņem par vienu centimetru, bet to centimetra daļu,
kas mazāka par pusi, neņem vērā.

Apaļkokus, kam diametrs lielāks vai vienāds ar 14 cm, uzmēra

pārskaitļu centimetros. To diametra centimetra daļu, kas mazāka

par vienu nepārskaitļa centimetru, neņem vērā, bet daļu, kas vie-

nāda vai lielāka par nepārskaitļa centimetru, noapaļo uz augšu un

skaita par pārskaitļa centimetru.

Praksē pieļauj baļķiem mērīt tikai vienu diametru,bet tādā gadī-

jumā visai baļķu partijai diametrus mēra vienā virzienā (34. att.).
Apaļkoku galiem jābūt nozāģētiem pēc iespējas perpendikulāri

stumbra garenasij. Gadījumos, kad baļķiem slīps gala nozāģējums,
izmēra vismazāko garumu starp apaļkoka galiem. Sortimenta atlū-

zām resgalī, kas radušās, gāžotkoku, jābūt nozāģētām.
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34. att. Apaļkoku diametru uzmērīšana vienā

virzienā.

Visiem apa|kokiem jābūt ar 3 cm uzlaidi garumā, jo, transpor-
tējot kokmateriālus, gala virsmas bieži sabojā un tās ir no jauna
jāapzāģē.

Apaļkokus atkarībā no paredzamā pielietojuma un sagatavoša-
nas apstākļiem var mizot vai nemizot. Tā, piemēram, apaļkokus, ko

izmanto celtniecībā, nomizo, bet apaļkokus, kurus izlieto zāģmate-
riālu izgatavošanai un finierrūpniecībā, nemizo.

Apaļkokus uzskaita gabalos un koksnes blīvo masu aprēķina,
vadoties no uzmērītā garuma un diametra kubikmetros pēc apstip-
rinātām tabulām.

Lielus daudzumus skuju koku un mīksto lapu koku apaļkokus,
kuru garums nepārsniedz 2 m, atļauts uzskaitīt ciešmetros, kā

malku, neskaitot mizu. Ciešmetra pārrēķināšanai blīvas masas

kubikmetrā lieto pārrēķināšanas koeficientus, kuru lielums atkarībā

no koka sugas, apaļkoku garuma, mizotiem vai nemizotiem mate-

riāliem ir 0,65 .. .0,79.

Rūpniecībā un celtniecībā lietojamo apaļkoku tehniskie notei-

kumi doti rOCT 9462—71 lapu koku sugām un TOCT 9463—60

skuju koku sugām.
Apaļkokus pēc to diametra iedala trīs grupās:
a) tievie apaļkoki, kuru diametrs 8... 13 cm (uzmērījuma ma-

zākā vienība 1 cm);
b) vidēja resnuma apaļkoki, kuru diametrs 14

...
24 cm (uzmē-

rījuma mazākā vienība 2 cm);
c) resnie apaļkoki, kuru diametrs 26 cm un vairāk (uzmērī-

juma mazākā vienība 2 cm).

Atkarībā no koksnes kvalitātes apaļkokus iedala četrās šķirās,

atsevišķi izdalot tā saucamos bezšķiras apaļkokus. Šķiru nosaka

atkarībā no apaļkoka resnuma un koksnes vainām. Tievos apaļ-
kokus uzskata par bezšķiras materiāliem; pēc koksnes kvalitātes

tiem jāatbilst otrās vai trešās šķiras kokmateriāliem.
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Koksnes vainas, kādas pieļaujamas apaļkokiem, kā ari apaļkoku

paredzamais izlietojums un izmantojamās koku sugas normētas

valsts standartos.

Visu sugu apaļkokiem, kas paredzēti celtniecībai, jābūt 4 ... 6,5

m gariem (ar garuma gradāciju 0,5 m), un to diametram jābūt
8... 24 cm; tie var būt bezšķiras vai trešās šķiras kokmateriāli.

Mīksto lapu koku apaļkokus izmanto tikai pagaidbūvēm vai palīg-
būvēm.

Apaļkokus, kas paredzēti zāģmateriālu izgatavošanai celtnie-

cībai un mēbeļu ražošanai, sagatavo ar šādu garumu: skuju ko-

kus — 4
...

6,5 m (ar garuma gradāciju 0,5 m), lapu kokus — ne

īsākus par 3 m (ar tādu pašu garuma gradāciju); to diametram

jābūt vismaz 14 cm. Tie var būt pirmās, otrās, trešās un ceturtās

šķiras apaļkoki.
Apaļkokus (izņemot tos, kas īsāki par 2 m) marķē. Marķējumā

norāda apaļkoka šķiru un diametru.

Marķējumu izdara uz sortimenta gala virsmas ar marķēšanas

āmuriņu, speciālu kaltu vai nenomazgājamu krāsu. Apaļkokus, ko

pasūtītājiem nogādā pa sauszemes ceļiem vai ar kuģiem, nevis plu-
dinot, var marķēt arī ar krāsainu krītu.

35. un 36. attēlā parādīti baļķu marķēšanas piemēri. Baļķu dia-

metru, ko parasti izsaka divzīmju cipars, markā norāda tikai ar

vienu — pēdējo ciparu.
Apaļkoku uzglabāšanas noteikumi. Noliktavās apaļkokus uz-

glabā krautnēs uz paliktņiem, kas izgatavoti no veselas nomizotas

koksnes. Krautņu vietas jānotīra no zāles, atkritumiem, skaidām,

sniega, celmiem un krūmiem. Lai siltā gadalaikā pasargātu kok-

materiālus no plaisāšanas, sēņu infekcijas un kukaiņu bojājumiem,
pielieto dažādus uzglabāšanas paņēmienus: sauso un mitro uzgla-
bāšanas paņēmienu, kā arī apstrādi ar ķīmiskiem preparātiem.

Sauso uzglabāšanas paņēmienu izmanto tiem apaļ-
kokiem, kas transportēti pa sauszemesceļiem. Sie materiāli ir nomi-

zoti. Stipri plaisājošu sugu• apaļkokus nomizo daļēji. Pēc sausā

paņēmiena uzglabā mazu izmēru lapu koku apaļkokus, kuru dia-

metrs nepārsniedz 20
...

25 cm.

35. att. Ar āmuriņu marķēts II šķi-
ras baļķis.

36. att. Ar kaltu marķēts II šķiras
baļķis.
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37. att. Finierkluču krautņu aprasināšana.

Apaļkokus sakrauj 2 m augstās krautnēs uz paliktņiem, kas pa-

rasti izgatavoti no kraujamā materiāla, vai uz starplikām, kas nav

plānākas par 5 cm.

Lai pasargātu apaļkokus no plaisāšanas, tos aizsargā no tiešas

saules staru iedarbības ar aizsargplāksnēm vai ari apziež gala
virsmas ar bituma mastikām vai citiem sastāviem.

Mitrie glabāšanas paņēmieniir pārklāšana ar sniegu,
sasaldēšana, aprasināšana, iegremdēšana ūdenī, apaļkoku uzgla-
bāšana blīvās rindu krautnēs, gala virsmu apziešana un aizēno-

šana vai arī starpkrautņu eju nosegšana.
Skuju koku zāģbaļķus parasti uzglabā krautnēs. Finierfab-

rikās kluču uzglabāšanai galvenokārt izmanto pārklājumus ar

sniegu, sasaldēšanu, iegremdēšanu ūdenī, kā arī aprasināšanu
(sk. 37. att.).

Pludinātos apaļkokus uzglabā plostos vai tos nogremdē ūdenī.

Gremdētos kokus no ūdens izceļ rudenī līdz upes aizsalšanai un

ievieto speciālos baseinos vai sakrauj krautnēs, kur tos dažas reizes

dienāaprasina (37. att.).
Apaļkokus, kas ziemā piegādāti pa dzelzceļu un paredzēti izlie-

tošanai tikai nākošajā vasarā, sakrauj blīvās krautnēs uz 20... 25

cm biezas ledus kārtas. Rindas pieblīvē ar sniegu, aplej ar ūdeni un

nosedz ar zāģskaidu vai ēveļskaidu kārtu.

Apaļkoku uzglabāšana, izmantojot ķīmiskos
aizsarglīdzekļus. Skuju koku apaļkokus, izņemot baltegli
ziemas—rudens periodā, apkaisa ar DDT un heksahlorāna prepa-

rātiem vai aplaista ar to 10% suspensijām vai 1% minerāleļļas

emulsijām. Apaļkokus apstrādā divas reizes: pirmo reizi agrā pava-

sarī, pirms kaitīgo kukaiņu masveida izlidošanas, otru reizi —

25
...

30 dienas pēc pirmās apstrādes. Apaļkoki, kurus sagatavo
pavasara —vasaras periodā un kuri ilgstoši jāuzglabā pavasarī un

vasarā, jāapstrādā vienas divu dienu laikā pēc to sagatavošanas.
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Apaļkokus, kurus sagatavo vasaras beigas un rudeni, ķīmiski neap-
strādā.

Pirms kokmateriālu apkaisīšanas ar indīgām ķimikālijām to

virsma nedaudz jāsamitrina. Aplejot krautnēs sakrautus apaļkokus,
šķidruma strūkla jāvirza krautnēs dziļumā.

32. §. īss apskats par zāģmateriālu ražošanu

Zāģmateriālus iegūst, sazāģējot apaļkokus stumbra ass virzienā

ar gateri, lentzāģi vai ripzāģi. Visplašāk lietotie un visražīgākie
ir vertikālie divstāvu gateri. Gatera darbīgā daļa ir zāģu rāmis,
kurā nostiepti zāģi. Rāmī ievieto zāģu komplektu ar tādu aprēķinu,
lai no dotā diametra baļķiem iegūtu visvairāk zāģmateriālu. Kom-

plektu sauc par zāģu statu, un tajā var būt līdz 14 zāģu.
Baļķus gaterī padod ar ratiņiem, kas pārvietojas pa sliedēm.

Gatera vadierīces atrodas gatera augšējā daļā, gatera meistara

darba vietas tuvumā. Jaunāko izlaidumu gaterus vada no vadības

pults ar pogu palīdzību. 38. attēlā parādīta baļķu sazāģēšana ga-
terī. ««

Baļķu sazāģēšanu gaterī var izdarīt ar vienu vai diviem caur-

laidieniem. Ar vienu caurlaidienu baļķi gaterī zāģē vienu reizi un

iegūst neapzāģētus dēļus. Ar diviem caurlaidieniem (39. att. b, c)
baļķi vispirms apzāģē no divām pusēm, iegūstot neapzāģētu
šķautni — brusu; zāģējot otro reizi, no brusas iegūst apzāģētus
dēļus.

38. att. Baļķa sazāģēšana gaterī (shēma).
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39. att. Baļķu sazāģēšanas veidi:

a — dēļoSana ar vienreizēju caurlaidi; b — bajķa brusošana; c — brusas dejošana.

Kokzāģētavas parasti ceļ dzelzceļu tuvumā un pie upēm, pa

kurām var pludināt kokus. Pa upēm uz kokzāģētavām pludina
apaļkokus, bet pa dzelzceļiem zāģmateriālus nogādā patērētājiem.

Kokzāģētavās galvenais cehs ir kokzāģēšanas cehs. Bez kok-

zāģēšanas ceha, izejvielu un zāģmateriālu noliktavām katrā kok-

zāģētavā ir atkritumu pārstrādāšanas cehs, plaša patēriņa priekš-
metu ražošanas cehs, ēvelēto kokmateriālu ražošanas cehs, kaltes,
mehāniskās darbnīcas iekārtu remontēšanai, zāģu un nažu asinā-

šanas un labošanas darbnīca.

Atkritumu pārstrādāšanas cehs ražo normalizētu izmēru saga-

taves detaļu izgatavošanai citos uzņēmumos, dēlīšu komplektus
tarai, dzelzceļa sniega sētas, mucu dēlīšus, jumstiņus un jumta
lubas, parketa dēlīšus, klucīšus grīdām, mājsaimniecības priekš-
metus utt.

Ēvelēšanas cehā uzstāda augstražīgas ēvelmašīnas, kas zāģ-
materiālus var apstrādāt vienlaicīgi no visām četrām pusēm.

Zāģmateriālus vispirms apžāvē krautnēs, bet pēc tam tos žāvē

augstražīgās kaltēs.
Ja apaļkokus dēļos zāģē ar ripzāģiem, lieto liela diametra zāģa

ripas (metrs un vairāk). Zāģa ripām ir ievērojams biezums, tāpēc,
zāģējot ar ripzāģiem, liels koksnes .daudzums tiek sazāģēts skaidās.

Resnu baļķu zāģēšanai izmanto lieljaudas lentzāģus. Šo zāģu
priekšrocība ir tā, ka salīdzinājumā ar citiem zāģiem zāģa lenta ir

plāna un sakarā ar to skaidās pārvērš mazāk koksnes. Tāpēc lent-

zāģus ir ekonomiski izdevīgāk izmantot augstvērtīgu koku kluču

zāģēšanai.

33. §. Zāģmateriāli

Zāģmateriālu veidi. Pēc šķērsgriezuma formas izšķir šādus zāģ-
materiālus: pusbaļķus, ceturkšņus, dēļus, sīkšķautņus, divskaldņus,

četrskaldņus, nomaļus, gulšņus, divskaldņa daļas.
Pusbaļķus (40. att. a) iegūst, sazāģējot baļķi pa stumbra

asi divās simetriskās daļās. Ceturksnis (40. att. b) ir baļķis,
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40. att. Zāģmateriāluveidi:

o — pusba|ķis; b — ceturksnis; c — dēlis; d — šķautnis; c — divskaldnis (brusa); ļ
četrskaldnis; g — nomalis; h — divskaldņa (brusas) da|a; i — gulšņi.

kas sazāģēts gareniski asij pa diviem savstarpēji perpendikulāriem
diametriem.

Dēļus (40. att. c) iegūst, sazāģējot baļķus, bet šķautņus

(40. att. d), — gareniski sazāģējot dēļus.. Šādus šķautņus sauc par
latām.

Dēļi no sīkšķautņiem atšķiras pēc šķērsgriezuma formas. Dēļu
platums ir lielāks par divkāršu biezumu. Sīkšķautņu biezums nav

lielāks par 100 mm.

Šķautņu (40. att. c, f) biezums un platums ir 100 ... 250 mm.

Šķautņus, kas apzāģēti no divām pusēm, sauc par divskaldņiem,
bet šķautņus, kas apzāģēti no četrām pusēm, —

par četrskaldņiem.

41. att. Dēļu veidi:

/ — serdes dēlis; 2 — centrālie dēji; 3

"sānudēli; 4 — nomali.

42. att. Dē|u veidi atkarībā no malu

apzāģējuma:

a — neapzāģēts dēlis; b — pilnīgi ap-

zāģēts dēlis; c — apzāģēts dēlis ar da-

ļēju lokmalu; d — apzāģēts dēlis ar

pilnu lokmalu.
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Par nomali (40. att. g) sauc nozāģēto baļķa sānu malu. No-

maļa vienā pusē visā garumā ir zāģējums, bet nomaļa otrā pusē —

baļķa sānu virsma.

Divskaldņa daļu (40. att. h) iegūst, divskaldni pārzāģējot
garenvirzienā paralēli tā garenāsij. Divskaldņa daļai viena zāģē-
juma virsma ir perpendikulāra divām pārējām.

Gulšņi (40. att. i) ir zāģmateriāli ar dažādu šķērsgriezumu.
Tos izmanto dzelzceļu būvē.

Zāģmateriālu galvenie sortimenti ir dēļi un slkšķautņi.
Dēļa vai sikšķautņa plato skaldni, kas vērsta pret serdi, sauc

par iekšējo skaldni, bet skaldni, kas vērsta pret aplievu, — par

ārējo skaldni. Skaldni, kuras koksnes un apstrādes kvalitāte ir

labāka, sauc par virsējo skaldni, bet pretējo skaldni" —

par

apakšējo.
Dēļus un sīkšķautņus pēc biezuma iedala šādi: plānie dēļi un

slkšķautņi, kuru biezums 13... 32 mm ar biezuma gradāciju 3un

7 mm, un biezie dēli un slkšķautņi, kuru biezums ir 40
...

100 mm

ar biezuma gradāciju 10 mm un vairāk.
Atkarībā no dēļa vietas baļķī izšķir vidusdaļas, centrālos un

sānu dēļus (41, att.). Vidusdaļas dēļos atrodas serde. Centrālie

dēļi (tie parasti mēdz būt divi) ir izzāģēti no baļķa centrālās daļas,
pārzāģējot serdi. Šādus dēļus parasti izgatavo no tieviem baļķiem.
Sānu dēļus iegūst no baļķa sānu daļām, kas atrodas starp vidus-

daļuunapmali.
Apzāģētajiem dēļiem abas malas ir apzāģētas visā dēļa garumā

vai vismaz līdz pusei no katras dēļa malas garuma; neapzāģētajiem

dēļiem tās vai nu nemaz nav apzāģētas, vai arī ir apzāģētas mazāk

par pusi no katras malas garuma (42. att.). Kā vienu, tā otru dēļu
platajām skaldnēm ir jābūt apzāģētām visā garumā. Pieļaujamās
neapzāģētu daļu normas apzāģētajiem zāģmateriāliem norādītas

rOCT 2695-71 un TOCT 8486-66.

Apzāģēta dēļa biezumu mēra pilnīgi apzāģētas malas vietā, ne

tuvāk par dēļa platumu no gala. Neapzāģēta dēļa biezumu mēra

dēļa galos nebojātās vietās, kurās nav atlūzu, iespiedumu un iecir-

tumu.

Apzāģēta dēļa platumu nosaka uz platās skaldnes vietā, kur

abas malas ir apzāģētas.
Dēļus, kuriem neapzāģētā daļa nepārsniedz pieļaujamo normu,

mērot un šķirojot pieskaita pie apzāģētiem dēļiem. Nosakot dēļu
šķiru, neapzāģētās vietas ņem vērā un neieskaita dēļu tilpumā.

Neapzāģētu dēļu platums ir abu plato skaldņu platumu pus-

summa (platums dēļa vidū). Praksē neapzāģētu dēļu platumu mēra

dēļa vidū, uzskatot vienu malu par apzāģētu.
Neapzāģēto dēļa platumu, kas atrodas krautnē vai kaudzē,

nosaka pēc abu galuplatumu pussummas.

Zāģmateriālu izmērus pieraksta ar trim skaitļiem: pirmais skait-

lis apzīmē garumu metros, otrais platumu centimetros, trešais bie-

zumu milimetros. Tā, piemēram, 4,5X18X40 nozīmē, ka dēļa
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garums ir 4,5 m, platums — 18 cm un biezums — 40 mm. Sugu,
šķiru un apzāģējumu raksta pirms šiem skaitļiem.

Skuju koku zāģmateriāli. Sos zāģmateriālus izgatavo no prie-
des, egles, lapegles, ciedra un baltegles. Skuju koku zāģmateriālu
izmēri norādīti 6. tabulā.

6. tabula

Skuju koku zāģmateriālu izmēri

Zāģmateriālu izmēri noteikti pie koksnes standartmitruma

(15%). Ja koksnes mitrums ir lielāks, zāģmateriālu platumam un

biezumam jābūt ar rukuma uzlaidēm, kuru lielumi noteikti stan-

dartos atkarībā no koka sugas, vajadzīgā un faktiskā mitruma.

Pēc koksnes īpašībām un apstrādes kvalitātes skuju koku dē|us
un sīkšķautņus iedala piecās šķirās: atlases, I, 11, 111 un IV šķirā.
Šķautņus iedala četrās šķirās: I, 11, 111 un IV šķirā. TOCT 8486—66

nosaka zāģmateriālu iedalījumu šķirās pa rūpniecības nozarēm. Tā,

piemēram, celtniecībai paredzēti visu šķiru zāģmateriāli, izņemot
atlases šķiru; vagonbūvniecībai un tiltu būvniecībai — I, II un 111

šķiras zāģmateriāli, mēbeļu ražošanai — I, 11, 111 un IV šķiras
zāģmateriāli.

Nosakot zāģmateriālu šķiru, ņem vērā zarus, trupēs bojājumus
un citas koksnes vainas. Pieļaujamās koksnes vainu un defektunor-

mas zāģmateriāliem noteiktas jau norādītajā standartā.

Skuju koku sagataves. Par sagatavēm sauc dēļus un šķaut-
ņus, kas sazāģēti detaļu izgatavošanai ar normētiem izmēriem,
ņemot vērā rukuma uzlaides, kā arī uzlaides apstrādei — taisno-

šanai, ēvelēšanai un nozāģēšanai pareizā garumā. Skuju koku

sagataves paredzētas celtniecības, dzelzceļa vagonu, mēbeļu, smago

automobiļu kravas kastu un citu koka detaļu un izstrādājumu izga-
tavošanai. Izšķir zāģētās, līmētās (salīmētas garumā vai platumā
no vairākām mazākām sagatavēm) unkalibrētās (noēvelētās) saga-

taves. Pēc izmēriem tās iedala plānajās sagatavēs, kuru biezums ir

līdz 32 mm; biezajās sagatavēs, kuru biezums lielāks par 32 mm;

dēlu sagatavēs, kuru biezums 7... 100 mm un platums lielāks par
divkāršu biezumu; šķautņu sagatavēs, kuru biezums ir 22 .. .

Mērījumu
dimensijas Izmēri Izmēru gradācija

Pieļaujamās izmēru

novirzes

Garums

Platums

Biezums

1
...

6,5 m

8... 25cm

13... 250 mm

0,25 m

8, 9, 10, 11, 13, 15, 18,

20, 22 un 25 crn

13, 16, 19, 22, 25, 32, 40,
45, 50, 60, 75, 100, 130,
150, 180, 200, 220 un 250

mm

+50 mm un — 25 mm

±2 mm līdz 10 cm pla-
tumam, ±3 mm, ja pla-

tums lielāks par 10 cm

Plānajiem zāģmateriā-
liem ±1 mm, biezajiem
(līdz 100 mm) ±2 mm,

biezākiem par 100 mm

±3 mm
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100 mm un platums ne lielāks par divkāršu biezumu. Sagatavju
garums ir 0,5 ...

1 m (ar garuma gradāciju 50 mm) un lielāks par
vienu metru (ar garuma gradāciju 100 mm).

Sagatavju biezums ir 7, 10, 13 mm un tālāk līdz 100 mm ar tādu

pašu gradāciju kā zāģmateriāliem, bet platums 40, 50, 60, 70, 75,
80 mm un tālāk līdz 200 mm ar tādu pašu gradāciju kā zāģma-
teriāliem. Izmēri sagatavēm noteikti pie standartmitruma — 15%;
ja mitrums ir lielāks, sagatavēm jāparedz rukuma uzlaide. Līmē-

tām un kalibrētām sagatavēm jābūt ar tādu mitrumu, kāds pare-
dzēts ražošanas tehnoloģijā.Pēc koksnes vainām un apstrādes kva-

litātes sagataves iedala četrās grupās (šķirās). Pieļaujamās kok-

snes vainu un apstrādes defektu normas norādītas TOCf 9685 —61.

Lapukoku zāģmateriāli. Zāģmateriālus var izgatavot no jebkuru
cieto vai mīksto lapu koku baļķiem. Zāģmateriālu garums ir

1
...

6,5 m ar gradāciju 0,25 m; apzāģētu dēļu platums 8, 9, 10, 11,

13, 15, 18 un 20 cm, neapzāģētu dēļu platums 5 cm un vairāk (bez

ierobežojumiem) ar gradāciju 1 cm; biezums 13... 75 mm ar tādu

pašu gradāciju kā skuju koku zāģmateriāliem.
Platuma un biezuma izmēri noteikti pie koksnes standartmit-

ruma (15%). Ja koksnes mitrums ir lielāks, zāģmateriāliem jāpa-
redz rukuma uzlaides.

Lapu koku zāģmateriālus, tāpat kā skuju koku zāģmateriālus,
iedala dēļos un šķautņos, kas savukārt var būt plānie (biezums
līdz 32 mm) un biezie (biezums 40

...

75 mm).
Pēc koksnes vainām un apstrādes kvalitātes lapu koku zāģmate-

riālus iedala trīs šķirās. Pieļaujamās koksnes vainu un apstrādes
defektu normas norādītas TOCT 2695 —71.

Lapu koku transportējamo zāģmateriālu mitrums nedrīkst būt

lielāks par 22±3%. Dižskābarža zāģmateriāliem jābūt tvaicētiem.

Lapu koku sagataves. Lapu koku sagataves izmanto dzelzceļa
vagonu, automobiļu, lauksaimniecības mašīnu detaļu, koka būv-

detaļu, mēbeļu, parketa un citu kokizstrādājumu ražošanai.

Sagataves izgatavo no cieto un mīksto lapu koku koksnes. Tās

var būt izgatavotas no viena gabala, kā arī līmētas garumā, pla-
tumā vai biezumā, zāģētas vai ēvelētas ar vajadzīgo biezumu. Pēc

biezuma tās iedala plānajās, kuru biezums ir līdz 32 mm ieskaitot,

un biezajās sagatavēs, kuru biezums ir lielāks par 32 mm.

Sagatavju izmēri ir šādi: garums 0,3 ...
1 m ar gradāciju 50 mm

un garums lielāks par 1 m ar gradāciju 100 mm; platums — 40, 50,

60, 70, 75, 80 mm utt. kā apzāģētajiem zāģmateriāliem; biezums
—

7, 10, 13 mm utt., kā lapu koku zāģmateriāliem. Parketa dēlīšu

sagatavju garums ir no 120 līdz 420 mm, platums — 25, 30, 35, 45,

55 un 65 mm.

Sagatavju platuma un biezuma izmēri noteikti koksnei ar 15%
mitrumu. Ja koksnes mitrums ir lielāks, sagatavēm jāparedz arī

rukuma uzlaide.

No lapu kokiem izgatavotam sagatavēm koksnes vainu un ap-

strādes defektu normasnorādītas TOCT 7897—62.
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Līmētajām sagatavēm jābūt salīmētām ar ūdensizturīgām
līmēm. Sagatavēm, kas izgatavotas no dižskābarža koksnes, jābūt
tvaicētām.

Piegādājamo sagatavju mitrumam jābūt tādam, kāds vajadzīgs
detaļu izgatavošanai. Ar sagatavju patērētāju uzņēmuma piekri-
šanu atļauts piegādāt sagataves, kuru mitrums ir līdz 22%.

Zāģmateriālu marķēšana, nokraušana, uzglabāšana un uzskaite.

Jāmarķē zāģmateriāli, sākot ar 2 m garumu un garāki, kā arī visas

sagataves. Marķējumam jābūt uz katra sortimenta gabala. Ja zāģ-
materiāli vai sagataves iesaiņotas, tad atsevišķus gabalusnemarķē,
bet marķējumu uzliek uz saiņa vai saiņa birkas.

Zāģmateriālu marķējumā norāda tikai to šķiru, bet sagatavju
marķējumā arī šķiru un paredzēto izlietojumu. Marķējumi jāuzliek
ar nenoberžamu krītu vai zīmogu uz kokmateriāla vienas skaldnes,

parasti gala tuvumā, vai arī uz gala virsmas ar nenomazgājamu
krāsu vai marķēšanas āmuriņu. Marķējot ar krītu, zīmogu vai

marķēšanas āmuriņu, zāģmateriālu šķiru norāda ar romiešu cipa-
riem, bet sagatavju šķiru — ar arābu cipariem; zāģmateriālu
atlases šķiru apzīmē ar burtu O. Marķējot ar krāsu, šķiru apzīmē

ar attiecīgu punktu vai platajai skaldnei perpendikulāru svītru

skaitu.

Marķējot ar krāsu, dēļu atlases šķiru apzīmē uz gala virsmas ar

horizontālu svītru, bet kvadrātveida šķērsgriezuma sīkšķautņu un

šķautņu atlases šķiru — ar burtu O. Ar krāsu marķē visu šķiru

sagataves un atlases, I, II un 111 šķiras zāģmateriālus. IV šķiras

zāģmateriālus vienmēr marķē ar krītu vai marķēšanas āmuriņu.
Zāģmateriālus un sagataves, kuras ir biezākas par 50 mm, marķē
ar krāsas punktiem; ja biezums ir 25... 50 mm, —ar krāsas pun-

ktiem vai svītrām; bet, ja biezums mazāks par 25 mm, —
tikai ar

svītrām.

43. att. Zāģmateriālumarķēšana:

a — ar krītu uz skaldnes vai ar krāsu uz

galavirsmām (dēliem, kuru biezums ir vismaz

25 mm); b — uz dē|iem, kuru biezums ir līdz

50 mm; c — ar marķēšanas āmuriņu (cipars

apzīmē brāķera numuru).

Sagatavju šķira jānorāda
ar sarkanu krāsu, bet uz zāģ-
materiāliem — ar jebkura
toņa krāsu, izņemot sarkano.

Marķēšanas paraugi parādīti
43. attēlā.

Sagataves parasti iesaiņo
pēc koksnes sugas, sagataves
izmēriem un paredzētā pielie-
tojuma, bet, ja sagatavju
biezums ir līdz 25 mm, pla-
tums līdz 100 mm un garums
līdz 1,5 m, tad tās jāiesaiņo
obligāti. Saiņus nosien ar

stiepli, auklu, tērauda lentu

vai citu materiālu, kas nodro-

šina saiņojuma pietiekamu
izturību un pasargā saga-
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tave3 no bojājumiem. Marķējumu uzliek birkai, kuru piesien
pie saiņa.

Kokmateriālu pavaddokumentos (rēķinā, faktūrā) jānorāda
ražošanas nozares un rūpnīcas—izgatavotājas nosaukums, sorti-

menta nosaukums, zāģmateriālu vai sagatavju šķira un izmēri, to

daudzums (skaits un m 3), koksnes suga un valsts standarts, sa-

skaņā ar kuru izgatavoti materiāli.

Uzņēmumā saņemtos zāģmateriālus nepieciešams sakraut kraut-

nēs, lai tie varētu žūt. Zāģmateriālu sakraušanas paņēmieni kraut-

nēs aprakstīti X nodaļā.
Sausie zāģmateriāli (ar mitrumu līdz 22%), ja tie paredzēti

ilgai uzglabāšanai, līdz lietaina gadalaika sākumam jāsakrauj blī-

vās krautnēs; atlases, pirmās un otrās šķiras zāģmateriāli un visi

ēvelētie zāģmateriāli jāuzglabā slēgtās telpās vai zem nojumes;
pārējo šķiru sausos zāģmateriālus var glabāt krautnēs zem klajas
debess.

Blīvās krautnēs viena izmēra zāģmateriālus krauj 1 m aug-

stumā. Starp šādām krautnēm horizontālā virzienā noliek sausas

starplikas, kuru uzdevums ir nostiprināt krautni. Vertikālā vir-

zienā starp krautnēm atstāj 25 mm platas atstarpes. Virs kraut-

nēm, kuras atstāj zem klajas debess, uzliek blīvu jumtu no dēļiem
divās rindās; krautnēs no sāniem aizsargā no sniega un lietus.

Sagataves glabā sausās segtās noliktavās. Sagataves sagata-

vojot uzglabāšanai vai transportēšanai, to gala virsmas apziež ar

sveķiem, bitumu vai citiem materiāliem, lai pasargātu no plaisā-
šanas.

Zāģmateriālus parasti transportē dzelzceļa platformās, saga-
taves

— slēgtos vagonos; pārvadājot ar citiem transportlīdzekļiem,

sagataves nepieciešams pasargāt no nokrišņiem un mehāniskiem

bojājumiem.
Zāģmateriālus uzskaita gabalos un pēc tilpuma kubikmetros ar

precizitāti līdz 0,0001 m 3katram sortimentam un līdz 0,01 m 3zāģ-
materiālu partijai. Zāģmateriālu tilpuma aprēķināšanai izmanto

apstiprinātas tabulas (TOCT 5306—64).

34. §. Skujukoku ēvelētie zāģmateriāli

Ēvelētos zāģmateriālus ražo kokapstrādes rūpnīcās, kur tos

pirms ēvelēšanas izžāvē. Sausi zāģmateriāli ir izturīgāki pret sēņu

infekciju, kā arī vieglāk transportējami.
Ēvelētiem zāģmateriāliem ir vairākas priekšrocības salīdzinā-

jumā ar neēvelētiem: tos mazāk bojā koksnes zilējums un koksni

saārdītājas sēnes; tiem ir mazāks svars un pārvadājot tie aizņem

mazāku tilpumu, tātad labāk var izmantot transportlīdzekļa celt-

spēju; uz noēvelētām virsmām labāk redzamas koksnes vainas, līdz

ar to var racionālāk izmantot dēļus; noēvelētu zāģmateriālu izman-

tošana atbrīvo būvorganizācijas un kokapstrādāšanas uzņēmumus
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44. att. Ēvelētie dēļi:

a — ar taisnleņķa rievu; b — ar trīsstūrveida rievu; c —

ar ovālu rievu; d — ar gropēm abās malās; c — profilētie
vagonu dēļi; / — profilētie sienuapšuves dēļi.

no koksnes ēvelēšanas ar nespecializētiem mazražīgiem darbgal
diem.

Ēvelēto zāģmateriālu virsma parasti iznāk viļņaina. Ja viļņa
garums nepārsniedz 2 mm, ēvelējumu uzskata par gludu, ja viļņa
garums ir 2

...
4 mm, —

par parastu, bet, ja viļņa garums ir lielāks

par 4 mm,
—

par rupju. Pieņem, ka no katras platās skaldnes no-

ēvelēta 2 mm bieza koksnes kārtiņa, bet no malām
—

3 mm bieza

kārtiņa. Noēvelētās kārtiņas biezums jāņem vērā tāpēc, ka ēvelēto

zāģmateriālu izmēri atbilst neēvelēto zāģmateriālu standartizmē-

riem. Tā, piemēram, no abām pusēm noēvelētu dēli, kura biezums

faktiski ir 21 mm, uzskaitē rēķina kā 25 mm biezu dēli, jo šāds bie-

zums dēlimbijis pirms ēvelēšanas.
Grīdas un apšuves dēļi var būt ar ierievi vienā malā un

rievu otrā malā (44. att. a, b, c), kā arī ar gropēm abās malās

(44. att. d). levietojot viena dēļa ierievi otra dēļa rievā, veidojas
blīvs dēļu savienojums. Visvairāk izplatītas taisnleņķa rievas un

ierievji.
lerievju vietā var izmantot līstes. Šajā gadījumā rievas izveido

abās ēvelētā dēļa malās. Šis dēļu savienošanas paņēmiens ir eko-

nomiskāks, jo ierievju izveidošanai nav jāizmanto dēļa platums, un

iedzttņu līstes parasti izgatavo no nekondīcijas zāģmateriāliem.
Ēvelētiem dēļiem ir atlases, I un II šķira, kas pēc koksnes kvali-

tātes atbilst neēvelēto zāģmateriālu augstākajām šķirām.
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Vagonu apšuves deju izmēri ir 22X99 mm un 40X 110 mm. Tiem

viena mala ir rieva, otra ierievis (44. att. c). Vagonu apšuves dēļus
izmanto ari ēku celtniecībā.

Eku sienu apšuves dēļu profils ir sarežģītāks neka vagonu apšu-
ves dēļuprofils.

VII NODAĻA

FINIERI

Finieri ir plāni nelimēti lokšņu materiāli, ko iegūst no finier-

klučiem vai šķautņiem. Atkarībā no apstrādes veida izšķir drāztos

finierus un lobītos finierus. Salīmējot lobīto finieru loksnes, iegūst
saplākšņus.

35. §. Drāztie tinieri

Drāztie finieri ir plānas koksnes loksnes, ko iegūst no

finierklučiem vai šķautņiem speciālās finiera drāšanas jeb tangen-
ciālās lobmašīnās. Drāztos finierus var iegūt no mīkstas koksnes

bērza vai citas neizteiksmīgas tekstūras koksnes, ko izlieto dažādu

plātņveida kokmateriālu virsmu pārsegšanai.
Taču lielāko tiesu drāztos finierus izgatavo no skaistas tekstūras

lapu kokiem ar izkliedētiem vadaudiem (skābarža, riekstkoka, kļa-
vas, platānas, bumbieres, ābeles, papeles, bērza, alkšņa, dižskā-

barža, kalnu kļavas, ķirškoka, sarkankoka, citronkoka, Karēlijas
bērza, dimorfanta), lapu kokiem ar aploces grupētiem vadaudiem

(ozola, oša, gobas, vīksnas, kastaņas, karagača, korķkoka, zldkoka,

akācijas, dzelkvas) un skuju kokiem (īves un lapegles).
lekams klučus apstrādā finieru drāšanas cehā, tos sazāģē bru-

sās ar lentzāģi vai gateri, tvaicē vai sutina ūdeni, lai koksne iegūtu
plastiskumu. Sagatavotos klučus iestiprina finiera drāšanas ma-

šīnā (tangenciālā lobmašīnā), kurā no kluča ar lobnazi nogriež
finiera loksni.

Finierus saliek pakās lobīšanas secībā un pēc tam žāvē.

Atkarībā no koksnes griešanas virziena lobmašīnā drāztos finie-

rus iedala radiālos, pusradiālos, tangenciālos un tangenciāli gale-

niskajos finieros. Radiālajiem finieriem gadskārtas ir

taisnu paralēlu līniju veidā, kas izvietotas vienmērīgi pa visu

loksni, serdes stari joslu veidā izvietoti ne mazāk ka 3/4 no loksnes

laukuma. Pusradiālajiem finieriem gadskārtas ir taisnu

paralēlu līniju veidā ne mazāk kā 3/4 no loksnes laukuma, serdes

stari noliektuvai garenisku joslu veidā aizņem ne mazāk ka 1/2 no
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loksnes laukuma. Tangenciālajos finieros gadskārtas
veido pieaugošus konusus leņķveida vai liku līniju veidā, serdes

stari redzami kā gareniskas vai noliektas svītras. Tangenciāli
galeniskajos finieros gadskārtas ir noslēgtu līku līniju
veidā, bet serdes stari

—
kā līkas līnijas vai svītras.

Sarkankoka, citronkoka, Karēlijas bērza, bumbieres, ābeles,
Amūras korķkoka, dzelkvas un dimorfanta finierus neiedala pēc
griezuma veida.

Atkarībā no koksnes vainām un apstrādes kvalitātes finierus
iedala I, II un 111 šķirā.

Karēlijas bērza, dzelkvas, karagača, dimorfanta, citronkoka un

sarkankoka finiera lokšņu garums ir, sākot no 0,4 m, citām sugām
no 1 m ar garuma gradāciju 0,1 m. Tangenciāli galenisko finieru

garums pieļaujams no 0,3 m ar to pašu gradāciju. Finiera lokšņu
platums ir atkarīgs no koka sugas, griešanas virziena, izgatavoša-
nas paņēmiena un finiera šķiras.

Radiālā, pusradiālā un tangenciālā finiera lokšņu platums
I šķirai paredzēts, sākot ar 120 mm, II šķirai — 90 mm un 111 šķi-
rai — 80 mm; tangenciāli galeniskajiem finieriem attiecīgi 200, 150

un 100 mm. Platuma izmēru gradācija ir 10 mm.

Biezums finieriem, kas izgatavoti no koksnes ar izkliedētiem

vadaudiem, ir 0,6; 0,8 un 1,0 mm, bet finieriem,kas izgatavoti no

aplocēs grupētu vadaudu koksnes — 0,8 un 1,0 mm. Biezumam

pieļaujamas šādas novirzes: ±0,04 mm, ja finiera biezums 0,6 un

0,8 mm, un ±0,08 mm, ja finiera biezums 1 mm.

Finiera platumu izmēra pakas vidējās loksnes vidū ar precizi-
tāti līdz 1 cm, pie tam centimetra daļas, kas mazākas par 0,5 cm,

neņem vērā, bet centimetra daļas lielākas vai vienādas ar 0,5 cm

skaita par veselu centimetru. Finiera loksnēm, kas izgatavotas no

ozola, karagača, vīksnas, kastaņas, oša, Amūras korķkoka un sar-

kankoka, aplievas daļuplatumā neieskaita.

Finier/a biezumu mēra ar precizitāti līdz 0,01 mm loksnes trijās
vietās: 300 mm attālumā nokatra galaun centrā.

Finiera lokšņu garumu nosaka pakas vidējai loksnei ar preci-
zitāti 0,1 m, pie tam metra daļu, kas mazāka par 0,05 m, neņem

vērā, bet metra daļu, kas lielāka vai vienāda 0,05 m, skaita par

0,1 m. Tangenciāli galenisko finieru loksnes garumu mēra pa ga-

rāko asi, bet platumu tai perpendikulāri loksnes vidū.

Drāztos finierus mēra kvadrātmetros ar precizitāti līdz 0,001 m2.

Finiera mitrumam jābūt 8±2%. Koksnes vainas finieros nedrīkst

pārsniegt normas, kas norādītas TOCT 2977—65. Valsts standartā

neparedzētāsvainas finierosnav pieļaujamas.
Ozola, oša un gobas finieriem virsmas negludums pēc FOCT

7016—68 nedrīkst būt zemāks par sesto klasi, bet citu sugu finie-

riem
— ne zemāks par septīto klasi. Finiera virsma, ja tā atbilst

sestās klases negludumam,nedrīkst būt plūksnaina.
Finierus saliek pakās drāšanas secībā pēc sugām, griešanas vir-

ziena un šķirām. Vienā pakā jābūt ne mazāk kā 10 un ne vairāk



93

kā 32 finiera loksnēm. Katru paku atdala, sasienot šķērsām ar

auklu divās vietās, ja finieru garums nepārsniedz 2,5 m, bet trijās
vietās, ja finieru garums ir lielāks par 2,5 m. Uz pakas virsējās
finiera loksnes ar krītu uzraksta koka sugu, izmērus, griešanas vir-

zienu, šķiru, lokšņu skaitu pakā.
10—20 finierpakas sakrauj saiņos, kuriem apakšā un virsū ir

cietas aizsargplātnes no saplākšņiem, dēļiem vai koksnes skaidu

plātnēm. Saiņus nostiprina šķērsām ar tērauda lentu vai stiepli.
Aizsargplātnēm jābūt saiņojamo finieru garumā un platumā.
Finieru loksnes nedrīkst būt izbīdītas no pakām vai saiņa.

Saiņa marķējumu uzliek ar nenomazgājamukrāsu uz vienas no

aizsargplātnēm vai uz birkas. Drāztos finierus uzglabā slēgtās
noliktavās.

36.§. Lobītie finieri

Par lobītiem finieriem jeb lobskaidu sauc koksnes nelī-

mētas loksnes, kuras iegūst, lobot klučus cilindriskās lobmašīnās.

Lobītos finierus izmanto saplākšņu ražošanai, koksnes izstrādā-

jumu virsmu finierēšanai un detaļu izgatavošanai.
Finierklučus sagarumo no nemizotiem koku stumbriem.

Lobmašīnās vārpstās iestiprina hidrotermiski apstrādātus klu-

čus. Rotējošam klucim visā tā garumā vienmērīgi uzvirza suportu
ar nazi. Lobnazis vispirms nogriež visus kluča nelīdzenumus un

mizu, bet pēc tam loba nepārtrauktu finiera lentu.

Virs lobnaža asmeņa atrodas spiedlīste. Tā piespiež lobāmo

koksnes kārtiņu, tāpēc finiera lenta iznāk gluda un blīva. 45. attēlā

parādīta lobīšanas shēma.

Finiera lentu, kas nāk no lobmašīnās, sagriež vajadzīgā pla-
tuma formātos ar speciālām automatizētām vai ar kāju darbinā-

mām finiera grieznēm. Finiera loksnes šķiro, sakrauj uz platfor-
mām un nodod žāvēšanai.

Lobītos finierus galvenokārt izmanto

saplākšņu un liekti līmētu sagatavju izga-
tavošanai, kā arī detaļu virsmu finie-

rēšanai.

Ja detaļas finierē divās kārtās, tad

apakšējā kārtā līmē lobītos finierus. Finie-

rētu detaļu kreisajā pusē dažkārt uzlīmē

lobītos finierus, lai samazinātu detaļu
mešanos. Lobītos finierus izmanto arī mē-

beļu ārējo virsmu finierēšanai drāzto

finieru vietā. Ārējo mēbeļu virsmu finierē-

šanai paredzētos lobītos finierus izgatavo

no koksnes, kuru lobot, iegūst finierus ar

skaistu tekstūru, piemēram, no sudrabai-

nās papeles klučiem. Sai koksnei raksturīga

45. att. Finieru cilindris-

kās lobīšanas shēma:

/ — finierklucis; 2 — lob-

nazis; 3 — lobskaida; 4 —

spiedlīste; 5 — serde («zī-
mulis»).
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gaiši sudrabaina krāsa, viļņojums un lāsmojums, it īpaši pēc lako-
šanas. Tajā ir daudz šķiedru savijumu, svēdru.

Lai bagātinātu lobīto finieru tekstūru, var izmantot īpašus lobī-

šanas paņēmienus, piemēram, konisko lobīšanu un lobīšanu ar

viļņotu naža asmeni. Koniski lobot, kluci lobmašīnā iestiprina
nedaudz slīpi pret tā garenasi. Lobot šādā stāvoklī iestiprinātu
kluci, slīpi pārgriež gadskārtas, un tāpēc šādi lobītiem finieriem

ir skaista tekstūra.

Ja finierus loba ar viļņaina naža asmeni, iegūst finierus ar it

kā viļņainu tekstūru. Nolobītiem finieriem ir neliels virsmas viļņo-

jums, tāpēc finierus žāvē starp karstām plātnēm zem spiediena. Tā

žāvējot, virsma kļūst līdzena, bet viļņainais tekstūras zīmējums

Lobītos finierus izgatavo no bērza, alkšņa, dižskābarža, ozola,

oša, vīksnas, liepas, priedes, lapeglesun ciedra klučiem. To biezums

ir 0,55; 0,75; 0,95; 1,15 un 1,5 mm. Pieļaujamās novirzes finieru bie-

zumam līdz 0,95 mm ir ±0,05 mm, bet, ja finieru biezums lielāks

par 0,95 mm, — ±0,01 mm. Finieru lokšņu biezumu nosaka trijos
punktos: loksnes vidū un ne tuvāk par 10 mm no finiera malām.

Lobīto finieru lokšņu garums ir 800... 2200 mm ar gradāciju
100 mm; platums —

150... 800 mm ar gradāciju 50 mm un

800... 1600 mm ar gradāciju 100 mm. Finieru lokšņu garumu

nosaka šķiedru virzienā, bet platumu — šķērsām koksnes šķied-
rām. Pieļaujamās finieru garuma novirzes ir šādas: loksnēm līdz

1300 mm garumā ±4 mm; garākām par 1300 mm —
±5 mm. Pie-

ļaujamās platuma novirzes ir ±10 mm. Lobītiem finieriem jābūt
ar 8±2% mitrumu.

Lobītos finierus atkarībā no koksnes vainām, apstrādes kvali-
tātes un paredzamā pielietojuma iedala I, II un 111 šķirā. Lobītos

finieros koksnes vainas pieļaujamas TOCT 99-65 noteikto normu

robežās.

Lapu koku lobītiem finieriem virsmas negludums nedrīkst būt

zemāks par sesto klasi, bet finieriem,kas izgatavoti no skuju ko-

kiem, — ne zemāks par piekto klasi,pēc TOCT 7016-68.

Lobītos finierus uzskaita kubikmetros un kvadrātmetros. Katras

atsevišķas loksnes tilpumu aprēķina ar precizitāti līdz 0,00001 m 3,
bet finieru partijas tilpumu nosaka ar precizitāti līdz 0,01 m 3.

Finieru lokšņu laukumu aprēķina ar precizitāti līdz 0,01 m 2,bet

finieru partijas kopējo laukumu nosaka ar precizitāti līdz 0,5 m 2.
Lobītos finierus saiņo, transportē un uzglabā tāpat kā drāztos

finierus.

37. §. Saplākšņi

Saplākšņi (līmētie finieri) sastāv no trijām vai vairāk savā

starpā pēc šķiedru virziena perpendikulāri salīmētām lobīto finieru

loksnēm (46. att.). Uz izžāvētiem finieriem no abām pusēm ar līmes
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veltņu palīdzību uzklāj līmi, ko kopā ar

sausiem finieriem saklāj līmējamo saplāk-
šņu pakās un padod uz hidrauliskām spie-
dēm salīmēšanai. Salīmētās saplākšņu
loksnes no visām četrām pusēm ap-

zāģē.
Atkarībā no finiera kārtu skaita izšķir

trīskārtainos, pieckārtainos un daudzkār-

tainos saplākšņus. Kārtu skaits lielākoties

ir nepāra. Ja finieru kārtu skaits ir pār-
skaitlis, tad divu vidējo finieru loksnes

ieklāj vienā šķiedru virzienā.

46. att. Saplākšņa loksnes

saklāšana (shēma).

Saplākšņiem salīdzinājumā ar zāģmateriāliem ir vairākas

priekšrocības:
tiem ir apmēram vienāda izturība garuma unplatuma virzienos;
tie sametas maz, tos viegli var iztaisnot, pielīmējot, piestiprirtot

ar koka skrūvēm vai pienaglojot;
tie maz plaisā, turklāt caurejošu plaisu tajos nav;

saplākšņu loksnēm ir lieli izmēri, kas samazina darbu un salai-

dumu skaitu būvkonstrukcijās;
tie viegli liecami un ir ērti pārvadāšanai.
Saplākšņus izmanto mēbeļu ražošanā, vagonbūvniecībā, kuģu

būvniecībā, autorūpniecībā, lauksaimniecības mašīnu būvniecībā,

celtniecībā utt.

Saplākšņus ražo no bērza, alkšņa, oša, gobas, ozola, dižskā-

barža, liepas, apses, kļavas, egles, priedes, baltegles, ciedra un

lapegles koksnes. Ražo trīs marku saplākšņus: OCO; OK un OBA.

OCO markas saplāksnis salīmēts ar fenolformaldehīdsveķu līmi;

OK — ar karbamīdsveķu līmi; OBA
— ar albūmīna-kazeīna līmi.

OCO un OK marku saplākšņu mitrumam jābūt 5... 10%, bet

OBA —6... 15%.

Saplākšņu izmēri doti 7. tabulā. Bērza un alkšņa saplākšņu vis-

mazākais biezums ir 1,5 mm, bet saplākšņiem, kas izgatavoti no

citu sugu koksnes, —
3 mm. Ir pieļauts saplākšņus izgatavot arī

atbilstoši to līmspiedes formāta izmēriem, kas uzstādītas un dar-

bojas finierrūpnīcā.
Ja saplākšņus nepieciešams atkārtoti apzāģēt, tad to formātu

atļauts samazināt par 150 mm ar gradāciju 25 mm. Pieņemts, ka

saplākšņi skaitās izgatavoti no tādas koksnes sugas, no kādas

izgatavotas ārējās kārtas (8. tab.).
Atkarībā no koksnes vainām un finieru apstrādes kvalitātes

izgatavo piecu šķiru saplākšņus:

A AB B BB , C

AB ' B BB
'

C C

Saplākšņu šķiras pieņemts apzīmēt ar latīņu alfabēta burtiem;

lobskaidām ir trīs ar cipariem apzīmētas šķiras.
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7. tabula

Saplākšņu izmēri (mm)

8. tabula

Finieru šķiru izlietojums saplākšņu ārējām un iekšējām kārtām

Saplākšņa garumu nosaka ārējo segkārtu šķiedru virzienā.

Saplākšņiem ir gareniskais formāts, ja loksnes garums ir lielāks

par platumu, bet šķērsais formāts, ja tās garums mazāks par pla-
tumu. Izmēru pierakstos ar pirmo skaitli vienmēr apzīmē garumu.

Pēc apstrādes veida saplākšņi var būt no vienas vai no abām

pusēm slīpēti.
Saplākšņu labākās segkārtas un sliktākās segkārtas kvalitātei

jāatbilst rOCT 3916-69 noteiktajām koksnes vainu un apstrādes
defektu pieļaujamām normām. Saplākšņu segkārtās nav pieļauja-
mas koksnes vainas, kas nav uzrādītas standartā.

Saplākšņiem jābūt izturīgi salīmētiem, bez nesalīmētām vietām,

un, saplākšņus liecot, tie nedrīkst sadalīties atsevišķās kārtās.

Saplākšņu loksnēm jābūt apzāģētām taisnā leņķī, novirze no taisnā

leņķa nedrīkst pārsniegt 3 mm uz 1 m malas garuma. Griezumam

jābūt līdzenam.

Garums
vai

platums

Pieļaujamās
novirzes

Garums
vai

platums

Pieļaujamas
novirzes

Slīpētu un

neslīpētu
saplākšņu
biezums

Biezuma

pieļaujamās
novirzes

2440

2440

2135

1830

1525

1525

1525

1220

1220

±5

±5

±5

±5

±5

±5
±5
±4

±4

1525

1220

1525

1220

1525

1220

725

1220

725

±5

±4

±5

±4

±5 \
±4 /
±4

±4 )

±4 /

1,5; 2 un 2,5

3

4

5

6; 7; 8; 9

±0,2

±0,3
±0,3

±0,4

±0,4

10; 12 ±0,5

15; 18 ±0,7

Saplākšņu šķiras

Saplākšņu saklājuma kārtas
A

AB

AB

B

B

BB

BB

C c

Finieru šķiras

Saplākšņu labākā segkārta
Saplākšņu sliktākā seg-

kārta

Saplākšņu iekšējā kārta

Daudzkārtaino saplākšņu

iekšējās kārtas

A

AB

1

2

AB

B

1
2

B

BB

1

C

BB

C

2

3^

C

C

3

3
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Saplākšņus uzskaita kubikmetros vai kvadrātmetros. Vienu

saplākšņa loksnes tilpumu nosaka ar precizitāti līdz 0,00001 m 3,
bet saplākšņu partijas tilpumu — ar precizitāti līdz 0,01 m 3. Sa-

plākšņu loksnes laukumu nosaka ar precizitāti līdz 0,01 m 2, bet

saplākšņu partijas laukumu ar precizitāti 0,5 m 2. Saplākšņu bie-

zumu nosaka loksnes vidū katrā pusē ne tuvāk par 20 mm no

malām ar precizitāti 0,01 mm.

Katru saplākšņa loksni marķē uz sliktākās segkārtas, atzīmējot
marku unšķiru.

Saplākšņus saiņa ar labākām segkārtām uz iekšpusi atbilstoši

koksnes sugām, izmēriem, šķirai, apstrādes veidam un markai.

Saiņu abās pusēs labāko šķiru saplākšņiem liek segvākus un

sasaista ar tērauda lentu, sliktāko šķiru saplākšņiem saini apsien
ar virvi bez segvākiem. Saiņa svars nedrīkst pārsniegt 80 kg. Saiņa
marķējumā norāda saplākšņu marku, koksnes sugu, šķiru, apstrā-
des veidu, lokšņu daudzumu sainī un saplākšņu izmērus.

Saplākšņus pārvadā tīros, sausos un slēgtos transporta līdzek-

ļos, kas tos pasargā no nokrišņiem un mehāniskajiem bojājumiem.
Saplākšņus uzglabā sausās, slēgtās noliktavās tādos apstākļos, lai

tie nesabojātos.

38. §. Finierētie, apdarītie, dekoratīvie

un ūdensizturīgie saplākšņi

Finierētajiem saplākšņiem viena vai abas ārējās seg-

kārtas ir finierētas ar ozola, riekstkoka, bumbieres vai citu vērtīgu
koku drāztajiem finieriem. Ja saplākšņiem ir finierēta tikai viena

puse, tos sauc par vienpusēji finierētiem saplākšņiem, bet, ja finie-

rētas abas puses, — par abpusēji finierētiem saplākšņiem. Rūpnie-
ciski izgatavo saplākšņus, kas sastāv no trīs, piecām, septiņām un

deviņāmkārtām.

Finierētos saplākšņus ražo arī slīpētus no vienas vai abām

pusēm. Pēc segfinieru drāšanas virziena izšķir radiālos, pusradiālos
un tangenciālos finierētos saplākšņus.

Finierēto saplākšņu biezums ir 4, 5, 6, 8, 9 un 10 mm arpieļau-

jamām biezuma novirzēm ±0,35... ±0,50 mm. Lokšņu pārējiem
izmēriem pieļaujamās novirzes ir tādas pašas kā parastajiem
saplākšņiem.

Markas 000 finierētie saplākšņi ir salīmēti ar fenolformalde-

hīdsveķu līmēm, bet markas OOK saplākšņi — ar karbamīdsveķu
līmēm.

Finierēto saplākšņu mitrumam jābūt 8±2%. Finierētos saplāk-

šņus pēc koksnes vainām un apstrādes kvalitātes iedala I un

II šķirā.
Koksnes vainu un apstrādes defektu pieļaujamas normas nora-

dītas TOCT 11519-65.
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Finierēto saplākšņu loksnes saiņo atbilstoši izmēriem, šķirām,
segfinieru koksnes sugai, apdares veidam, kvalitātei un markām.

Marķējumu uzliek katrai loksnei un arī sainim. Loksni marķē,
uzspiežot zīmogu sliktākā segfiniera apakšpuses stūrī, bet sai-

nim — uz vienas no saiņa sānu listēm.

Finierētos saplākšņus lieto mēbeļu ražošanā, celtniecībā (pa-
neļu, norobežojumu, šķērssienu, iebūvēto mēbeļu izgatavošanai,
dzelzceļa vagonu iekšējai apdarei).

Finierētos saplākšņus uzglabā slēgtās, sausās noliktavās.

Apdarītos saplākšņus galvenokārt izgatavo no bērza

koksnes saplākšņiem, tos pārklājot ar nitrolaku pie spiediena
25... 30 kG/cm 2 80 °C temperatūrā. P.irms lakas uzklāšanas un

presēšanas saplākšņus slīpē un iekrāso vajadzīgajā tonī. Saplākšņa
apdares kārtiņa ir ūdensizturīga, cieta, mehāniski izturīga; aizde-

gas tikai spēcīgā liesmā.

Apdarītos saplākšņus lieto mēbeļu, radioaparātu izgatavošanai,
vagonu unkuģa kajīšu iekšējai apdarei.

Dekoratīvos saplākšņus izgatavo, salīmējot lobītos

finierus un vienlaicīgi segkārtas apdarot ar apdares filmām. Lai

izgatavotu kvalitatīvus dekoratīvos saplākšņus, tos presē starp
pulēta tērauda plāksnēm — segvākiem. Vienā paņēmienā iegūst
salīmētus saplākšņus ar apdarītu blīvu, gludu virsmu. Ražo četru

marku dekoratīvos saplākšņus: ,3,0-1, Jļ<ī>-2, JX<t>-3 un ZlO-4.

«HO-1 un marku dekoratīvajiem saplākšņiem lieto karbamīd-

melamīnoformaldehīdsveķu apdares filmas, bet jļO-3 un ZlO-4
markas dekoratīvajiem saplākšņiem — melamīnformaldehīdsveķu
apdares filmas.

Markas flO-1 dekoratīvajiem saplākšņiem apdares filmas pār-
klājums ir caurspīdīgs (bezkrāsains vai krāsots), kas neaizsedz

koksnes dabisko tekstūru; JX<ī>-2 — necaurspīdīgs apdares pārklā-

jums ar dekoratīvo papīru zem apdares filmas; JļO-3 apdares pār-
klājums ir caurspīdīgs (bezkrāsains vai krāsots), ar paaugstinātu
ūdensizturību, neaizsedz koksnes tekstūru; flO-4 apdares pārklā

jums ir necaurspīdīgs, ar dekoratīvo papīru zem apdares filmas un

ar paaugstinātu ūdensizturību.

Atkarībā no tā, vai dekoratīvajiem saplākšņiem apdares pār-

klājums ir vienā vai abās pusēs, tos iedala vienpusējos un divpu-

sējos dekoratīvajos saplākšņos. Pēc virsmas pārklājuma spīdīguma
tos iedala spožajos un pusmatētajos dekoratīvajos saplākšņos.

Dekoratīvo saplākšņu loksnēm ir šādi izmēri: garums (pla-

tums) — 2440, 2135, 1830, 1525 un 1220 mm (pieļaujamās novirzes

±4 ... ±5 mm); platums (garums) — 1525, 1220 un 725 mm (pie-
ļaujamās novirzes ±4

...

±5 mm); biezums
— 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5;

6; 8; 10 un 12 mm (pieļaujamās novirzes ±0,2 ... ±0,9 mm).
Dekoratīvo saplākšņu izgatavošanai izmanto bērza, alkšņa, lie-

pas, apses, papeles koksnes lobīto finieri; saplākšņu iekšējās kārtas

atļauts izgatavot no lapegles unpriedes.
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Dekoratīvo saplākšņu virsējā segkārtā klāj A šķiras lobītos

finierus; ,0,0-2 un ,3,0-4 marku dekoratīvo saplākšņu izgatavošanai
var izmantot arī AB šķiras lobītos finierus. Necaurspīdīgai apdarei
izmanto speciālus dekoratīvos papīrus.

Dekoratīvos saplākšņus šķiro divās šķirās.
Dekoratīviem saplākšņiem pieļaujamo apstrādes defektu veidi

un izmēri noteikti rOCT 14614-69. Saplākšņu loksnēm jābūt apzā-
ģētām taisnā leņķī, novirze no taisnā leņķa nedrīkst pārsniegt
3 mm uz 1 m. Griezumam jābūt līdzenam. Dekoratīvo saplākšņu
apdares klājumiem jāatbilst prasībām, kādas norādītas TOCT

14614-69.

Dekoratīvo saplākšņu mitrums nedrīkst pārsniegt 10%.
Dekoratīvo saplākšņu loksnes saiņo pēc markas, šķiras, krāsas,

zīmējuma un izmēriem, starp apdarītajām virskārtām ieklājot
papīru.

Dekoratīvos saplākšņus uzskaita kvadrātmetros. Saplākšņa lok-

snes laukumu aprēķina ar precizitāti līdz 0,01 m
2,

bet lokšņu par-

tijas laukumu —ar precizitāti līdz 0,5 m2. Dekoratīvos saplākšņus
pārvadā transporta līdzekļos, kas tos pasargā no lietus, sniega un

mehāniskiem bojājumiem; uzglabā sausās, slēgtās noliktavās.

Dekoratīvos saplākšņus izlieto mēbeļu izgatavošanai, paneļiem,
šķērssienām, griestu pārsegumiem.

Ūdensizturīgie saplākšņi sastāv no nepāra skaitļa
bērza lobītā finiera kārtām, kas salīmētas tā, lai blakus finiera

lokšņu koksnes šķiedru virzieni būtu savstarpēji perpendikulāri.
Līmēšanai izmanto fenolformaldehīdsveķus un krezolformaldehīd-

sveķus. Siem saplākšņiem ir ne tikai paaugstināta ūdensizturība,

bet arī atmosfērizturība un stiprība. Virsējām segkārtām izmanto

B šķiras lobīto finieri, bet iekšējām —
BB šķiras lobīto finieri.

Ražo OEC un OBCi, OBCB, OBCB
h

088 un OBBi marku ūdens-

izturīgos saplākšņus.
OBC un OBCi marku saplākšņiem ārējās virsmas pārklātas un

piesūcinātas, bet iekšējās kārtas tikai pārklātas ar spirtā šķīstošiem

sveķiem. Marku OBCB un OBCBi saplākšņiem virsējās un apakšē-

jās kārtas ir piesūcinātas vai pārklātas ar spirtā šķīstošiem sveķiem,
bet iekšējās kārtas

— ar ūdenī šķīstošiem sveķiem. Marku 088

un OBBi saplākšņiem virsējās un apakšējās kārtas pārklāj vai

piesūcina, bet iekšējās kārtas pārklāj ar ūdenī šķīstošiem sveķiem.

Ūdensizturīgo saplākšņu mitrumam jābūt8±2%.

Pēdējos gados ražo ari šadu izmēru ūdensizturīgos saplākšņus
(mm): garums — 5600 un 7700, pieļaujamās novirzes ±40, pla-
tums 1500 (±2O), biezums —

16 (tl 0$) un 18 Rūpnīcās
ražoto ūdensizturīgo saplākšņu izmēri doti 9. tabula.

Uz saplākšņu ārējām virsmām pieļaujami līdz 1 mm dziļi skrā-

pējumi vai iespiedumi. Citi apstrādes defekti, kā arī ar sveķiem

nepiesūcinātas un nepārklātas vietas virsējā kārtā, nesalīmētas

vietas, atslāņošanās un nevienmērīgs sapresējums nav pieļaujami.
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9. tabula

Ūdensizturīgo saplākšņu izmēri ar pieļaujamam novirzēm (mm)

Saskaņā ar TOCT 11539-65 ūdensizturīgos saplākšņus uzskaita

kubikmetros. Vienas loksnes tilpumu aprēķina ar precizitāti līdz

0,00001 m 3, bet partijas tilpumu — ar precizitāti līdz 0,01 m 3.
Katru saplākšņa loksni marķē, norādot saplākšņa marku, lok-

snes biezumu, rūpnīcu-izgatavotāju. Papīra etiķeti ar marķējumu
piepresē saplākšņu izgatavošanas procesā. Pārvadājot ūdensiztu-

rīgos saplākšņus, katru loksni liek starp zemas šķiras parastiem
saplākšņiem.

39. §. Speciālie saplākšņi un no finiera

izgatavotie pusfabrikāti

Ražo šādus speciālos saplākšņus: ribotos, siltumizolācijas,

jumta, ugunsdrošos, ksiloteka un armētos saplākšņus.
Ribotajiem saplākšņiem (pieckārtainajiem) zem vir-

sējās un apakšējās segkārtas ielīmē līstes, kuras tiem piešķir stin-

grību. Abpusēji ribotajiem saplākšņiem līstes sakārto savstarpēji
perpendikulāri. Ribotos saplākšņus lieto celtniecībā konstrukciju
svara samazināšanai.

Siltumizolācijas saplākšņi sastāv no diviem saplāk-
šņiem, starp kuriem novietota siltumizolācijas kārta. Siem saplāk-
šņiem ir neliels svars un maza siltuma un skaņas vadītspēja. Celt-

niecībā tos lieto būvju starpsienām un vietās, kur vajadzīgs
uzlabot siltumizolāciju.

Jumta saplākšņi ir parastie saplākšņi, kas aplīmēti no vie-

nas vai abām pusēm ar jumta papi. Rūpniecībā ražo arī tādus

saplākšņus, kuru virskārta un apakškārta ir no celtniecības kar-

tona, kas piesūcināts ar sintētiskajiem sveķiem. Jumta saplākšņus
izmanto celtniecībā.

Ugunsizturīgie saplākšņi ir piesūcināti ar antipirēniem
(ugunsaizsargājošām vielām). Tā kā saplākšņi ir samērā plāni,
tos var pilnīgi piesūcināt. Saplākšņi kļūst ugunsizturīgi arī tad, ja
tos aplīmē ar azbestu.

Garums
Platums

(±20)
Biezums Garums

Platums

(±20)
Biezums

1500±20

1500±20

4400±40

4900 ±40

1200

1500

1500

1250

5±0,5

7±0,8

10±0,9

12±0,9

5000±40

5600±40

7700±40

1200

1200

1500

14±0,9

lfi+ 1.0

IO+ 2.0
18

-0,9
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Par ksiloteku sauc saplākšņus, kas no vienas vai abām

pusēm pārklāti ar cementu vai azbestu. Ksiloteks ir ugunsizturīgs,
ūdensizturīgs un skābju izturīgs materiāls. Ksiloteka biezums ir

6... 40 mm. Ksiloteku izmanto celtniecībā, kuģu būvniecībā un

vagonbūvniecībā.
Armētos saplākšņus izgatavo no parastajiem saplāk-

šņiem, tos aplīmējot no vienas vai abām pusēm ar tērauda, alu-

mīnija, cinka, misiņa vai citu metālu skārdu, kura biezums ir līdz

0,6 mm. Lai skārdu varētu labi pielīmēt pie saplākšņu virsmas, tā

virspusi padara porainu, apstrādājot ar skābēm (kodinot) vai ar

smilšu strūklu. Saplākšņu armēšanu izdara hidrauliskās spiedēs.
Armētiem saplākšņiem ir liela izturība, augsta ūdensizturība un

ugunsizturība. Tie labi liecami, labi padodas štancēšanai, zāģēša-
nai ar zāģiem un griešanai ar šķērēm.

Krēslu sēdekļus un atzveltnes izgatavo no lobītiem

finieriem, kurus salīmē savā starpā tā, lai divu blakus lokšņu šķied-
ras būtu savstarpēji perpendikulāras. Sēdekļu un atzveltņu virsējai
segkārtai izmanto bērza, ozola, kļavas, oša, kastaņas, gobas, riekst-

koka, bumbieres lobītos vai drāztos finierus. Apakšējai segkārtai
un iekšējām kārtām var izmantot skuju koku, mīksto lapu koku vai

bērza lobīto finieri. Krēslu sēdekļus izgatavo trīskārtainus vai piec-
kārtainus ar biezumu 4 un 5 mm; krēslu atzveltnes

— pieckārtainas
vai septiņkārtainas ar biezumu 6, 9 un 13 mm. Krēslu sēdekļus un

atzveltnes ražo ar noteiktiem standarta izmēriem; tiem jābūt ar

apstrādes uzlaidi piegriešanai ražošanas vietā.

Sēdekļus ražo gludusvai ar sfērisku iespiedumu redzamajā pusē.

Sēdekļus iesaiņo pa 50, 100 vai 150 gabaliem saini pēc izmē-

riem, pēc virsējās kārtas koksnes sugas, kā arī pēc iespiedumu
veida. Uzglabā sausās slēgtās noliktavās.

VIII NODAĻA

PLĀTNES

Mēbeļu ražošanā, kā arī celtniecībā ar katru gadu palielinās

rūpnieciski ražotu plātņu lietošana. Mēbeļu fabrikāsjvairs nav jāiz-

gatavoplātnes no dēļiem vai līstītēm, jo tām piegādā gatavas, iztu-

rīgākas plātnes, kas saglabā savu formu labāk nekā no dēļiem

izgatavotās. Plātņu izgatavošanai var izmantot arī ražošanas atkri-

tumus.

40. §. Galdnieku plātnes

Galdnieku plātnes izmanto mēbeļu korpusiem un detaļām, dur-

vju, šķērssienu, grīdu, dzīvojamo māju sienu, starpkupeju šķērs-

sienu, vagonu un kuģu iekšējo durvju, dīvānu, paceļamo plauktu un

citu plātņveida konstrukciju izgatavošanai.
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Galdnieku plātnes viduspildijumu salīmē no šaurām līstītēm,
pēc tam to noabām pusēm aplīmē ar lobīto finieri (vienu vai divām

kārtām) (47. att.). No līstītēm salīmēto viduspildijumu sauc par

galveno daļu, bet uzlīmēto lobīto finieri —

par virsējo vai apakšējo
segkārtu. Virsējo un apakšējo segkārtu līstītēm pielīmē ar sintē-

tiskajām līmēm.

Rūpnieciski ražo šādas galdnieku plātnes (TOCT 13715 —68):
HP

— viduspildījums izgatavots no nesalīmētām līstītēm; CP —

viduspildījums izgatavots no salīmētām līstītēm; BP — vidus-

pildījums ir no līstītēm, kas iegūtas, sazāģējot salīmētus dēļu
blokus, BLU — viduspildījums ir no lobītiem finieriem salīmētiem
blokiem.

Galdnieku plātnes ražo arī finierētasno vienas vai abām pusēm.
Izgatavo parastās un paaugstinātas precizitātes galdnieku plātnes.
Plātņu virsējo un apakšējo segkārtu rūpniecībā var slīpēt no vienas

vai abām pusēm vai arī nodot patērētājam neslīpētas.

Galdnieku plātnēm parasti ir šādi izmēri: garums — 1525,

1830, 2500 mm (pieļaujamā novirze ±5 mm); platums — 1220,
1525 mm (pieļaujamās novirzes ±4... ±5 mm), biezums

— 16,

19, 22, 25, 30 mm (pieļaujamās novirzes ±0,4 ... ±1,0 mm). Plāt-

nēm pieļaujami arī citi izmēri.

Galdnieku plātņu viduspildijumu izgatavo no skuju koku, mīksto

lapu koku vai bērza koksnes. Vienas plātnes pildījumam jābūt izga-
tavotam no vienas sugas koksnes, un līstīšu platums nedrīkst būt

lielāks par 1,5 biezuma.

Nefinierētām galdnieku plātnēm virsējā un apakšējā segkārtā
līmē lobītos finierus, kuru šķira nav zemāka par BB (TOCT 3916—

69). Finierēto plātņu segkārtām izmanto drāztos finierus, kuru

šķira nav zemāka par II šķiru (TOCT 2977 —65). Nefinierēto plātņu
segkārtu biezums ir 3 mm, bet finierētāmplātnēm tas palielinās par
uzlīmēto finieru biezumu, nemainoties plātņu nominālajam biezu-

mam. Plātnes apzāģē taisnstūra formātos. Zāģējumam jābūt glu-
dam un līdzenam.

47. att. Līstīšu galdnieku plātne.
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Atkarība no virsējas un apakšējas segkārtas kvalitātes noteiktas

šādas galdnieku plātņu šķiras: nefinierētajām plātnēm
B BB

B 111

■ģģ-; no vienas puses finierētām plātnēm —

ģ-, -g-;no abām

pusēm finierētām plātnēm— -j—, ļj- .
Virsējai un apakšējai kārtai pēc TOCT 7016-68 pieļaujams 5., 6.

un 7. klases negludums. Plātņu mešanās nedrīkst pārsniegt 1,5...
2,5 mm, bet viļņainums — 0,2 ... 0,6 mm. Atkarībā no plātņu veida

un to biezuma izturības robežai statiskajā liecē plātnes līstīšu

šķērsvirzienā jābūt ne mazākai par 60 ... 250 kG/cm 2, izturības

robežai cirpē pa līmes kārtiņu sausā stāvoklī jābūt ne mazākai par
10 kG/cm2.

Galdnieku plātnes, ko izmanto vagonbuvniecība, jāpiesūcina ar

ugunsaizsargājošu sastāvu.

Plātnes uzskaita kubikmetros ar precizitāti līdz 0,001 m 3. Finie-

rētās plātnes uzskaita kvadrātmetros ar precizitāti 0,01 m 2.
Uz plātņu apakšējās segkārtas ar nenomazgājamu krāsu uzliek

marķējumu, kurā norādīts plātnes tips, šķira, izmēri un lietotās

līmes apzīmējums.
Plātnes saiņo pēc tipiem, šķirām un izmēriem tādā veidā, lai

virsējās segkārtas būtu saiņa iekšpusē. Saiņus pārklāj ar finie-

riem vai saplākšņiem, kas pasargā plātnes no bojājumiem un netī-

rumiem, un sastiprina ar stiepli vai tērauda lentu. Saiņa svars

nedrīkst pārsniegt 80 kg.
Dokumentā, ko sastāda katrai plātņu partijai, norāda plātņu

tipu, viduspildijumu, virsējās un apakšējās segkārtas koksnes sugu,

ārējo segkārtu finierējuma veidu, izgatavošanas precizitāti, ārējo
kārtu biezumu, plātņu izmērus un šķiru, lietotās līmes nosaukumu,

plātņu skaitu, uzņēmuma-izgatavotāja nosaukumu.

Plātnes uzglabā sausās, slēgtās noliktavās horizontālā stāvoklī

līdzenā vietā, blīvā krāvumā.

41. §. Saplākšņu plātnes

Saplākšņu plātnes ir noteikta biezuma un konstrukcijas kārtaina

koksne, kas salīmēta ar sintētiskajām līmēm un sastāv no septiņām
vai vairāk lobītā finiera kārtām.

Ražo riO-A, riO-B un FIO-B marku saplākšņu plātnes (TOCT
8673-68).

Plātnēs FIO-A lobītā finiera loksnes saklāj tā, lai blakuskārtu

lokšņu šķiedras būtu savā starpā perpendikulāras. Sā tipa plātnes

izgatavo nefinierētas un finierētas no vienas vai abām pusēm; tās

galvenokārt izmanto vagonbūvniecībā un lauksaimniecības mašīnu

ražošanā. Plātņu FIO-A izmēri ir šādi: garums
— 1520±5 mm,
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1220±4 mm; platums — 1525±5 mm, 1220±4 mm; biezums —

15, 20, 25, 30, 45 mm.

Plātnēs JĪO-B pēc piecām vienā virzienā klātām lobītā finiera
kārtām ieklāj vienu lobītā finiera kārtu ar perpendikulāru šķiedru
virzienu.

Plātņu nO-B izmēri ir šādi: garums —
1525±5 mm; platums —

1525±5 mm, 1220±4 mm; biezums — 35, 40, 45, 53, 62, 68, 72 mm.

Sa tipa plātnes izmanto lauksaimniecības mašīnu un automobiļu
ražošanā.

Plātņu ĪIO-B visām lobītā finiera kārtām ir paralēls šķiedru vir-

ziens, izņemot centrālo kārtu, kurai šķiedru virziens ir perpendiku-
lārs. Plātnes var būt neslīpētas vai slīpētas no vienas vai abām

pusēm. Plātņu ITO-B izmēri ir šādi: garums — 2200, 1830, 1525 mm

(±5 mm), 1220±4 mm; platums —
1525±5 mm, 1220±4 mm; bie-

zums — 8, 12, 15, 22, 26, 30 mm. Sadas4)latnes izmanto lauksaim-

niecības mašīnu ražošanā.

Visām markām saplākšņu plātņu biezuma pieļaujamās novirzes

ir no ±0,7 līdz +4 un —3 mm. Jāpiezīmē, ka pieļauj izgatavot arī

citu izmēru saplākšņu plātnes.
Nefinierēto plātņu ārējām segkārtām un finierēto plātņu apak-

šējai segkārtai izmanto lobītos bērza finierus; finierēto plātņu vir-

sējai segkārtai —
drāztos finierus, iekšējām kārtām

— bērza, lie-

pas vai priedes lobītos finierus. Atkarībā no ārējo kārtu koksnes

kvalitātes plātnes iedala šādās šķirās:

.

AB AB B BB
nefimeretas vienpusīgas — -=-, TTrr» -7^;

b bb bb L

nefinierētas divpusīgas — AB, B, BB;

f. . ~ -

I II
finieretas vienpusīgas — — , -15-.;

b b

finierētas divpusīgas — I, 11.

Neslīpēto plātņu ārējām segkārtām koksnes virsmas negludums
nedrīkst būt zemāks par sesto klasi, slīpētajām plātnēm —ne

zemāks par septīto klasi (TOCT 7016-68). Plātnes apzāģē taisnā

leņķī, griezumam jābūt gludam un līdzenam, un novirze no taisnā

leņķa nedrīkst būt lielāka par 3 mm uz 1 m. Atkarībā no plātņu
markas un biezuma mešanās nedrīkst būt lielāka par 2... 5 mm.

Plātnēm jābūt izturīgi salīmētām, bez nesalīmētām vietām, zāģējot
tās nedrīkst atplīst pa līmes kārtām.

Plātņu mitrums nedrīkst pārsniegt 5... 12%. Plātņu blīvums

ir 550 ... 850 kg/m3. Izturības robeža statiskajā liecē ārējās kārtās

šķiedru virzienā atkarībā no plātņu markas un biezuma nedrīkst

būt mazāka par 550
...

1300 kG/cm
2.

Plātnes uzskaita kubikmetros vai kvadrātmetros. Vienas plāt-
nes tilpumu nosaka ar precizitāti līdz 0,001 m 3, bet plātņu partijas
tilpumu —ar precizitāti līdz 0,01 m3. Plātnes laukumu nosaka ar

precizitāti līdz 0,01 m 2, bet plātņu partijas laukumu —ar precizitāti
0,5 m 2.
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Uz plātnes apakšējās segkārtas ar nenomazgājamu krāsu vienā

stūrī uzliek marķējumu, norādot šķiru, izmērus un plātņu marku.

Dokumentā, kuru sastāda plātņu partijai, norāda plātņu marku,
ārējo un iekšējo kārtu koksnes sugu, ārējo segkārtu apstrādes veidu,
plātņu šķiru un izmērus, plātņu skaitu, uzņēmuma-izgatavotāja
nosaukumu.

Plātnes pārvadā sausos un tīros transporta līdzekļos, pasargā-
jot tās nobojājumiem un nokrišņiem. Plātnes uzglabā sausās, slēg-
tās noliktavās horizontālā stāvoklī uz līdzenas pamatnes blīvā

krāvumā.

42. §. Koksnes šķiedru plātnes

Koksnes šķiedru plātnes (TOCT 4598-60) izgatavo no sasmal-

cinātas koksnes šķiedru masas un speciālām piedevām. Koksnes
šķiedru masa augstā temperatūrā un zem liela spiediena izveido

viendabīgu materiālu. Šķiedru plātnes izgatavo no kokapstrādes
rūpniecības atkritumiem: nomaļiem, atgriezumiem, zāģskaidām,
ēveļskaidām, malkas, kokmateriālu sagatavošanas atkritumiem,

celulozes-papīra ražošanas un miecvielu ražošanas atkritumiem.

Plātņu izgatavošanai var izmantot arī linu spaļus un meldrus. Pēdē-

jos gados koksnes šķiedru plātņu izgatavošanai sāk izmantot kok-

snes hidrolīzes fabriku atkritumus, tajā skaitā arī lignīnu, ko kura

izgatavo lignīnšķiedru plātnes.
Koksnes atkritumus sasmalcina speciālās mašīnās. Sasmalci-

nāto koksni vāra 1...2% nātrija sārma šķīdumā, mazgā karstā

ūdenī un pēc tam turpina sasmalcināt defibreros vai veseru (daž-
kārt arī ātrgaitas) dzirnavās. legūto kokšķiedru masu piesūcina ar

parafīna emulsiju (lai samazinātu higroskopiskumu), antisepti-
kām un ugunsaizsargājošiem sastāviem (antipirēniem). Ļoti cieto

koksnes šķiedru plātņu izgatavošanai paredzēto masu vēl piesūcina
ar sintētiskajiem sveķiem. Pēc tam šķiedru masu formē un prese

150 ... 165 °C temperatūrā pie spiediena 10
...

50 kG/cm2, atkarībā

no vajadzīgā plātņu blīvuma.

Pēc pielietojuma izšķir ļoti cietās, cietās, puscietās, izolācijas-

apdares un izolācijas koksnes šķiedru plātnes.

Ļoti cieto plātņu blīvumam jābūt ne mazākam par 950 kg/m 3,
cieto plātņu blīvumam — ne mazākam par 850 kg/m3, puscieto
plātņu blīvumam —ne mazākam par 400 kg/m3, izolācijas-apdares
plātņu blīvumam

— 250.. . 350 kg/m3, izolācijas plātņu blīvu-

mam —
līdz 250 kg/m3.

Ļoti cieto, cieto un puscieto plātņu mitrumam jābūt 6... 10%,

izolācijas-apdares un izolācijas plātņu mitrumam — ne lielākam

par 12%.

Plātņu izmēri ir šādi (mm): garums —
1200 ... 3600; platums —

1200 un 1600;.biezums ļoti cietajām plātnēm 3 un 4, cietajām plāt-
nēm 3, 4, 5 un 6, puscietajām plātnēm 4, 5, 6 un 8, izolācijas-apdares
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plātnēm 8; 12,5 un 20, izolācijas plātnēm 12, 5; 16 un 25. Plātņu
izmēru pieļaujamās novirzes ir šādas: ļoti cieto un cieto plātņu bie-

zumam ±0,3 mm, puscieto un izolācijas-apdares plātņu biezumam

±0,7 mm, izolācijas plātņu biezumam ±1 mm; garumam un

platumam —
±5 mm.

Visām koksnes šķiedru plātnēm jābūt taisnstūra formai ar tais-

nām malām. Nepieciešams, lai malas būtu nogrieztas perpendiku-
lāri virsmai. Cieto un ļoti cieto plātņu labākajai virsmai jābūt glu-
dai, bez eļļas traipiem. Uz puscieto un izolācijas-apdares plātņu
abām virsmām pieļaujams sieta nospiedums. Plātnēm nedrīkst būt

iekšēji noslāņojumi, nenopresētas vietas, malu bojājumi, aplauzti
stūri. Plātņu izturības robeža liecē nedrīkst būt mazāka par šādiem

lielumiem (kG/cm2
): ļoti cietām plātnēm — 500, cietām plātnēm —

400, puscietām plātnēm — 150, izolācijas-apdares plātnēm — 20,

izolācijas plātnēm — 12.

Koksnes šķiedru plātnes izmanto mēbeļu detaļu, sienu, šķērs-
sienu, paneļu izgatavošanai, durvju vērtņu pārsegšanai, griestu
apšūšanai, kā arī pasažieru vagonu un izotermisko vagonu, tele-

fona kabīņu, mašīnrakstīšanas biroju un citu telpu iekārtošanai,
kurās jāpanāk siltuma un skaņas izolācija.

10 mm bieza koksnes šķiedru plātņu siena siltumizolācijas ziņā
atbilst 30 mm biezai koka sienai un 150 ... 170 mm biezai ķieģeļu
sienai.

Izolācijas-apdares plātnes, kuras izmanto telpu iekšējai apdarei,
pazīstamas ar nosaukumu apšuvuma plātnes. Cietās, puscietās un

izolācijas-apdares plātnes izmanto arī citu mēbeļu detaļu izgatavo-
šanai.

Uz plātnes apakšējās puses jābūt norādītam rūpnīcas-izgatavo-

tājas nosaukumam, plātņu veidam un izmēriem, kā arī jābūt OTK

zīmogam.
Plātnes sakrauj, malas apliek ar dēļiem un saini nostiprina ar

tērauda lentu vai virvi. Puscietās, izolācijas-apdares un izolācijas

plātnes ieteicams iesaiņot koka režģī. Plātnes uzglabā sausās tel-

pās; pārvadā pa dzelzceļu slēgtos vagonos.

Ražo šādu izmēru ļoti cietās koksnes šķiedru plātnes dzīvojamo,
sabiedrisko unražošanas telpu grīdām (TOCT 9460-60): garums —

1200
.. . 5400 mm; platums — 1200, 1600 un 1800 mm; biezums 3 un

4 mm; pieļaujamās novirzes garumā un platumā ±5 mm, bie-

zumā — ±0,3 mm. Šo plātņu izgatavošanai paredzēto koksnes

šķiedru masu piesūcina ar sintētiskiem ūdensizturīgiem sveķiem vai

žūstošām eļļām. Grīdu plātņu tehniskajiem rādītājiem jābūt tādiem

pašiem kā citur lietojamām ļoti cietajām koksnes šķiedru plātnēm.
Šīm plātnēm ar rūpnieciskiem paņēmieniem jābūt iekrāsotām visā

masā vai nogruntētām ar iekrāsotu grunti tādā krāsā, kādā plātnes

jākrāso.

Rūpnieciski ražo arī ļoti cietās koksnes šķiedru parketa plāksnī-
tes ar līdzenām malām vai arī ar malās izveidotu rievu un ierievi.

Parketa plāksnītēm jābūt nokrāsotām visā garumā, tās nedrīkst būt
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gruntētas. Plāksnīšu izmēri ir šādi: 200X200, 300X300, 400X400
un 600X600 mm; biezums

— 4 mm; pieļaujamās novirzes visiem

izmēriem — ±0,3 mm.

Cietas koksnes šķiedru plātnes ar krāsotu

virsmu (TOCT 8904-66) ražo dzīvojamo, sabiedrisko un rūpnie-
cības telpu sienu apdarei. Sāduplātņu virspuse ir pārklāta ar emal-

jām vai citām krāsām, bet apakšpuse gruntēta. Izgatavo tipa A (ar
matētu virsmu), un tipa B (ar spožu virsmu) krāsotās plātnes. Tipa
A plātnes krāso ar emulsijas emalju C3M, bet tipa B plātnes — ar

karbamīdmelamīnformaldehīdsveķu emaljām.
Krāsoto plātņu izmēri ir šādi (mm): garums — 1200, 1600, 1800,

2200, 2400, 2500, 2700, 3000 un 3600; platums — 1000, 1200, 1600 un

1800; biezums 3, 4, 5, 6. Pieļaujamās novirzes garumam un platu-
mam ir ±5 mm, biezumam

— ±0,3 mm.

Plātņu virsmas krāsojumam jābūt vienmērīgam, gludam, bez

skrāpējumiem, iespiedumiem un pacēlumiem, bez eļļainiem trai-

piem; tam jābūt ūdensizturīgamun gaismizturīgam. -
Plātņu virspuse var būt līdzena, kā arī ar svītru vai taisnstūr-

veida plāksnīšu faktūras iespiedumu. Plātnes nereti aplīmē ar sin-

tētisko sveķu apdares filmu, zem kuras paklāj tekstūras papīru, lai

imitētu dekoratīvo koku sugu krāsu un tekstūru. Šādas plātnes
izmanto durvju, paneļu un mēbeļu detaļu izgatavošanai.

Plātņu virspusē nedrīkst būt malu bojājumi, bārkstainas šķaut-
nes, aizlauzti vai saspiesti stūri, plātnes nedrīkst atplīst pa slā-

ņiem.

Krāsotās koksnes šķiedru plātnes marķē, pārvadā un uzglabā
tāpat kā nekrāsotās. Plātnes iesaiņo, virspuses saliekot vienu pret
otru unstarp tām ieklājot papīru.

43. §. Koksnes skaidu plātnes

Koksnes skaidu plātņu izgatavošanai izmanto koksnes apstrā-
des atkritumus: ēveļskaidas, zāģskaidas, atgriezumus, bet finier-

rūpnīcās —
finieru atgriezumus, «zīmuļus» —

kluča vidusdaļu,kas

paliek pāri pēc lobīšanas. Skaidas izgatavo arī no speciāliem, cir-

smās sagatavotiem apaļkokiem. Skaidu griešanai izmanto speciali-
zētas mašīnas.

Skaidu plātņu ražošanas tehnoloģiskais process ir šāds. Skai-

das no griešanas mašīnas transportē uz plātņu izgatavošanas cehu.

Griešanas mašīnās iegūst skaidas ar noteiktiem izmēriem, pēc tam

tās vēl sijā frakcionēšanai pēc izmēriem vibrācijas sietos, putekļus
un smalkumus transportē uz katlu māju sadedzināšanai, rupjās
skaidas — atkārtotai sasmalcināšanai, bet derīgās, izmēriem atbil-

stošās skaidas — uz skaidu kalti. Kaltēs skaidas izžāvē līdz

4... 6% mitrumam. Sausās skaidas maisītājā pārklāj ar līmi.

Skaidu plātņu rūpniecībā izmanto sintētisko sveķu līmes. Izlietoto

līmju daudzumu rēķina 6... 12% no sauso skaidu svara. Plātnēm

vislielāko izturību iegūst, ja lieto speciālās karbamīdsveķu līmes
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vai ari līmes M-4 un M-60. Šo līmju izmantošana ir arī visekonomis-

kākā. Lieto arī karbamīdsveķu līmes X.-17 un MOC-1 ar cietinātāju
amonija hlorīdu.

Sagatavoto skaidu masu ar vibratoriem-kaisītājiem formē vien-

mērīga biezuma klājumā uz tērauda plātnes vai lentas. Čaganokai-

sījumu vispirms sablīvē aukstajā presē. Pēc tam seko plātņu līmē-

šana periodiskas vai nepārtrauktas darbības karstajā presē. Plāt-

nes presē 135 ... 140 °C temperatūrā zem spiediena 5
...

20 kG/cm 2

atkarībā no vajadzīgāplātņu tilpumsvara. Plātņu līmēšanas režīmu

nosaka pēc līmju īpašībām, plātņu biezuma un paredzamā pielie-
tojuma veida.

Pēc sapresēšanas plātnes 5... 10 diennaktis uzglabā noliktavās

blīvā krāvumā, lai tās vienmērīgi atdzistu un līme galīgi sacietētu.

Gatavās plātnes apzāģē pēc izmēriem, dažkārt slīpē un virsmas

finierē.

Specializētajos skaidu plātņu ražošanas uzņēmumos strādā ar

lielas jaudas nepārtrauktas darbības iekārtu, kas komplektēta visam

ražošanas ciklam ar ražīgumu desmitiem tūkstošu tonnu plātņu
gadā.

Rūpnieciski ražo šādu marku koksnes skaidu plātnes, kurās skai-

das sapresētas paralēli plātnes plaknei: vidēja blīvuma vienslāņa
plātnes nC-1 un blīvās vienslāņa plātnes n.T-1; vidēja blīvuma trīs-

slāņu plātnes nC-3, blīvās trīsslāņu plātnes ĪIT-3, uzlabotas kvali-

tātes blīvās trīsslāņu plātnes nTll-3. Šo marku plātnes ir nefinie-
rētas.

Vienslāņa plātnes izgatavo no kokapstrādes mašīnu skaidām,

smalkumiem vai speciāli grieztām skaidām; šo plātņu virsmas var

būt slīpētas vai neslīpētas. Izgatavojot trīsslāņu plātnes, abiem

virsējiem slāņiem (katrs no tiem sastāda 1/16 no visas plātnes bie-

zuma) izmanto speciāli grieztas plānas skaidas, bet vidējam slā-

nim
— kokapstrādes skaidas un smalkumus. Plātņu nTIT-3 virsmas

neslīpē, bet plātņu nT-3 un riC-3 virsmas var būt slīpētas un neslī-

pētas.
Rūpnieciski izgatavo arī skaidu plātnes, kurās skaidas sapresē-

tas perpendikulāri plātnes plaknei. Tās izgatavo, presējot ekstrū-

zijas spiednēs. Ekstrūzijas spiednēs izgatavo blīvās plātnes 3C un

plātnes 3M ar dobumiem.

Ekstrūzijas spiednēs presētās plātnes 3C un 3M aplīmē ar

papīru, lobīto vai drāzto finieri, to virsmas slīpē. Plātņu 3M iekš-

pusē visā garumā ir cilindrveida dobumi, kuru diametrs atkarībā

no plātņu biezuma ir 12
...

36 mm, to skaits 29 ... 50.

Rūpnieciski ražojamo skaidu plātņu izmēri doti 10. tabulā.

Plātņu biezumu mēra sešos punktos ne tuvāk kā 25 mm attā-

lumā no malām, platuma viduspunktā un pēc katras 1/3 garuma, ar

precizitāti 0,1 mm.

Atkārtoti apzāģējot plātnes, pieļaujama to izmēru samazinā-

šana par 150 mm (gradācija 25 mm). Plātņu partijā atkārtoti apzā-
ģētuplātņu nedrīkst būt vairāk par 5%.
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10. tabula

Koksnes skaidu plātņu izmēri (mm)

(TOCT 10632-70)

Pec tehniskajam īpašībām plātnes EIT-1, FIT-3, EIC-1, UC-3

iedala trīs grupās —A, B, 81.B1. Visu trīs grupu plātnēm ĪIC-I un

nC-3 blīvums ir 500.. .650 kg/cm3, plātnēm IT.T-1 un ITT-3 —

660 ... 800 kg/m 3.Plātņu IlTn-3 blīvums ir 700 ... 800 kg/m3.
Atkarībā no izgatavošanas defektiem plātnes iedala I un II

šķirā. Plātņu defekti mēdz būt šādi: paliktņu iespiedumi, izciļņi un

skrāpējumi', mizas ieslēgumi plātņu vispusē, sveķu, eļļas un para-

fīna traipi, atlūzas plātņu malās, nodrupuši stūri un malas, plai-

sas segfinieru salaiduma vietās. Defektu pieļaujamās normas pa

plātņu šķirām norādītasrOCT 10632-70.

Arī ekstrūzijas spiednēs presētās plātnes šķiro divas šķiras.
Plātņu 3C blīvums ir 550

..
. 650 kg/m3, plātņu 3M blīvums

—

1 B
grupas plātnes drīkst izgatavot un piegādāt tikai, vienojoties ar pasūtī-

tāju.

Garums L Platums B Biezums C

pie|au
novi

jamās
irzesPlāt-

ņu

mar-

ka
nominālais

pieļau-
jamās
novir-

zes

nomi-

nālais

pie-
ļau-

jamās
no-

vir-

zes

no-

minā-

lais neslīpē-
tajām

plātnēm

slīpē-
tajām

plātnēm

nT-i

nc-i

nc-3

1800...3000

1800...3000

3500

3660

±5,0 1220

1500

1750

1830

10

13

16

19

22

26

±0,4

+0,4

±0,5

±0.6

±0,6

±0,7

±0,3

±0,3
±0,3

±0,3
±0,4

±0,4

±3,0

rrn-3 3500

3660
±5,0

1500

1750

1830

±3,0 19 ±0,5

1525 ±4,0 1220 ±3,0 15

18

21

24

±0,3

1830 ±4,0 1250 ±3,0 27

32
37

42

52

±0,4
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350 ... 450 kg/m3. Ekstrūzijas plātnēm ir divas reizes zemāka iztu-

rības'robeža statiskajā liecē nekā parastajām skaidu plātnēm.
Plātņu virsmas negludumam jāatbilst TOCT 7016-68 prasībām,

un tas nedrīkst būt zemāks par
ceturto klasi neslīpētajām, ekstrūzijas un ar papīru aplīmētajām

plātnēm;
piekto klasi trīsslāņu neslīpētajām un vienslāņa slīpētajām plāt-

nēm;
sesto klasi trīsslāņu slīpētajām un ekstrūzijas plātnēm, kas seg-

tas ar lapu koku lobīto finieri vai ozola, oša, gobas drāzto finieri;

septīto klasi slīpētajām ekstrūzijas plātnēm, kas finierētas ar

drāzto finieri.

Plātnes apzāģē no visām četrām pusēm taisnā leņķī, novirzes no

taisnā leņķa stūros nedrīkst pārsniegt pieļaujamās garuma un pla-
tuma novirzes.

Plātņu mitrumam jābūt līdz 8±2%. Plātnes uzskaita kvadrāt-

metros. Vienas plātnes laukumu nosaka ar precizitāti līdz 0,01 m 2.
Koksnes skaidu plātnes ir visos virzienos vienādi izturīgs mate-

riāls. Tās neplaisā, ir izturīgas pret trupi, un tās nebojā kaukaiņi.
Plātnes var apstrādāt ar rokas instrumentiem un kokapstrādes ma-

šīnām, tās var savienot ar tapiņām, sastiprināt ar kokskrūvēm un

naglām. Skaidu plātnes plaši izmanto mēbeļu ražošanā. Celtnie-
cībā tās izmanto durvju vērtņu, iebūvēto mēbeļu izgatavošanai,
sienu un griestu apšūšanai, šķērssienu, barjeru un paneļu ierīkoša-

nai. Koksnes skaidu plātnes lieto zāģmateriālu un galdnieku plātņu
vietā. Koksnes skaidu plātnes izmanto arī grīdas pamatam un grī-
das segumiem. Radiotehniskajā rūpniecībā un mašīnbūvē tās

izmanto kā konstrukciju materiālu.
Skaidu plātnes marķē, norādot marku, grupu, biezumu, šķiru un

uzņēmuma-izgatavotājanosaukumu.

Skaidu plātnes uzglabā sausās, slēgtās telpās horizontālās

krautnēs. Pārvadājot plātnes jāpasargā no nokrišņiem un mehānis-

kiem bojājumiem.

44. §. Koka būvplātnes

Pildiņu plātnes, ko izmanto telpu iekšsienu, paneļu un no-

robežojumu izgatavošanai, sastāv no rāmja (bieži ar pārdales siju)

un pildiņa, ko ievieto rāmja rievā vai gropē (gropē ievietoto pil-

diņu nostiprina ar līstīti). Plātņu savstarpējai sastiprināšanai uz

vienas plātnes garenmalas parasti izveido rievu, bet uz otras —

ierievi. Pildiņu plātņu koksnes un apstrādes kvalitātei ir jābūt aug-

stai, apmēram tādai pašai, kā pildiņu durvju vērtņu koksnes un

apstrādes kvalitātei.

Rūpnieciski parasti ražo ar pernicu pārklātas pildiņu plātnes.

Nogādājot plātnes celtniecības objektā, tās jāpasargā no tiešiem
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saules stariem, nokrišņiem un mehāniskiem bojājumiem. Būvplāt-
nes uzglabā slēgtās noliktavās.

Saplākšņu plātnes izgatavo no saplākšņu loksnēm atbil-

stoši konstrukciju izmēriem un izstrādājumu gabarītiem. Tās pa-
rasti izgatavo uz vietas.

Dēļu plātnes saliek un salīmē no dēļiem vai dēļu daļām,
kuru platums nav lielāks par 100 mm. Dēļus saliek tā, lai blakus

esošo dēļu gadskārtas būtu vērstas dažādos virzienos vai perpendi-
kulāras (48. att.). Dēļu plātņu trūkums ir tas, ka tās stipri sametas

un plaisā. Bez tam tās ir smagas, un to izgatavošanai ir vajadzīgi
labāko šķiru zāģmateriāli. Mūsu dienās celtniecībā dēļu plātnes
lieto samērā reti.

Aplīmētās plātnes iedala dobās un pildītās plātnēs. Dobās

aplīmētās plātnes (49. att.) sastāv no rāmja / ar šķērssijām 2 un

uz tiem no abām pusēm uzlīmēta saplākšņa 3. Rāmja šķērssijas
plātnes padara izturīgākas un novērš saplākšņu ieliekšanos un

izspiešanos.
Starp šķērssijām parasti atstāj tukšu vietu ne lielāku par div-

desmitkārtīgu uzlīmējamā saplākšņa biezumu.

Plātnes, kurām ar saplāksni segta tikai viena puse, stipri same-

tas uz uzlīmētā saplākšņa pusi. Tāpēc šādas plātnes var izmantot

tikai tad, ja tās izturīgi piestiprina. Galvenā aplīmēto dobo plātņu
priekšrocība ir to nelielais svars.

Pildīto aplīmēto plātņu pildījumu izgatavo no dažādas formas

un izmēru šķautņiem, kuru biezums ir vienāds ar rāmja biezumu.

Pildījumam izlietotie šķautni var būt savā starpā salīmēti vai arī

nesalīmēti unpat salikti bez pielāgošanas.
Lai samazinātu pildīto plātņu svaru,

kā arī lai ietaupītu koksni, pildījuma
šķautņus var salikt režģa veidā, pil-
dīšanai izmantot saplākšņu, koksnes

šķiedru plātņu, lobīto finieru sloksnes,
tās novietojot uz šķautnēm. 50. att. pa-

rādīti aplīmēto plātņu dažādi pildījumu
veidi, kurus izmanto durvju vērtņu izga-
tavošanai.

48. att. Plātne no šauriem dēlīšiem. 49. att. Dobā plātne.

/ — rāmja šķautni; 2 — vi-

dus šķautni; 3 — saplāksnis.



50. att. Pildīto un dobo plātņu veidi:

a — sava starpa salīmētas līstītes; b — līstīšu režģis; c — pildījums no koksnes šķiedru
plātņu režģa; d — pildījums no saplākšņu režģa ar klucīšiem; c — pildījums no finieru

režģa; f — pildījums no saplākšņu vai koksnes šķiedru plātņu režģa.
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Plātņu pildīšanai izmanto ari izolācijas (porainās) koksnes

šķiedru plātnes. Izolācijas koksnes šķiedru plātnēm jābūt 2 mm

biezākām par rāmi, jo tās saspiežas, konstrukciju salīmējot.

Pēdējos gados sāk pielietot arī aplīmētās plātnes, kurām pildī-
jums ir no zāģskaidām vai ēveļskaidām. So plātņu izgatavošanas
process sastāv no šādām operācijām. Zāģskaidas sijā, izžāvē līdz

4% mitrumam un maisa kopā ar karbamīdsveķiem 5... 8 mfhūtes.

Uz 100 svara daļām skaidu ņem 10
...

12 svara daļas sveķu. Saga-
tavoto skaidu un sveķu maisījumu iepilda aplīmējamā rāmī. Pēc

tam saklājumu presē līdz 120 °C temperatūrā. Skaidu un sveķu mai-

sījumam pirms presēšanas jābūt 2—3 reizes biezākam par izgatavo-
jamās plātnes biezumu.

Plātnes bez rāmja izgatavo pēc šādas shēmas. Uz alumīnija
skārda loksnes uzklāj ar līmi pārklātu saplāksni un uz saplākšņa
uzliek formu, kuras malas ir 3 reizes augstākas par izgatavojamās
plātnes biezumu. Formu līdz augšai piepilda ar presējamo maisī-

jumu. Formu noņem un uz presējamā maisījuma uzklāj ar līmi pār-
klātu saplākšņu loksni un alumīnija skārdu. Sādi sagatavotu plāt-
nes saklājumu presē.

Plātņu aplīmēšanai var izmantot arī 2
...

3 kārtas lobīta finiera

vai cietās koksnes šķiedru plātnes.

Aplīmēto plātņu rāmju detaļas savieno ar taisnu tapu, vai ar

metāla sastiprinātājiem. Aplīmēto plātņu stūrus satapo.

IX NODAĻA

KOKA BŪVDETAĻAS

Koka būvdetaļām pieskaita ēvelētās detaļas, parketa grīdu dēlī-

šus un plātnes, logu rāmjus, durvju vērtnes, logu un durvju blokus,

palodžu dēļus. Mūsdienās šos izstrādājumus ražo masveidā specia-
lizētās kokapstrādes rūpnīcās un piegādā celtniecības objektos daž-

kārt jau nokrāsotus-, bet logu un durvju blokus
— samontētus, anti-

septizētus, nokrāsotus un iestiklotus.

Par blokiem sauc koka konstrukcijas, kas samontētas rūpnīcā
no vairākām detaļām un mezgliem. Bloks sastāv, piemēram, no

aplodas un vienas vai divām durvju vērtnēm, loga ārējā rāmja un

tajā iestiprinātiem veramajiem rāmjiem.
Koka nesošās konstrukcijas (sijas, fermas, arkas), ja to izmēri

nav lieli, pilnīgi izgatavo kokbūvdetaļu rūpnīcās un gatavā veidā

nogādāceltniecības objektos; ja to izmēri ir lieli, rūpnīcās izgatavo
tikai detaļas, kuras samontē celtniecības objektā.



51. att. Apmales (cipars aplītī norāda

apmales tipu).

52. att. Galdniecības detaļas salaiduma dekoratīvai nosegšanai:
a — grīdlīstes; b — ieloces; c — piedurlīstes.

53. att. Margu rokturi (cipars aplītī norāda roktura tipu).
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45. §. Ēvelētās koka būvdetaļas

Ēvelētās koka būvdetaļas, ko izmanto celtniecībā un

namdaru darbos, parasti ir ar nelielu šķērsgriezumu. Pie tām pie-
der apmales, grīdlīstes, ieloces (līste ar ieloci), piedurlīstes, kāpņu
margu rokturi un grīdu dēļi (TOCT 8242-63*). Celtniecības normās

un noteikumos (CH h 11 I-B. 13-62) pie šīm detaļām pieskaitīti arī

pārlaidumi, palodžu dēļi un ārējā apšuvuma elementi.

So detaļu garums ir 2,1 m un lielāks ar gradāciju 100 mm.

Parasti tās sagarumo uz vietas. Bieži šīs detaļaspiegādā būvlauku-

mos sagarumotas pēc izmēriem un vienreiz krāsotas.

Ēvelēto koka būvdetaļu profilu izmēri parādīti 51.—54. attēlā.

Koka būvdetaļu nominālo izmēru pieļaujamās novirzes ir šādas

(mm):
nesagarumoto detaļu garumam ±5

sagarumoto detaļu garumam ±3

biezumam ±1

platumam ±2

citiemprofila izmēriem ±1

profila rievas izmēriem ±0,5

profila ierievja izmēriem —0,5

Apmales ir šauri, plāni ēvelēti dēļi, kuriem izveidots noteikts

profils. Tās izmanto durvju un logu aplodas rāmju un sienas salai-

duma vietas dekoratīvai pārsegšanai no abām pusēm. Pēc formas

54. att. Pirmā un otrā veida grīdu dēļi.
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un izmēriem izgatavo trīs profilu apmales (51. att.). Trešā pro-

fila apmales izmanto vietās, kur nav iespējams ievietot pirmo divu

profilu apmales.
Grīdlīstes un ieloces (52. att. a, b) lieto salaiduma vietas pār-

segšanai starp grīdu un sienām, bet dekoratīvās seglīstes (52. att.

c) — koka būvdetaļu salaiduma vietas nosegšanai; grīdlīstu vietā

pieļauts izmantot trešā profila apmales.
Pēc formas un šķērsgriezuma izmēriem izgatavo divu profilu

rokturus metāla margām (53. att.). Otrā profila rokturus ieteicams

pielietot sabiedriskajās ēkās. Celtniecības normās un noteikumos ir

paredzēts trešais rokturu profils koka margām, kura šķērsgriezuma
izmēri ir 74X44 mm, un tos izgatavo no šķautņiem, kuru šķērs-

griezums ir 80x50 mm.

Grīdas dēļu (54. att.) normālajam biezumam jābūt 29 un

37 mm. Dēļi, kuru biezums ir 37 mm, paredzēti rūpniecības ēkām,
fizkultūras zālēm, kā arī citu telpu grīdām, kurām ir paaugstināta
ekspluatācijas slodze. Celtniecības noteikumos un normās norādīts

arī trešais grīdas dēlu tips, kuru biezums 22 mm un kurus izgatavo
no 25 mm bieziem zāģmateriāliem.

Grīdas dēļu savienošanai vienā malā ir rieva, bet otrā — iede-

vis. Rievas mala ir nedaudz slīpa (dēļa platums apakšā par Imm

mazāks nekā augšā). Tas vajadzīgs, lai grīdas klājuma virspuse
būtu blīvāka. Tāpēc arī rieva un ierievis jāizveido tā, lai salaistos

dēļos starp tiempaliktu 1 mm atstarpe.
Bez grīdu dēļiem izgatavo arī šķautņus, kuru biezums 29 mm,

platums 38, 48 un 58 mm (ierievja platumu neskaitot).
Ēvelētās koka būvdetaļas izgatavo no skuju kokiem. Apkurinā-

mās telpās, kurās gaisa relatīvais mitrums nepārsniedz 60%, var

lietot būvdetaļas, kas izgatavotas no dižskābarža, bērza, alkšņa,

liepas, apses un' papeles. Margu rokturus nedrīkst izgatavot no

baltegles, egles un papeles, bet grīdas dēļus — no liepas un pape-
les koksnes. No apses dēļiem drīkst ieklāt grīdas tikai dzīvojamās
mājās, slimnīcās, bērnudārzos un bērnu silēs. Šķautņus var izga-
tavot no apses, alkšņa un bērza koksnes.

Grīdas dēļu un šķautņu mitrums nedrīkst pārsniegt 12%, bet
pārējo koka būvdetaļu mitrums

— 15%.

Koka būvdetaļas var izgatavot no viengabala, kā arī no šķērs-
griezumā un garenvirzienā līmētām sagatavēm. Līmes kārtiņas
izturība nedrīkst būt zemāka par koksnes izturību cirpē'tangen-
ciālā virzienā.

Koka būvdetaļām atļauts labot koksnes vainas (zarus, plaisas,

kāpuru ejas v. c.) un sīkus bojājumus (atlūzas, atšķēlumus v. c),
ielīmējot ielaidumus tā, lai aizsegtu plaisu vai bojājumu. Pēc labo-

šanas vietas jānotīra. Labošanai lietotās koksnes kvalitātei, sugai
un šķiedru virzienam jābūt tādam pašam kā detaļas koksnei.

Grīdas dēļu apakšējām plaknēm jābūt antiseptizētām, bet sa-

montētajām koka būvdetaļām — pārklātām ar pernicu.
Rokturu un dekoratīvo seglīstu koksnē pieļaujamo vainu skaits



117

ir stipri ierobežots. Pieļaujamo koksnes vainu normas noradītas

TOCT 8242-63*.

Ēvelētās koka būvdetaļas uzskaita metros ar precizitāti 0,01 m,
bet grīdas dēļus un šķautņus — kubikmetros ar precizitāti 0,001 m 3.
Sagarumotas apmales un margas uzskaita gabalos un metros.

Grīdas dēļu platumā neieskaita ierievja platumu.
Apmales, dekoratīvās seglīstes, grīdlīstes un ieloces, kuru ga-

rums mazāks par 1,5 m, iesaiņo. Saiņa svars var būt līdz 40 kg.
Katrā sainī jābūt viena profila un vienu izmēru detaļām.

Transportējot būvdetaļas jāpasargā no mitruma, saules sta-

riem, bojājumiem un nosmērēšanās. Koka būvdetaļas uzglabā
sakrautas pēc profiliem un izmēriem slēgtās noliktavās.

46. §. Parkets

Parketa veidi. Rūpnieciski izgatavo parketa dēlīšus un salikta

(mozaīkas) parketa plātnes, kā arī parketa dēļus un vairogus
(rOCT 862-69).

Parketa dēlīši (55. att.) ir atsevišķi dēlīši ar rievu un ierievi

malās un galos. Ar rievu un ierievi dēlīšus savieno savā starpā.
Parketa dēlīšu izmēri ir šādi (mm): garums L — 150... 450 ar

gradāciju 50 mm; platums B — 30
...

60 ar gradāciju 5 mm; bie-

zums 5 6 un 19. Biezums 19 mm noteikts skuju koku parketa dēlī-

šiem, i

Vairogparkets (56. att.) sastāv no vienāda platuma dēlī-

šiem ar taisnām malām, kurus atlasa pēc koksnes sugas un krāsas

un uzlīmē ar virspusi uz izturīga papīra loksnes. Dēlīšus līmē uz

kraftpapīra ar dekstrīna līmi. Pēc vairogparketa pielīmēšanas grī-
das segumam papīru kopā ar dekstrīna līmi noņem. Dēlīši var būt

uzlīmēti arī ar apakšējo pusi uz kāda piemērota materiāla, kas nav

jānoņem un kas pēc parketa grīdas ierīkošanas paliek grīdas
seguma konstrukcijā.

Vairogparketa dēlīšu izmēri ir šādi: garums —
100 ... 200 mm,

platums —
20

...
45 mm, biezums — 8 mm (cieto lapu koku vairog-

parketam) un 12 mm (priedes un lapegles vairogparketam).

55. att. Parketa dēlīši.
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Atkarībā no dēlīšu garuma un platuma vairogparketam ir kvad-
rāta forma ar izmēriem 400X400 mm (pieļaujamās novirzes

±0,4 mm); 600x600 mm (pieļaujamās novirzes ±0,5 mm).
Parketa dēļi (57. att.) sastāv no pamatnes, uz kuras uzlī-

mēti vienāda platuma parketa dēlīši ar taisnam noēvelētām malām.

Pamatni izgatavo no priedes, egles, lapegles, baltegles, ciedra vai

no antiseptizētas bērza, alkšņa, apses, papeles ēvelētiem sīkšķaut-
ņiemvai dēļiem. Parketa dēļu malās un galos ir rieva un ierievis

dēļu savienošanai savā starpā.
Parketa dēļu garums ir 1200, 1800, 2400 un 3000 mm, platums

145 un 160 mm, biezums 25 un 27* mm. Pieļaujamās novirzes

garumam ir attiecīgi ±4, ±5, ±6 mm, platumam — ±0,3 mm, bie-

zumam — ±0,2 mm. Parketa dēļu citu elementu pieļaujamās
izmēru novirzes noteiktas TOCT 862-69. Pamatnes sīkšķautņu vai

dēļu garums ir 250 ... 3000 mm, platums —ne mazāks par 20 mm.

Pamatnes dēļi vai sīkšķautņi garumā var būt viengabala vai

salikti. Salikto dēļu vai šķautņu sadurvietām jābūt izvietotām

izklaidus pa visu parketa dēli. Pamatnes dēļiem un sīkšķautņiem
jābūt izgatavotiem no vienas sugas koksnes. Koksnei jābūt veselai,
bez jebkādām trupēs pazīmēm. Tajā pieļaujami nesaauguši un

daļēji saauguši zari, kuru diametrs nav lielāks par sīkšķautņa pla-
tuma pusi. Plaisu garums abos galos nedrīkst pārsniegt 1/3 deta-

ļas garuma. Koksnē drīkst būt kāpuru ejas. Citas koksnes vainas

neņem vērā. Pamatnes sīkšķautņu apakšējā daļā var būt daļēja
lokmala, kuras izmēri nepārsniedz sīkšķautņa platuma un biezuma

trešdaļu.
Uz pamatnes līmējamo parketa dēlīšu garums ir 145 un 160 mm

(vienāds ar pamatnes platumu), platums — 25... 45 mm, bie-

zums — 6 mm (cieto lapu koku dēlīšiem) un 8 mm (priedes un

56. att. Vairogparkets. 57. att. Parketa dēlis.

Šis skaitlis attiecas uz skuju koku parketa dēļiem.
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lapegles dēlīšiem). Dēlīšus pie-
līmē ar ūdensizturīgām sintētiska-

jām līmēm..
Vienai telpai paredzētajiem par-

keta dēļiem jābūt salīmētiem no

vienāda platuma parketa dēlīšiem,
kas izgatavoti no vienas sugas
koksnes un visos dēļos ir ar vie-

nādu salikumu.

Parketa dēļiem salīdzinājumā
ar parketa dēlīšiem un vairogpar-
keta plātnēm ir šādas priekšrocī-
bas: deficīto lapu koku koksni

izlieto 2
...2,5 reizes mazāk; par-

keta dēļu ražošanu var pilnīgi
mehanizēt; parketa dēļu grīdas
ierīkošana ir vienkārša un tai iz-

lieto mazāk laika un darbaspēka

58. att. Parketa plātne.

nekā parketa dēlīšu grīdu un vairogparketa grīdas ierīkošanai.

Parketa plātnes (58. att.) sastāv no pamata un parketa
dēlīšu virskārtas. Virskārtas parketa dēlīšiem ir taisnas, noēvelētas

malas, un tie sakārtoti uz pamatnes kvadrāta veidā līdzīgi šaha

galdiņa zīmējumam. Kvadrāti sastāv no blīvi saliktiem parketa
dēlīšiem. Parketa plātņu malās ir rievas. Plātnes savieno savā

starpā ar iedzītņu palīdzību.
Parketa plātņu izmēri ir šādi: Lxß — 400x400 mm un

800x800 mm, biezums 5... 30 mm. Izmēru Lxß pieļaujamās no-

virzes ir attiecīgi ±0,4, ±0,5 mm, biezumam — ±0,2 mm. Plātņu
parketa dēlīšu garums ir 100... 200 mm, platums 20 ... 45 mm,

biezums —
8 mm.

Parketa plātņu pamatne sastāv no rāmja ar sīkšķautņu pildī-
jumu. Rāmi un sīkšķautņus salīmē ar sintētiskajām līmēm.

Tehniskās prasības parketam. Parketa dēlīšus izgatavo no ozola,
dižskābarža, bērza, oša, kļavas, karagača, vīksnas, gobas, skā-

barža, kastaņas, baltās akācijas, gledīčijas, priedes un lapegles
koksnes. Dižskābarža koksne pirms parketa dēlīšu izgatavošanas
jāiztvaicē. Lapegles un priedes koksnes parketa dēlīšiem jābūt ar

radiālu zāģējumu, lai šķērsgriezumā gadskārtu un platās skaldnes

leņķis būtu vismaz 45°.

Parketa dēlīšos pieļaujamas šādas koksnes vainas: saauguši
zari ar diametru līdz 5 mm; cauri neejoši zari uz apakšējās vir-

smas ar diametru līdz 3 mm; šķiedru izliekums ne lielāks par 1/4

dēlīša platuma vai biezuma; lielainums, māzerainums, gadskārtu
izliekums. Bērza un priedes dēlīšos šķiedru izliekums nedrīkst būt

tuvāk par 50 mm no dēlīša gala.
Uz parketa dēlīšu apakšējās virsmas bez uzskaitītajām vainām

drīkst būt arī saauguši zari ar diametru līdz 5 mm, — ne dziļāk

par 1/3 dēlīša biezuma, vesela serdes daļa bez plaisām, sveķu
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kabatas, vēzis un kāpuru ejas, bez ierobežojumiem var būt zilē-

jums, pelējums un ķīmiskie iekrāsojumi.
Uz dēlīšu malām pieļaujami saauguši veseli zari, ja tie atrodas

ne tuvāk par 5 mm no virspuses. Citas koksnes vainas parketa dēlī-

šos nav pieļaujamas.
Parketa dēlīšu augšējām virsmām jābūt līdzenām un gludām.

Uz citām virsmām drīkst būt negludumi pieļaujamo izmēru noviržu

robežās.

Parketa dēlīšu un dēļu rievām un ierievjiem var būt stūru noapa-

ļojumi. Parketa dēlīšu apakšējā virsmā (arī ierievī) pieļaujama
nenoēvelēta daļa (līdz 30% garumā, bet virsmas platumā līdz

20%). Uz augšējās virsmas un sānu virsmām nav pieļaujami atlū-

zumi, bet uz apakšējās virsmas pieļaujami līdz 2 mm dziļi atlū-

zumi.

Dažādo parketa izstrādājumu koksnes mitrumam jābūt 8±2%.
Parketa dēļus, vairoģparketa plātnes un parketa dēlīšus

uzskaita gabalos un kvadrātmetros, iesaiņo saiņos, kuru svars ir

līdz 40 kg. Vienā sainī jābūt viena tipa, vienādu izmēru un vienas

koksnes sugas parketa izstrādājumiem, saliktiem ar virspusēm vie-

nam pret otru tā, lai ierievji būtu vērsti uz āru. Saiņus nosien ar

tērauda lentu vai stiepli. Parketu uzglabā sausās telpās, iesaiņotu.

Uzglabāšanai saiņus sakrauj taisnās rindās pēc tipiem, izmēriem

un koksnes sugām.
Uz katra izstrādājuma apakšējās virsmas vai taras uzliek mar-

ķējumu, kurā norādīts partijas numurs, izstrādājumu izmēri un to

skaits sainī, koksnes suga, rūpnīcas-izgatavotājas nosaukums, teh-

niskā kontroliera numurs un valsts standarta numurs.

Parketa izstrādājumus pārvadā iesaiņotus, lai pasargātu tos no

mehāniskiem bojājumiem, mitruma, saules staru iedarbības un

nosmērēšanās.

47. §. Jumtaseguma kokmateriāli un citi kokmateriāli

Jumta seguma kokmateriāli. Jumta seguma ierīkošanai pagaidu
būvēs izmanto jumta dēlīšus, jumstiņus, jumta lubas un skaidas.

Jumta dēlīši (59. att. a) ir ķīļveida dēlīši, kuru garums

400 ... 600 mm ar gradāciju 50 mm un platums —ne mazāks par
70 mm.

Jumta dēlīšiem slīpums iet šķiedru virzienā. Biezākā gala bie-

zums — 13 mm, plānākā gala biezums — 3 mm. Garumam pieļau-

jamās novirzes ir ±0,5 mm, platumam — ±1 mm.

Jumta dēlīšus izgatavo no priedes, egles, baltegles, ciedra un

apses koksnes. Pēc koksnes vainām un apstrādes kvalitātes dēlīšus

iedala trīs šķirās. Pirmās šķiras jumta dēlīšos nedrīkst būt zari,

ieaugumi, zilējums, lokmalas, atlūzumi. Pat trešās šķiras jumta
dēlīšos nedrīkst būt lokmalas, plaisas var būt tikai matveida un

ne garākas par 50 mm, zilējums — atsevišķu plankumu veidā,
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zari — ļoti ierobežoti. Pieļaujamās koksnes vainas un apstrādes
defekti sīki norādīti TOCT 4136-43. Koksnes mitrums jumta dēlī-

šiem nedrīkst pārsniegt 25%.
Jumta dēlīšus ražošanas procesā dažkārt apstrādā ar antisep-

tikām un antipirēniem.
Jumta dēlīšus uzskaita kvadrātmetros. Tos iesaiņo pēc izmē-

riem, šķirām, koksnes sugām pa 5 m 2 katrā sainī ar tievajiem
galiem uz iekšpusi. Katru saini marķē. lepakotos dēlīšus uzglabā
slēgtās noliktavās vai nojumēs uz paliktņiem.

Jumstiņi (59. att. b) ir ķīļveida dēlīši ar rievu resnākajā
malā. To slīpums izveidots šķērsām šķiedrām. Jumstiņu garums ir

500 .. . 700 mm ar gradāciju 100 mm, platums — 70
...

120 mm ar

gradāciju 10 mm, biezākās malas biezums ir 15 mm, plānākās ma-

las biezums
— 3 mm. Rievai ir trapecveida forma, dziļums —

12 mm, platums ārpusē — 5 mm, platums rievas dibenā —

3...3,5 mm. Jumstiņu pieļaujamās izmēru novirzes ir tādas pašas
kā jumta dēlīšu izmēriem.

Jumstiņus izgatavo no priedes, egles, baltegles, ciedra un apses

koksnes. Jumstiņu koksnei un apstrādei jābūt augstas kvalitātes.

Uz jumstiņu gareniskajām malām nav pieļaujamas nekādas

koksnes vainas, kā arī atlūzumi un noškēlumi. Koksnes mitrumam

jābūt līdz 25%.

Jumstiņus, tāpat kā jumta dēlīšus, bieži jau ražošanas procesā
apstrādā ar antiseptikām un antipirēniem.

Jumstiņus saiņo pa 100 gabaliem katrā sainī pēc izmēriem,

šķiras un koka sugas. Saini nosedz ar sīkšķautņiem vai zemas šķi-
ras plāniem dēlīšiem, lai pasargātu jumstiņu malas no bojājumiem.
Katru paku marķē. Jumstiņus uzskaita kvadrātmetros un gabalos.

Jumta lubas ir koksnes vienkārtas loksnes, ko nogriež no

kluča šķiedru virzienā speciālā lubu griešanas mašīnā. Lubu

garums ir 400... 1000 mm, platums 90... 130 mm, biezums

3... 5 mm. Lubas izgatavo no skuju kokiem un mīkstiem lapu

59. att. Jumta seguma materiāli:

a — jumta dēlīši; b — jumstiņi.

kokiem, bet Ziemeļkaukāzā — no

ozola, griežot lubas radiālajā vir-

zienā.

Lubu koksnei jābūtaugstaskva-

litātes — tajā nedrīkst būt trupēs

bojājumi, nesaauguši un satrupēju-
ši zari, caurejošās plaisas, svēdras.

60. att. Koka klucīši bruģim
un grīdām.
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Jumta lubas sasaiņo pēc izmēriem un koksnes sugas (veļams
tādā kārtībā, kādā tās nogrieztas no kluča).

Jumta skaidas iegūst, plēšot īsus skuju koku vai mīksto

lapu koku atgriezumus speciālā ierīcē. Skaidu garums ir 400, 450

un 500 mm, platums 70 ... 120 mm, biezums 3 mm. Skaidu koksnei

jābūt augstas kvalitātes, tajā nedrīkst būt tādas vainas, kas izjauc
koksnes viengabalainumu,kā arī trupēs bojājumi. Vienāda garuma

skaidas saliek saiņos pa 100 gabaliemkatrā.

Jumta lubu un skaidu koksnes mitrums pieļaujams līdz 40%.
Lubas un skaidas parasti uzglabā nojumēs, lai pasargātu tās no

nokrišņiem un tiešiem saules stariem.

Izgatavo plēstos (atlases un parastos), finiera un zāģētos ap-

metuma skaliņus. To garums ir 1
...2,5 m, platums 12

...
40

mm, biezums — 2
...

5 mm.

Plēstos apmetuma skaliņus iegūst, plēšot pa gadskārtām sīk-

šķautņus, kuru biezums atbilstoši skaliņu platumam ir 12
...

30 mm.

Sīkšķautņus plēš speciālās skalu plēšanas mašīnās.

Finiera apmetuma skaliņus izgatavo no lobīto finieru atgriezu-
miem, bet zāģētos apmetuma skaliņus — no līstēm, apmalēm un

citiem kokapstrādes atkritumiem.

Sagatavotos apmetuma skaliņus iesaiņo pa 100 gabaliem katrā

sainī.

Koka klucīši ielu bruģim un grīdām. Klucīšus (60. att.) izga-
tavo atbilstoši TOCT 5217-50. Tiem ir sešstūra vai taisnstūra šķērs-
griezums. Grīdu klucīšu augstums ir 60 un 80 mm, ceļu un tiltu

bruģa klucīšiem — 100 un 120 mm; sešstūra klucīšu platums —

120 ... 200 mm, četrstūra grīdas klucīšu platums —40 ... 100 mm,

četrstūra ceļu un tiltu bruģa klucīšu platums — 50... 100 mm

(gradācija 10 mm); četrstūra klucīšu garums
— 100... 260 mm.

Pieļaujamās izmēru novirzes ir šādas: augstumam ±2 mm; platu-
mam (40... 100 mm) —±2 mm, platumam (120 ...

200 mm) —

±3 mm; garumam (100 ... 210 mm ) — ±3 mm, garumam (lielā-
kam par 210 mm) — ±4 mm. Klucīšu koksnes mitrumam jābūt ne

lielākampar 25%.

Klucīšus izgatavo no skuju kokiem un cietiem lapu kokiem, izņe-
mot baltegli, bērzu, dižskābardi un ozolu. Klucīšu gala virsmām

jābūtapzāģētām perpendikulāri klucīšu garenasij.
Klucīšus uzskaita gala virsmas kvadrātmetros. Tos transportē

slēgtos vagonos režģveida kastēs.

X NODAĻA

KOKSNES EKSPLUATĀCIJAS ILGUMA PALIELINĀŠANASPAŅĒMIENI

Koksnes ekspluatācijas ilguma palielināšanas paņēmieni ir

žāvēšana, piesūcināšana ar antiseptikām (pasargāšana no trupēs),
apstrādāšana ar insekticīdiem (pasargāšana no kokgraužiem),
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apstrāde ar antipirēniem (ugunsaizsargājošā apstrāde) un kok-

snes pasargāšana no mitruma ietekmes ekspluatācijas laikā.

Koka konstrukciju ekspluatācijas izturību palielina ari uzla-

botas, piemēram, līmētas koksnes pielietošana un dažādi apstrādes
paņēmieni — koksnes apstrāde ar gāzēm, sasaldēšana, uzglabā-
šana ūdenī, vārīšana sārma šķīdumā.

Koksni žāvē, lai paaugstinātu tās izturību pret trupi, paaugsti-
nātu mehānisko izturību, novērstu vai samazinātu tās mešanos vai

plaisāšanu izstrādājumos un panāktu labu līmējumu izturību un

uzlabotu virsmas apdares kvalitāti.

Koksni žāvē atklātās krautnēs, kamerās, augstfrekvences elek-

triskajā laukā, sakarsētos šķidrumos.

48. §. Koksnes dabiskā žāvēšana

Koksnes dabiskā žāvēšana atklātās krautnēs ir pats vienkār-

šākais paņēmiens, kam daudz ekonomisku priekšrocību. Tomēr šim

paņēmienam ir arī daudz trūkumu: žāvēšana atkarīga no klimatis-

kajiem apstākļiem; tai ir sezonas raksturs; ziemas periodā žūšanas

intensitāte praktiski samazinās līdz nullei, žāvēšanai liels laika

patēriņš (vairāki mēneši, dažkārt pat gadi); krautnēm vajadzīga
liela teritorija; koksne izžūst tikai līdz gaissausam stāvoklim

(15... 18%); žūšanas procesu tikpat kā nevar ietekmēt; koksni

var arī bojāt sēnes unkokgrauži.
Lai kokmateriāli normāli žūtu, tie jāuzkrauj uz speciāla pamata

sausā, līdzenā laukumā ar nelielu dabisku slīpumu ūdens notecei.

Krautne jānovieto tādā vietā, kur kokmateriāli labi vēdinātos. Ja

krautnēs teritorijā ir augsts gruntsūdens līmenis, teritorija jānosu-
sina ar slēgtās drenāžas palīdzību.

Žāvējamos zāģmateriālus var uzkraut uz betona pamatiem
(61. att.a) vai koka pamatiem (61. att. b), kuru augstums ir 50 cm,

61. att. Zāģmateriālu krautnes pamati:

a — betona; b — sastiprinātas pārnēsājamas koka piramīdas un režģi.
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62. att. Zāģmateriālu krautne.

bet apvidū ar lielu nokrišņu daudzumu — 65 cm. Koka pamatu
stabiem jābūt antiseptizētiem.

Vienā krautnē krauj vienas sugas, vienas šķiras un vienāda

platuma un biezuma dēļus. Neapzāģētus dēļus ar dažādu biezumu

ari var kraut vienā krautnē. Tos krauj režģveidā ar sausu līstīšu

vai dēļu starplikām. Uz līstītēm uzkrauti dēļi izžūst ātrāk, un tur-

klāt uz tiem nerodas zilējumi.
Starp dēļiem horizontālajās rindās jāatstāj atstarpes. Atstar-

pju lielums atkarīgs no klimatiskajiem apstākļiem.
Dēļus krautnē liek vienu virs otra vertikālās rindās tā, lai

atstarpes veidotu vertikālas spraugas visā krautnēs augstumā.
Dēļus saliek ar iekšējām plaknēm uz augšu, lai samazinātu to

mešanos.

Dēļus kraujot ar rokām, uzkrauj līdz 4 m augstas, bet krau-

jot ar transportieru palīdzību, — līdz 8 m un augstākas kraut-

nēs. Jo augstāka ir krautne, jo intensīvāk tajā notiek gaisa
cirkulācija, tāpēc koksne ātrāk žūst. Virs krautnēs ierīko vien-

slīpnes jumtu (62. att.) no 22... 25 mm bieziem dēļiem, kuru

platums ir ne mazāks par 150 mm. Jumts nedrīkst kavēt gaisa
brīvu piekļūšanu krautnei no augšas. Gaisam saskaroties ar uz-

krauto zāģmateriālu augšējām kārtām, tas uzņem no zāģmateriā-
liem mitrumu, kļūst smagāks un pa dēļu atstarpēm plūst uz leju.
Gaisa cirkulācija zem krautnēs paātrina gaisa plūsmu pa krautni.

Lai uzlabotu gaisa plūsmu pa krautni un lai zāģmateriāli vien-
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mērīgāk žūtu, krautnēs vidū visā augstumā atstāj vertikālu kanālu,
kura platums 40

...
60 cm. Bez tam krautnē izveido ari horizontālas

atstarpes 1 m un 2 m augstumā no zāģmateriālu apakšējās kārtas.

Kraujot zāģmateriālus, jārēķinās ar trijām izmēru-kvalitātes

grupām. I grupā ietilpst atlases, I, II un 111 šķiras dēļi, kuru pla-
tums 150 mm; II grupā — atlases, I, 11, 111 un IV šķiras slkšķautņi
un IV šķiras dēļi, kuru platums lielāks par 150 mm; 111 grupā —

visi zāģmateriāli, kuru kvalitāte zemāka par IV šķiru.
Dažādu izmēru-kvalitātes grupu zāģmateriālus krauj dažādi.

I grupas zāģmateriālus uzkrauj uz sausām līstītēm, kuru šķērs-

griezums ir 25X40 mm. Malējās līstītes noliek vienā līnijā ar dēļu
galiem. Uzkraujot otrās grupas zāģmateriālus, par starplikām
izmanto uzkraujamos dēļus un šķautņus, zāģmateriālus krauj bez

atstarpēm, pie tam krautnēs iekšpusē dēļu un šķautņu galiem jāguļ
uz nākamās starplikas. Trešās grupas zāģmateriālus uzkrauj uz

dēļu starplikām, malējās starplikas noliek vienā līnijā ar dēļu
galiem, kas krauti bez atstarpēm. II un 111 grupas zāģmateriālu
dēļu un šķautņu rindas krautnē veidotas bez atstarpēm tikai nosa-

cīti; faktiski tās uzkrautas ar nelielām atstarpēm.
Aprakstīto krautņu veidu sauc par rindu krautnēm. Zāģmate-

riālus žāvēšanai paredzētās rindu krautnēs uzkrauj ar rokām. Lie-

lākā augstumā zāģmateriālus padod ar speciālām transporta
ierīcēm vai celtņiem. Uz krautnēs padotos zāģmateriālus krauj ar

rokām.

Žāvēšanai paredzētos zāģmateriālus uzkrauj arī paketu kraut-

nēs (63. att.). Kraujot zāģmateriālus pēc šā paņēmiena, tos vis-

pirms sakrauj uz starplikām ar atstarpēm žāvēšanas-transportē-
šanas paketēs. Starpliku skaitu un izkārtojumu nosaka pēc pamata

šķautņu skaita un attāluma starp tiem. Kraujot priedes un ciedra

zāģmateriālus, starp tiem at-

stāj vismaz 50 mm platas
atstarpes, citām skuju koku

sugām — vismaz 35 mm

platas atstarpes. Paketes ga-

rums ir atkarīgs no zāģmate-
riāla garuma tajā, bet pla-
tums un augstums atkarīgs
no pacelšanas un transportē-
šanas mehānismu celtspējas.
Pakešu krautni sakrauj kār-

tās. Starp pakešu kārtām liek

horizontālas starplikas, kuru

biezumam jābūt ne mazākam

par 75 mm.

Kraujot pēc šīs metodes,
efektīvāk izmanto pacelšanas
mehānismus un transportēša-
nas līdzekļus, samazina darb-" 63. att. Zāģmateriālu paketu krautne.
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ietilpību, jo paketēs sakrautos zāģmateriālus no šķirošanas lau-

kuma bez pārkraušanas var aiztransportēt un uzkraut krautnēs,
pēc tam transportēt uz žāvēšanas kamerām tālākai žāvēšanai, bet
no kaltes uz kokapstrādes mašīnām.

Sausos ēvelētos zāģmateriālus, kā arī cieto koku materiālus var

glabāt slēgtās noliktavās ar koka žalūzijveida sienām un ventilā-

ciju. Ja šādu noliktavu nav, ēvelētos materiālus, kuru mitrums

nepārsniedz 18%, sakrauj blīvās pakās. Pakas krauj līdz 1 m aug-
stumā. Krautnēs starp pakām atstāj 20... 25 mm platas atstar-

pes. Lai krautnei piešķirtu stabilumu, horizontālā virzienā starp
pakām liek sausas starplikas. Sauso kokmateriālukrautnēs sakrauj
un izjauc tikai sausos laika apstākļos. Sniega un lietus laikā kraut-

nēs pārklāj ar brezentu.

Atklātajās krautnēs zāģmateriāli jāizžāvē līdz 22% mitrumam.

Dēļu žūšanas procesam krautnē seko, ieliekot kontrolparaugus
apmēram ceturtdaļkrautnes augstumā.

Žūšanas procesā zāģmateriāli var samesties, var plaisāt to galu
virsmas un uz tiem var izveidoties zilējums. Dēļu mešanos un zīlē-

jumarašanos var novērst, pareizi nokraujot krautni. Tā, piemēram,
mešanos garenvirzienā novērš, pareizi izvietojot starplikas. Kok-
apstrādes uzņēmumos, kuros ir nelieli zāģmateriālu krājumi, plai-
sāšanas novēršanai gala virsmas nobalsina vai apziež ar ziedēm,
lai kavētu mitruma iztvaikošanu caur tām.

Ziedēm ir šāds sastāvs (svara daļās):
1) skuju koku sveķi (33), krīts (33), pernica (17) un veldzēto

kaļķu pulveris (17);
2) skuju koku sveķi (83) un veldzēto kaļķu pulveris (17);
3) akmeņogļu piķis (40), skuju koku sveķi (36) un krīts (24).
Dažkārt gala virsmas aizsedz ar dēļiem vai speciāliem vairo-

giem, kurus apliek apkārt krautnei. Sādā krautnē ir sliktāka gaisa
cirkulācija, un tāpēc palēninās žūšanas process. Ar vairogiem var

aizklāt izžāvētu zāģmateriālu krautnēs, kā arī cieto lapu koku zāģ-
materiālu krautnēs.

49. §. Kokmateriālu žāvēšana kamerās

Kokmateriālu žāvēšanas kameras ir speciāli būvētas apsildāmas
telpas. Žāvēšanas process parasti notiek gāzveida vidē — sasildītā

gaisā, dūmgāzu un gaisa maisījumā un pārkarsētā tvaikā pie
atmosfēras spiediena.

Žāvēšanas kameru izmantošana ievērojami samazina kokmate-
riālu žāvēšanas laiku un padara to neatkarīgu no klimatiskajiem

apstākļiem, gadalaika un meteoroloģiskiem apstākļiem. Kamerās
kokmateriālus var izžāvēt līdz jebkuram vajadzīgajam mitrumam,

regulēt žāvēšanas procesu atbilstoši noteiktam režīmam, kā arī

iznīcināt sēņu infekciju, kaitīgos kukaiņus un to kāpurus.
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Kamerās, regulējot temperatūru, mitrumu un gaisa kustības

ātrumu, rada tādus apstākļus, lai koksne ātri izžūtu.

Koka būvdetaļu ražošanai paredzētajiem zāģmateriāliem (ja
koksnes sākuma mitrums ir 60% un pēc žāvēšanas

— 12%) orien-

tējoši noteikts šāds žāvēšanas ilgums:
25 mm bieziem priedes un egles dēļiem — 3 diennaktis;
50 mm bieziem priedes un egles dēļiem — 6 diennaktis;

tāda paša biezuma ozola dēļiem attiecīgi 14 un 28 diennaktis.

Žāvējot kokmateriālus kamerās, ļoti bieži rodas ārējās galuplai-
sas, radiālās plaisas, iekšējās plaisas, kā arī kokmateriālu sameša-

nās. Galvenais šo defektu cēlonis ir iekšējo spriegumu rašanās

koksnē žāvēšanas procesā. Lai novērstu šos defektus, žāvēšanas

laikā pārbauda koksnes mitrumu un iekšējos spriegumus.
Žāvējamās koksnes mitrumu kamerās nosaka pēc kontrolparau-

giem, kas ielikti krautnē. Kontrolparaugs parasti ir dēļa atgrie-
zums, kura garums ir līdz 1,5 m, vai sagatave (ja kamerā žāvē

sagataves). Paraugu koksnes kvalitātei jāatbilst žāvējamo kokma-

teriālu kvalitātei. Kontrolparaugu pirms novietošanas kamerā

nosver, bet no tā atzāģētās nelielās sekcijas ievieto žāvēšanas skapī.
Pēc sekcijām nosaka koksnes sākuma mitrumu un tās masu abso-

lūti sausā stāvoklī. Nosverot kamerā ievietoto kontrolparaugu pēc
noteiktiem laika posmiem, var sekot žūšanas norisei un uzzināt,
kāds mitrums ir koksnei. Kontrolparaugu no kameras izņem ar

speciālu palīgierīci (darbiniekam kamerā nav jāieiet).
Žāvēšanas procesa laikā ne tikai kontrolē koksnes mitruma

izmaiņas, bet arī nosaka koksnes iekšējo spriegumu lielumu un

raksturu pēc sprieguma sekcijām, kuras izzāģē no žāvējamo kok-

materiālu kontrolparaugiem, kas ņemti no dēļiem vai šķautņiem.

Sekciju izzāģēšanas paņēmieni attēloti 64. attēlā. Pēc sekcijas
zobu formas (65. att.) nosaka iekšējo spriegumu raksturu un lie-

lumu. Ja sekcijas zobi ir taisni, tas norāda, ka iekšējie spriegumi
kokmateriālos nav. Sekcijas zobu izliekšanās uz āru liecina, ka

kokmateriālu ārējās kārtās ir stiepes spriegumi, bet iekšējās kār-

tās
— spiedes spriegumi. Sekcijas zobu ieliekšanās uz iekšu nozīmē,

ka ārējās kārtās ir spiedes spriegumi, bet iekšējās kārtās — stiepes

spriegumi.
Atkarībā no kamerā iekārtotās gaisa cirkulācijas sistēmas izšķir

64. att. Spriegumsekciju izzāģēša-

nas veidi.

65. att. Spriegumsekciju
zobu izliekšanās.
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kameras ar gaisa dabisko, piespiedu, reversivo unežekcijas cirkulā-

ciju. Pēc kameras apsildīšanas paņēmiena izšķir dūmgāzu un

gaisa kameras.

Gaisa dabiskā cirkulācija kamerā rodas, izmainoties gaisa blī-

vumam sakarā ar sasilšanu, atdzišanu, gaisa relatīvā mitruma

palielināšanos. Gaisa piespiedu cirkulāciju rada ventilatori.

Par reverslvu sauc tādu gaisa cirkulāciju, kad tā kustības vir-

ziens žāvēšanas procesā periodiski mainās. Lai panāktu reversīvo

gaisa cirkulāciju, kameru iekšienē ierīko ventilatorus, kā arī aiz-_
bīdņus, ar ko periodiski aizver un atver gaisa ejas. Gāzu ežekclja
žāvēšanas kamerā parādīta 66. attēlā. Caur gaisa lūku / gaiss
nokļūst kaloriferā 3, un tālāk to iesūc gaisvadā 4. Sasildītais gaiss
ar lielu ātrumu izplūst caur ežektora uzgaļa 5 sprauslu 6 un iet

caur materiālu krautni 7, uzņemot koksnes mitrumu. Zīmējumā ir

parādīti arī ekrāni 8, kas novirza plūstošo gaisu vajadzīgajā vir-

zienā. Daļa no cirkulējošā gaisa iziet atmosfērā pa velkmes skur-

steni, bet lielākā daļa paliek kamerā, kur ar ventilatoru 2 iegūst
vajadzīgo cirkulācijas ātrumu.

Izšķir periodiskās un nepārtrauktās darbības kameras. Katru

periodiskās darbības kameru, pārtraucot žāvēšanu, pilnīgi atbrīvo

no izžāvētajiem kokmateriāliem un piekrauj no jauna ar žāvēšanai

paredzētajiem kokmateriāliem. Izkraušanas un iekraušanas laikā

kameras darbība tiek pārtraukta. Nepārtrauktās darbības kameras

ir tuneļveida. Tām abos galos ir cieši noslēdzamas durvis. Žāvē-

šanas procesā krautnēs pārvieto ar vagonetēm pa sliedēm; karsto

gaisu pievadanopretējās puses (pretplūsmas princips).

Dumgazu kaltes žāvēšanai izmanto dumgazes. Izšķir kalori-

feru, bezkaloriferu un ežekcijas dūmgāzu kameras. Bezkaloriferu

66. att. Gāzu ežekcija žāvēšanas kamerā

(pēc I. Krečetova):
/ — gaisa lūka; 2 — ventilators; 3 — kalori-

fers; 4 — gaisvads; 5 — ežektora uzgalisf 6 —

ežektora sprausla; 7 — zāģmateriālu krautne;
S — ekrāni.

dūmgāzu kaltēs (67. att.)
dūmgāzes ar gaisu sajauc

speciālā sajaucējā, un pēc
tam tās ieplūst kamerā.

Kamerās ar kaloriferiem

dūmgāzes iziet caur spe-

ciālu no ķieģeļiem izbūvētu

horizontālu kanālu, kas at-

rodas zem kameras. No

kanāla karstajām sienām

sakarst gaiss kamerā. Sīm
žāvēšanas kamerām nav

vajadzīgs ne tvaiks, ne

elektroenerģija, taču tajās

grūti regulēt kaltēšanas

procesu un tās nav pietie-
kami ugunsdrošas. Labāka

ir periodiskas darbības
reversīvā ežekcijas dūm-

gāzu kamera. Kamerā ir
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67. att. Bezkalorifera dūmgāzu kamera:

/ — kurtuve; 2 — dzirkstēju tvērējs; 3 — lūka gaisa padevei; 4 —

gaisa sajaucējs; 5 — ventilators; 6 — žāvējamo zāģmateriālu krautne;
7 — velkmes caurule.

divi dūmgāzu padeves kanāli, kas darbojas pārmaiņus. Ventilators
ierīkots ārpus kameras. Dūmgāzes no ežektora uzgaļa sprauslas
izplūst ar ātrumu 20

...

30 m/s. Dūmgāzēm virzienu maina, pārslē-
dzot aizbīdņus dūmgāzuvadā aiz ventilatora. Mūsdienās konstruē-

tas žāvēšanas kameras, kur kā siltuma avotu izmanto dabasgāzi.

Tvaika-gaisa kameras kokmateriālu žāvēšanai ir visizplatītākās.
Gaisu sasilda kaloriferos (ar tvaiku apsildāmās caurulēs). Lai

regulētu gaisa mitrumu dažādos žāvēšanas posmos, kamerā ierīko

speciālu tvaika ventili. Gaisa kameras darbība vienmēr ir saistīta

ar tvaika katla darbību. Silta gaisa kamerām ir vairāki periodiskas
un nepārtrauktas darbības veidi, kurās gaisa piespiedu cirkulāciju
panāk ar ventilatoriem. Daudzās no tām pielieto arī reversīvo gaisa
cirkulāciju.

Zāģmateriālus žāvēšanas kamerās sakrauj uz paliktņiem hori-

zontālās rindās ar starplikām. Starpliku biezums ir atkarīgs no

žāvējamo kokmateriālu koksnes sugas un biezuma un var būt

25
...

40 mm, platums — 35
...

45 mm, garums atkarīgs no kraut-

nēs platuma. Starplikām jābūt sausām un ar vienādiem izmēriem.

Vienlaicīgi žāvējamiem dēļiem vai sagatavēm jābūt vienāda bie-

zuma un vienas sugas koksnes. Atstarpēm starp dēļu malām jāat-
bilst gaisa kustības virzienam un ātrumam. Kraujot kamerā dažāda

platuma zāģmateriālus, platākos novieto krautnēs malās, bet šau-

rākos vidū.

Uzkraujot neapzāģētos dēļus, platos galus pārmaiņus novieto

vienā un otrā krautnēs galā, lai atstarpes starp dēļiem izveidotos

apmēram vienādas visā krautnēs garumā. Sagataves krauj tāpat
kā dēļus, pie tam īsas sagataves saliek ar galiem cieši kopā, lai

novērstu to plaisāšanu. Starplikas jācenšas novietot zem detaļu
saskares vietām.
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50. §. Koksnes žāvēšana augstfrekvences strāvas

laukā un petrolatumā

Bez koksnes žāvēšanas kamerās izmanto arī citus mākslīgās
žāvēšanas paņēmienus, piemēram, koksnes žāvēšanu augstfrekven-
ces strāvas laukā un petrolatumā.

Koksnes žāvēšana augstfrekvences strāvas laukā. Augstfrek-
vences strāvas laukā koksne ļoti ātri vienmērīgi sasilst. Tā, pie-
mēram, sīkšķautnis, kura šķērsgriezums ir 100X100 mm, pie pietie-
kamas augstfrekvences strāvas ģeneratorajaudas sasilst līdz 180 °C

5
...

10 minūtēs. No sakarsētās koksnes intensīvi izdalās mitrums,

un tā žūst. Salīdzinājumā ar koksnes žāvēšanu kamerās ar augst-
frekvences strāvu žāvēšana notiek 10... 20 reizes ātrāk. Koksni
ievieto starp elektrodiem (misiņa sietiem). Elektrodus pieslēdz
augstfrekvences strāvas ģeneratoram. Starp sietveida elektrodiem

rodas elektriskais lauks, kurā atrodas žāvēšanai sakrautā koksne

(68. att.). Žāvēšana notiek kamerā, kurā jābūt iekārtotai gaisa pie-
spiedu cirkulācijai. Tajā jānodrošina gaisa cirkulācijas ātrums

1
...

5 m/s, lai aizvadītu koksnes mitrumu,kas izdalās ļoti intensīvi.

Augstfrekvences strāvas pielietošana paātrina žāvēšanas procesu,

īpaši efektīva ir cietas koksnes un liela šķērsgriezuma sortimentu

žāvēšana augstfrekvences strāvas laukā. Taču koksnes žāvēšanai

augstfrekvences strāvas laukā jāpatērē daudz elektroenerģijas, tā

ir dārgāka par žāvēšanu kamerā, un tāpēc šo žāvēšanas veidu pie-
lieto samērā reti. Visefektīvākā žāvēšanas metode ir kombinētā

koksnes žāvēšana kamerā un augstfrekvences strāvas laukā.

Koksnes žāvēšana petrolatumā (69. att.). Tas ir intensīvs kok-

68. att. Zāģmateriālu un sagatavju novieto-

jumsstarp trīs elektrodiem:

/ — vagonete; 2 — izolatori; 3 — pārvietojamie

elektrodi; 4 — žāvējamie zāģmateriāli; 5 — gaisa

sprauga; 6 — krautnes starplikas; 7 — nepārvie-

tojams elektrods.

snes žāvēšanas paņēmiens
augstās temperatūrās. Pa-

ņēmienu izstrādājuši pa-

domju speciālisti. Petrola-

tums ir brūns šķidrums,
ko iegūst kā blakus pro-
duktu naftas pārstrādē, tas

nešķīst ūdenī un arī nejau-
cas ar to. Žāvēšanai

paredzētos kokmateriālus 3

iegremdē vannā 2 ar petro-
latumu, kas sakarsēts līdz

130 °C (petrolatuma_ uz-

liesmošanas temperatūra ir

260 °C). Sajā karstajā

šķidrumā iegremdētā kok-

sne ātri sakarst, kokmate-

riālos esošais gaiss izple-
šas, bet mitrums pārvēršas
tvaikos un izdalās no kok-

snes. Tvaika-gaisa maisi-
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69. att. Koksnes žāvēšana petrolatumā (iekārtas
shēma):
/ — sildcauruļu bloki; 2 — petrolatumā vanna; 3 — kon-

teiners ar zāģmateriāliem; 4 — celtnis; 5 — celtņa sliede.

jums tik intensīvi izdalās petrolatumā, ka to saputo. Pēc putu veido-

šanās intensitātes un daudzuma var spriest par žāvēšanas procesa

beigšanos (atkarībā no tā, līdz kādam mitrumam dēļi vai sagataves
jāizžāvē).

Koksnes žāvēšana petrolatumā salīdzinājumā ar žāvēšanu dūm-

gāzu un silta gaisa kamerās noris daudz ātrāk, kā arī žāvēšanas

kvalitāte ir augstāka. Parastie žāvēšanas defekti
— plaisāšana un

mešanās
— nav novērojami. Petrolatums iesūcas koksnē līdz 2 mm

dziļumā. lesūkšanās dēļ 1m3 koksnes žāvēšanai izlieto 8... 20 kg

petrolatumā. Liela izmēra sortimentu, piemēram, stabu žāvēšana

petrolatumā ilgst 8
...

12 stundas,'kamerās — vairākas diennaktis,
bet atklātās krautnēs vasarā —

dažus mēnešus.

Žāvēšana petrolatumā antiseptizē koksni un pasargā to no brie-

šanas. Petrolatumā izžāvētai koksnei labi jānotīra petrolatumā slā-

nis, pretējā gadījumā koksne slikti līmējama un arī tās apdare ar

krāsām un lakām ir nekvalitatīva. Tāpēc petrolatumā izžāvētu

koksni galvenokārt lieto celtniecībā, it īpaši ēku remontiem.

Koksnes kontaktžāvēšana. Šo žāvēšanas paņēmienu veic karstās

presēs starp metāla plātnēm, kuras periodiski sakļaujas un sakarsē

koksni. Šo paņēmienu lieto plānu sortimentu, piemēram, finieru un

saplākšņu žāvēšanai.

51. §. Koksnes pasargāšana no trupēs

Koksnes spēju pretoties trupei sauc par sēņu izturību. Sēņu
izturība galvenokārt ir atkarīga no koksnes sugas un koksnes

ekspluatācijas apstākļiem.
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Eku un būvju koksnes daļas bieži atrodas mainīgos klimatiska-

jos unatmosfēras apstākļos (siltumā, aukstumā, mitrumā) un tāpēc
bieži trupē. Ļoti bīstama ir trupe, ko izraisa ēku piepe. Sēņu infek-

cijas izplatīšanās un koksnes sairšana notiek ļoti ātri.

Lai pasargātu koksni no trupēšanas, veic dažādus konstruktīvus

pasākumus: izolē koksni no saskares ar grunti, akmeņiem un

betonu, ierīko vēdināšanas kanālus, aizsargā konstrukcijas no

atmosfēras nokrišņiem, aizvada ūdeni un ierīko hidroizolāciju,
novērš kondensācijas mitruma rašanos, nodrošina pagrabus pret
aukstumu, ierīko notekas pie logu ārējiem rāmjiem utt. Visos gadī-
jumos, kur koksni nevar pasargāt no trupēs ar konstruktīviem pasā-
kumiem, to aizsargā ar antiseptikām — ķīmiskām vielām, kas kon-

servē koksni. Koksnes antiseptikas iedala četrās grupās: ūdenī

šķīstošās antiseptikās, ūdenī šķīstošo antiseptiku pastās, ūdenī

nešķīstošās (eļļainās) antiseptikās un organiskajos šķīdinātājos
izšķīdinātās antiseptikās.

Antiseptikām, ko izmanto koksnes aizsargāšanai pret trupi,
jābūt ar augstu indīgumu (toksiskumu) attiecībā pret koku saār-

dītājām sēnēm, bet nekaitīgām cilvēkiem un dzīvniekiem; tām jāsa-
glabā indīgums (jābūt izturīgām) ilgu laiku; tām labi jāiesūcas
koksnē, tās nedrīkst negatīvi ietekmēt koksnes tehniskās īpašības,
izraisīt koroziju sastiprinājumu vietās un apgrūtināt koksnes

apdari; tām nedrīkst būt nepatīkama smaka; tām jābūt noturīgām
paaugstinātās temperatūrās un koksnes apdares procesā.

Ūdenī šķīstošās antiseptikas. Nātrija fluorīds ir balts pul-
veris bez smakas, tā šķīdums koksni nekrāso un nesamazina tās

stiprību, metālus nekorodē. Tā šķīdība 20 °C temperatūrā ir 3,7%,
bet 80 °C temperatūrā — 4,6%. Nātrija fluorīds ir spēcīga antisep-
tika, labi iesūcas koksnē, taču viegli noskalojas ar ūdeni. Dzīvo-

jamo, sabiedrisko un rūpniecisko ēku iekštelpu koka daļu un

koksnes skaidu, zāģskaidu, meldru, kūdras izstrādājumu antisepti-
zēšanai lieto 3...4% nātrija fluorīda šķīdumus. Saskarē ar kaļķi
un cementu tas zaudē antiseptiskās īpašības.

Nātrija silikofluorīds ir balts vai gaiši pelēks pulveris

ar dzeltenīgu nokrāsu, pēc iedarbības stipruma un kvalitātes līdzīgs

nātrija fluorīdam. Tā šķīdība ir neliela: 20 °C temperatūrā —
līdz

0,7%, 80 °C temperatūrā — līdz 1,8%- Nātrija silikofluorīdu lieto

kopā ar kalcinēto sodu vai nātrija fluorīdu tādam pašam vajadzī-
bām kā nātrija fluorīdu. To lieto arī kā sastāvdaļu silikātu pastas.
Tīrā veidā nelieto.

Nātrija silikofluorīds maisījumos ar kaļķi, krītu, ģipsi vai

cementu zaudē savas antiseptiskās īpašības, jo šo materiālu iedar-

bības rezultātā veidojas ūdenī nešķīstošais kalcija fluorīds.

Amonija silikofluorīds ir baltas krāsas pulveris bez

smakas, tā ūdens šķīdums koksni nekrāso un nesamazina tas stip-
rību, nedaudz koro'dē metālu, paaugstina koksnes ugunsdrošību.

Amonija silikofluorīds ir toksiskāks par nātrija fluorīdu. Ta >šķī-



133

dība ir augsta (25° Ctemperatūrā līdz 18,5%). Parasti lieto

5...8% ūdens šķīdumus. Samērā viegli tas noskalojas ar.ūdeni.

O,H,X ir antiseptika, kas izgatavota no fluorīda, dinitrofenola

un nātrija hromāta. Tā ir gaistoša viela ar fenola smaku, nedaudz

iekrāso koksni, nesamazina tās stiprību, metālus nekorodē. Šķīdība
ir apmēram tāda pati kā nātrija fluorīdam. Ārējo konstrukciju anti-

septizēšanai izmanto 3
... 4% šķīdumu. <Š>JļX nedrīkst lietot dzīvo-

jamo, sabiedrisko, rūpniecības ēku un pārtikas noliktavu iekšējo
koka konstrukciju un detaļu antiseptizēšanai.

Nātrija pentahlorfenolāts ir ļoti indīga un izturīga
antiseptika. Tam ir augsta šķīdība (23%), fenola smaka, tas viegli
iekrāso koksni, nesamazina tās izturību, korodē metālu. Lieto

5... 10% šķīdumus tādām pašām vajadzībām kā nātrija fluorīdu.

Pēc antiseptizācijas īpašībām nātrija pentahlorfenolātam līdzvēr-

tīgs ir nātrija oksidifenolāts.

Cinka hlorīds ir bez smakas, ļoti labi šķīst ūdenī, stipri
korodē metālu, bet šķīdumi, kuru koncentrācija lielāka par 5%,
samazina koksnes izturību. Šķīdumus, kuru koncentrācija nav lie-
lāka par 5%, izmanto gulšņu piesūcināšanai. Cinka hlorīds ir

indīgs, ar ūdeni viegli noskalojas.
Uralīts ir dzeltens pulveris ar fenola smaku, nokrāso koksni

dzeltenā krāsā, koksnes izturību nepazemina, korodē metālu. Tā

ir gaistoša un degoša viela. Uralītu nedrīkst lietot dzīvojamo,
sabiedrisko un rūpniecības ēku iekštelpu konstrukciju un detaļu
antiseptizēšanai. Trīsprocentīgu ūdens šķīdumu vai pastu izmanto

koksnes antiseptizēšanai atklātās būvēs.

Preparātu TP-48 izgatavo no pentahlorfenola. Tam ir augsta
šķīdība. Preparāts TP-48 ir bez smakas, koksni nekrāso un nepa-
zemina tās izturību,korodē metālu. 0,75 ... 1,5% šķīdumu lieto zāģ-
materiālu aizsargāšanai pret zilējumu un pelējumu. Preparātu ražo

divos veidos: rP.-48-O — skuju koku kokmateriālu antiseptizēšanai
un TP-48-5 — lapu koku kokmateriālu antiseptizēšanai.

Pēdējos gados izstrādātas un sāktas lietot šādas jaunas augsti
toksiskas antiseptikas: MXM-235

— 60% šķīdums un MXM-1 —

ūdenī šķīstoša pasta, kas labi aizsargā koksni pret trupi, nepaslik-
tina tās izturību un nekorodē metāla sastiprinājumus.

Antiseptizējošos šķīdumus sagatavo izlietošanas vietā, ievērojot

katrai antiseptikai noteikto koncentrāciju. Parasti šķīdumu gatavošanai
izmanto šādas antiseptikas (dots antiseptikas daudzums gramos 10 lit-

ros ūdens): nātrija fluorlds (300) un anilīnkrāsviela (2) vai nātrija

silikofluorīds (250), kalcinētā soda (300), anilīnkrāsviela (2). Sastāv-

daļas ieber karstā ūdeni, labi izmaisa un karstu šķīdumu klāj uz kok-

snes. Anilīnkrāsvielu pievieno šķīduma iekrāsošanai, lai piesūcināto

koksni pēc krāsas varētu atšķirt no nepiesūcinātās.

Antiseptiku ūdens šķīdumus izmanto to koka konstrukciju pie-
sūcināšanai, kas ekspluatācijā nebūs pakļauti mitruma vai ūdens

iedarbībai.
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Antiseptiskās pastas. Šis pastas sastāv no ūdenī šķīstošas anti-

septikas, saistvielas un pulverveida pildvielas. Par saistvielām

izmanto naftas bitumu, kuzbaslaku, šķidro stiklu, sulfītsārma

ekstraktu, mālus. Atkarībā no izmantotās saistvielas pastas sauc

par bituma, kuzbaslakas. silikātu, ekstrakta un mālu pastām.
Silikātu, ekstrakta un mālu pastas ir nedegošas, tām nav sma-

kas, un metālu tās nekorodē, taču ar ūdeni viegli noskalojas. Pas-

tas izmanto paaugstināta mitruma apstākļos esošu koka ēku un

konstrukciju aizsargāšanai, kā arī grunts mitruma apstākļos eks-

pluatējamās koksnes aizsargāšanai. Koksnes pasargāšanai no tru-

pēs ar pastām aizlej arī plaisas koka konstrukcijās.
Eļļainās antiseptikas. Akmeņogļu eļļa (antracēneļļa, kreo-

zoteļļa) ir spēcīga antiseptika, ko izmanto koksnes piesūcināšanai.
Tas ir tumšbrūns degošs šķidrums ar asu smaku, nokrāso koksni

tumšā krāsā, nav izskalojams, metālu nekorodē.

Akmeņogļu eļļu galvenokārt izmanto būvēm to koka daļu dziļai
piesūcināšanai, kas atrodas zem klajas debess, ieraktas zemē vai

novietotas ūdenī (gulšņi, tiltu daļas, balsti).
Akmeņogļu puskoksa eļļa ir darvas sausās pārtvaices

produkts. Sai eļļai ir tādas pašas īpašības kā akmeņogļu eļļai.

Degakmens eļļa ir tumšbrūns vai melns šķidrums ar stipru
fenola smaku. Sī eļļa ir mazāk indīga par akmeņogļu eļļu.

Organiskajos šķīdinātājos šķīdināmās antiseptikas. Penta-

hlor fenolam ir fenola smaka, metālu tas nekorodē un tīrā veidā

ir nedegošs. Par šķīdinātājiem izmanto zaļo eļļu, mazutu, petroleju
(naftas pārstrādes' produkti) un solventnaftu (akmeņogļu pārtvai-
ces produkts). Pentahlorfenolu izmanto eļļaino antiseptiku un naf-

tas produktu indīguma paaugstināšanai. Antiseptizēšanai lieto 5%

šķīdumus.

Oksidifenilsir līdzvērtīgs pentahlorfenolam.
Vara naftenāts ir antiseptika spilgti zaļā krāsā, tīrā veidā

nedegošs, noturīgs pret izskalošanu, metālu nekorodē, šķist pet-

rolejā, solventnaftā, mazutā. 5% šķīdumus izmanto mitruma eks-

pluatējamu kokizs\rādājumu antiseptizēšanai.

Koksnes antiseptizēšanas paņēmieni. Šķidrās antiseptikas uz-

klāj ar otu vai uzsmidzina ar hidropulti uz virsmas 2—3 reizes.

70. att. Mehanizēta dēļu piesūcināšana ar antisep-

tikām:

/ — dēli, 2 — antiseptiku vanna; 3 — transportieris.
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Katru uzklāto antiseptikas slāni žāve. Sada veida ar antiseptiku
koksni piesūcina 1

...

2 mm dziļumā.
Labākus rezultātus iegūst, iegremdējot koksni aukstā vai karstā

antiseptikas ūdens škidumā. Antiseptizējamo koksni tur šķīdumā
no 12... 20 minūtēm līdz 2 stundām atkarībā no koksnes sugas,

blīvuma un vajadzīgā piesūcināšanas dziļuma. legremdēšana
karstā antiseptikas šķīdumā palielina piesūcināšanas dziļumu. So

paņēmienu plaši lieto kokzāģētavās, kurās antiseptizē augstvēr-
tīgos zāģmateriālus, kā arī koku standartmāju ražošanas kombi-

nātos, pie tam šis darbs parasti ir mehanizēts (70. att.).
Ja sausu koksni iegremde antiseptikas šķīduma uz 7..

15 dienām, to var piesūcināt lielā dziļumā.

Izplatīts paņēmiens ir koksnes piesūcināšana karstajās-auksta-
jās vannās. Kokmateriālus vispirms uz dažām stundām iegremdē
vannā ar antiseptikas šķīdumu, kura temperatūra ir 85 .. . 95°C, bet

pēc tam ātri pārliek vannā ar šķīdumu, kura temperatūra
20... 25 °C. Karstajā vannā kokmateriālos esošais gaiss un ūdens

izplešas un daļēji izdalās no koksnes, pie tam, jo lielāks koksnes

mitrums, jo ilgāk to tur iegremdētu karstajā vannā. Aukstajā vannā

koksnē esošais gaiss un ūdens atdziest un saraujas, tāpēc antisep-
tika iesūcas koksnē.

Ja pēckoksnes izturēšanas karstajā antiseptikas šķīdumā karsto

šķīdumu no vannas izlaiž un ielaiž auksto antiseptikas šķīdumu,
tad tādā veidā panāk ne tikai koksnes dziļo piesūcināšanu, bet

atkrīt arī vajadzība koksni pārkraut citā vannā. Antiseptizējot ar

šo paņēmienu,var lietot tiklab ūdenī, kā arī eļļā šķīstošās antisep-
tikas. Kokmateriālu piesūcināšana karstajās-aukstajās vannās ilgst
8... 12 stundas.

Piesūcināšanu autoklāvos (hermētiski noslēdzamā piesūcināša-
nas katlā) panāķ,ar vakuuma (retināta gaisa) un spiediena palī-
dzību. Sis paņēmiens nodrošina ātru un efektīvu dziļo, bieži vien

pilnīgo koksnes piesūcināšanu.
Ar difūzijas paņēmienu piesūcina koksni, kas satur 40% (un

vairāk) mitruma. Koksne ar šādu mitruma saturu šķīdina uz tas

virsmas uzkaisītās ūdenī šķīstošās antiseptiskās vielas,- pulverus,

pie tam šie šķīdumi iesūcas (difundē) koksnē.

Piesūcināšanai ar difūzijas paņēmienu lieto nātrija fluorīdu vai

nātrija fluorīda maisījumu ar nātrija silikofluorīdu.

Difūzijas paņēmiena variants ir virsmu pārklāšana ar pastu

un bandāžas uzlikšana. Antiseptizējamo virsmu pārklāj ar vien-

mērīgu pastas kārtu, pārsedz ar jumta papes, ruberoīda vai perga-

mīna loksni, pārsegumu aplej ar bituma šķīdumu vai ar karstu

darvu un aptin ar stiepli. Pastas var aizstāt ar ūdenī šķīstošu anti-

septikas pulveri.
Ar šādu paņēmienu parasti antiseptizē sakaru līniju stabu galus,

kuri ekspluatācijas apstākļos pakļauti trupei.
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52. §. Kokmateriālu aizsardzība pret koksngraužiem

Līdzekļus, ko izmanto cīņai pret koksngraužiem, sauc par insek-
ticīdiem.

Insekticīdus iedala divās grupās: 1) insekticīdi, ko izmanto

remontējamo noliktavu, konstrukciju un citu koka izstrādājumu
daļu apstrādāšanai, kuras jau sākuši bojāt koksngrauži; 2) insekti-

cīdos, ko izmanto kokmateriālu aizsargāšanai no koksngraužiem
jaunceļamās ēkās un būvēs.

Kokmateriālu noliktavās galvenais līdzeklis cīņā ar koksngrau-
žiem ir noliktavu uzturēšana saskaņā ar sanitārajām prasībām, kā

arī savlaicīga apaļkoku nomizošana.

Pasākumus cīņai pret koksngraužiem iedala profilaktiskajos un

aktīvajos pasākumos. Profilaktiskajos pasākumos ietilpst visu ne-

krāsoto un apdarīto kokizstrādājumu apstrāde 2 vai 3 reizes gadā
ar 3% nātrija fluorīda vai nātrija silikofluorīda ūdens šķīdumu.
Sie šķīdumi nemaina koksnes krāsu unnav indīgi.

Aktīvajos pasākumos cīņā pret koksngraužiem ietilpst bojātās
koksnes piesūcināšana ar šķidrumiem un apgāzēšana ar koksn-

graužiem indīgām gāzēm. Koksngraužu iznīcināšanai izmanto vai-

rākus insekticīdus. /
DDT (dihlordifeniltrihloretāns), kura šķīdība acetonā ir 40,3%,

petrolejā —
līdz 6,9%, zaļajā eļļā —

līdz 43%, akmeņogļu eļļā —

līdz 66% (20 ... 30 °C temperatūrā). Rūpnieciski izgatavo šādus

sastāvus:

5,5% DDT maisījumu ar talku;

10% DDT maisījumu ar kaolīnu;

20% DDT emulsiju (pirms lietošanas to atšķaida ar ūdeni līdz

5 .. . 10% koncentrācijai);
50% pastu, kuru pirms lietošanas atšķaida ar ūdeni līdz

5 ... 10% koncentrācijai;
dezinsektālu

— 10% DDT šķīdumu petrolejā;
bezliesmas dūmsveces, kas izgatavotas no DDT un degošas

pildvielas.
Hlorofoss (tehniskais dimetiltrihloroksietilfosfonāts) sajau-

cas ar ūdeni jebkurās attiecībās. Tam ir asa, ātri gaistoša smaka.

To izmanto cīņai pret koksngraužiem. Lieto hlorofosa pulveri un

10% ūdens šķīdumu.
Hlorodanam ir vāja smaka, tas šķīst organiskajos šķīdinā-

tājos, ūdenī nešķīst; to izgatavo 10% pulvera un 65% šķidra pre-

parāta veidā. Šā preparāta sastāvā ietilpst eļļa un emulgators.
Koncentrātu atšķaida ar ūdeni pēc vajadzības. Izmanto koksnes

aizsargāšanai nokoksngraužiem.
Heksahlorāns ūdenī nešķīst, tā šķīdība acetonā ir 71 %. pet-

rolejā — 2%, zaļajā eļļā — 19%- Tam ir nepatīkama smaka, kas

ilgi saglabājas. Heksahlorānu lieto 12% maisījumā ar talku, 25%

maisījumā ar fosfora miltiem, kā arī dūmsveču veidā.

Mājas apstākļos cīņai pret koksngraužiem lieto šādus vien-
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kāršus sastāvus: piesātinātu nātrija fluorīda ūdens šķīdumu; piesā-
tinātu naftalīna šķīdumu benzīnā; maisījumu, kas sastāv no trīs

da|ām terpentīna un vienas daļas petrolejas; maisījumu, kas sastāv
no vienas daļas kreozoteļļas un piecām daļām benzīna; kampara un

fenola piesātinātu šķīdumu petrolejā.
Jaunceļamoēku aizsargāšanai no koksngraužiem izmanto šādus

insekticīdus:

akmeņogļueļļu;
degakmens eļļu maisījumā ar akmeņogļu eļļu vai degakmens

eļļu, kam pievienots pentahlorfenolsvai oksidifenils;
pentahlorfenola, oksidifenila 5... 10% šķīdumus organiskajos

šķīdinātajos;
vara naftenāta šķīdumu petrolejā, mazutā vai solventnaftā.

_

Sos insekticīdus izmanto cīņai pret jūras tārpiem, termītiem un

mājas koksngraužiem. Koksnes aizsargāšanai no koksngraužiem
bieži izmanto arī boraka un borskābes maisījuma (1:1) 10 ... 20%
šķīdumu.

Šķidros insekticīdus uzklāj ar otu. Labāk ir iesmidzināt insek-

ticīdu sastāvu tieši ķirmejās, ja to ir nedaudz. Apstrādājot kokma-

teriālus rūpniecībā, izmanto smidzinātājus, hidropultis, pie tam

šadā veidā šķidrumi iekļūst ķirmejās dziļāk.
Apstrādi veic 3 vai 4 reizes ik pēc 2 vai 3 nedēļām.
Drošs līdzeklis koksngraužu iznīcināšanai ir bojāto materiālu

izstrādājumu apgāzēšana ar koksngraužiem indīgām gāzēm
(sēroglekli, hlorpikrīnu). Apgāzēšanu veic speciālās vakuumkame-

ras (kurās ir pazemināts spiediens), turot tajās bojātos izstrādā-

jumus 2—3 dienas.

53. §. Kokmateriālu aizsardzība pret aizdegšanos

Koksne viegli uzliesmo, deg tās sadalīšanās produkti. Dažādu

sugu kosne uzliesmo 150
.. . 250 °C temperatūrā.

Lai koksni padarītu ugunsizturīgu, to apstrādā ar speciālām
ķīmiskām vielām — antipirēniem.

Karstumā antipirēni izdala nedegošas gāzes, kas, sajaucoties ar

degošajām vielām, kuras izdala sakarsēta koksne, veido neuzlies-

mojošu maisījumu. Daži antipirēni, ar kuriem piesūcināta koksne,

karstumā uz virsmas sakūst stiklveida slānī. Tas aizsargā koksni

no uguns un skābekļa piekļūšanas. Ar antipirēniem piesūcināta
koksne no atklātas uguns nedeg, bet gruzd.

Galvenie paņēmieni koksnes apstrādāšanai ar antipirēniem ir

piesūcināšana, noziešana un nokrāsošana.

Drošākais paņēmiens ir koksnes dziļā piesūcināšana autoklāvos

vai karstajās-aukstajās vannās. Ja antipirēni iesūcināti koksnē ar

dziļās piesūcināšanas paņēmienu, to iedarbības ilgums ir daudz

lielāks.
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Nereti ugunsaizsargājošo apstrādi veic, iegremdējot kokmate-
riālus antipirēnu šķīdumā vai divas trīs reizes uzklājot šķīdumu
uz virsmas ar hidropulti vai otu.

Ugunsaizsargājošo apziešanu veic ar speciālām pastām, kuras

uzklāj ar otu. Izžūstot pastas uz koksnes virsmas atstāj nedegošu
2
...

3 mm biezu kārtiņu. Apziešana derīga tikai koksnes uguns

aizsardzībai, nevis koksnes ārējai apdarei. Pastas izturīgi nesais-

tās ar koksni, tāpēc apziedums periodiski jāatjauno.
Koksni nokrāsojot ar ugunsaizsargājošām krāsām (silikātkrā-

sām un perhlorvinilkrāsām), tiek veikta gan koksnes ugunsaizsar-
dzība, gan ārējā apdare, jo krāsas satur arī pigmentus (baltos
pigmentus, mūmiju, okeru, ultramarīnu v. c). Ugunsaizsai gājošās
krāsas uzklāj ar otu. Tās veido uz koksnes virsmas līdz 1 mm biezu

ugunsaizsargājošu kārtiņu. Kokizstrādājumus un konstrukcijas,
kuras nav pasargātas no atmosfēras iedarbības, nokrāso ar uguns-

aizsargājošām krāsām, kam piemīt ūdensizturība un atmosfēr-

izturība.

Kokizstrādājumu ugunsaizsargājošo apdari var apvienot ar

koksnes piesūcināšanu ar antiseptikām. Tādos gadījumos uguns-

aizsargājošām krāsām un pastām, kā arī ugunsaizsargājošiem
piesūcināšanas sastāviem pievieno antiseptikas.

Visplašāk izmanto šādus antipirēnus: diamonija fosfātu, amo-

nija sulfātu,boraku, borskābi.

Diamonija fosfāta šķīdība ūdenī ir 68,6% 20 °C tempe-
ratūrā; tas koksni nekrāso, metālu nekorodē. Lieto 12...20% šķī-
dumus. Parasti diamonija fosfātu izmanto maisījumā ar amonija
sulfātu,boraku, borskābi uncitiem antipirēniem.

Amonija sulfāta šķīdība ūdenī 20 °C temperatūrā ir 75,4%;
koksni tas nekrāso, metālu nekorodē. Lieto 12 ... 20% šķīdumus, ko

pagatavo no amonija sulfāta, diamonija fosfāta un nātrija fosfāta

maisījuma.
Boraka šķīdība ūdenī 18°Ctemperatūrā ir 2,3%, 80 °C tempe-

ratūrā 31,4%. Lieto 20% šķīdumu, ko pagatavo no boraka un bor-

skābes maisījuma (1:1).
Antipirēnu sastāvu receptes piesūcināšanai dotas 11. tabulā.

Rūpnieciski izgatavo ugunsaizsargājošu perhlorvinilsveķu krāsu

(nXBO), kura sastāv no perhlorvinilsveķiem, kas izšķīdināti orga-

niskajos šķīdinātājos, ar mīnija un alumīnija pulvera piedevu. Šī

krāsa ir atmosfērizturīga, to var izgatavot dažādos toņos. Metālu

tā nekorodē un uz pārklājamās virsmas veido nedegošu kārtiņu.

Ugunsaizsargājošā silikātkrāsa ir šķidrā stikla maisījums ar

pildvielu (krītu), pigmentiem, tehnisko glicerīnu un hlorparafīna

emulsiju. Silikātkrāsa var būt dažādos toņos (izņemot balto); ta

ātri žūst, veido nedegošu segkārtiņu, kas izturīga pret ogļskābes
ifidarbību.

Antiseptikas, insekticīdus un ugunsaizsargajošos materiālus

pārvadā un uzglabā blīvi noslēgtos traukos. Uz taras jabut uzrak-

stam, kurā norādīta rūpnīca-izgatavotāja, materiāla nosaukums un



11. tabula

Antipirenu sastāvu receptes piesūcināšanai

šķira, izgatavošanas datums, bruto un neto svars un TOCT numurs.

Materiāla kvalitātei jābūt norādītai ražojuma pasē vai laborato-

rijas analīzē. Indīgiem materiāliem uz taras jābūt uzrakstam «Bīs-

tams! Inde!».

Dinitrofenols, eļļainās antiseptikas un to šķīdumi organiskajos
šķīdinātājos jāuzglabā neapkurināmāsnoliktavās.

Vairums antiseptiku un insekticīdu kaitīgi iedarbojas uz cilvēka

organismu (rada saindēšanos,apdegumus v. c), tāpēc strādājot ar

šīm vielām, jāievēro visi darba drošības noteikumi — jāstrādā kom-

binezonā, ar gumijotu priekšautu un gumijas cimdiem, aizsargace-
nēm un respiratoru. Ja nav speciāla respiratora, deguns un mute

jāaizsien ar mitru marli. Sevišķi rūpīgi jāaizsargā seja un acis.

Recep-
tes nr. Sastāvdaļas Pielietojums

l.

2.

Diamonijafosfāts

Amonija sulfāts

Petrolejas kontakts

Ūdens

Diamonijafosfāts

Amonija sulfāts

Nātrija fluorīds

Petrolejaskontakts

Ūdens

Amonija sulfāts

Boraks

Ūdens

20

5

3

72

6

14

2,5

3

74,5
20

5

75

Koksnes virsmu piesūci-

nāšanai ēku celtniecībā

Tam pašam pielietoju-
mam, tikai dziļajai piesū-

cināšanai

3. Tam pašam pielietoju-
mam
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TREŠĀ DAĻA

POLIMĒRI, SILTUMIZOLĀCIJAS

UN HIDROIZOLĀCIJAS MATERIĀLI

XI NODAĻA

POLIMĒRI UN PLASTMASAS

Par polimēriem sauc lielmolekulārus ķīmiskus savienojumus,
kuru molekulas sastāv no daudziem elementārposmiem, kas savā

starpā ķīmiski saistīti garās lineārās vai sazarotas uzbūves virknēs.
Polimēru molekulām ir lieli izmēri (tās parasti sauc par makro-

molekulām), jo tajās ietilpst desmitiem un simtiem tūkstošu atomu

un to molekulmasatiek izteikta simttūkstošos un miljonos vienību.

Turpretim mazmolekulāro vielu masu izsaka desmitos un simtos

vienību.* Tā, piemēram, dabiskā kaučuka molekulmasa ir

200 000 ... 400 000 vienību, bet ūdens molekulmasa — 18 vienības.

Polimēru veidu ir ļoti daudz. Polimēri ir visas lielmolekulārās

vielas — polietilēns, poliesteri, galalīts, bitumi, darvas v. c.

54. §. Izejvielas polimēru iegūšanai

Polimēru iegūšanai izmanto daudzas un dažādas ķīmiskās vie-

las. Šeit īsi aplūkotas tikai biežāk izmantojamās vielas, kam ir

vislielākā nozīme polimēru un sintētisko līmju iegūšanā.
Akrilskābe ir bezkrāsains šķidrums ar asu smaržu,kas atgā-

dina etiķskābi. Akrilskābi iegūst, oksidējot, piemēram, alilspirtu.
Glicerīns ir viskozs, bezkrāsains šķidrums. To iegūst, hid-

rolizējot taukus, vai arī no naftas pārstrādes produktiem.
Karbamīdu (urīnvielu) iegūst karstumā zem spiediena no

oglekļa dioksīda un amonjaka. Tīrs, sauss karbamīds ir bezkrā-

saini, gari prizmatiski kristāli bez smaržas. Karbamīds labi šķīst

* Atommasas vienība ir 1/12 masas no oglek|a izotopa ar masas skaitli 12.

Saliktas vai vienkāršas vielas molekulmasu izsaka oglek]a vienībās. Molekul-

masa ir vienāda ar tajā ietilpstošo atommasu summu.
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ūdenī, etilspirtā, amonija hidroksīdā. Ja urīnvielas molekulā skā-
bekli aizvieto ar seru, iegūst tiourīnvielu, kuru izmanto paaugsti-
nātas udensizturības karbamīdsveķu ražošanai.

Petrolejas kontaktu (G. Petrova kontaktu) izmanto poli-
mēru cietināšanai. Petrolejas kontakts ir biezs sīrupveida šķid-
rums, kura krāsa ir gaiši dzeltena līdz dzeltenbrūna. To iegūst, sēr-
skābes anhidrīdam vai oleumam iedarbojoties uz naftas smagajām
frakcijām (petroleju, solāreļļu v. c). Petrolejas kontakts jāuzglabā
0 . .. +20 °C temperatūra.

Krezols (trikrezols) ir bezkrāsains, eļļains šķidrums ar notu-

rīgu nepatīkamu smaku. Saskarē ar gaisu tas kļūst tumšāks. To

iegūst no akmeņogļu darvas. Krezols ir indīgs. Tas var radīt stip-
rus adas apdegumus, bet tā tvaiki

— elpošanas ceļu gļotādu un

acu iekaisumu.

Maleīnskābes anhidrīds (adatveida kristāli) šķīst ūdenī

vai acetonā, veidojot maleīnskābi. Maleīnskābes anhidrīdu iegūst,
oksidējot benzolu vai furfurolu.

Melamīnu iegūst, termiski apstrādājot diciāndiamīdu vai

urīnvielu. Melamīns ir bezkrāsaini, sīki kristāli, kas labi šķīst
glicerīnā.

Metakrilskābes īpašības ir līdzīgas akrilskābes īpašībām,
bet tai ir vājāka smaka un augstāka viršanas temperatūra.

O 1 c f ī n i — piesātinātie ogļūdeņraži sastāv no oglekļa un ūdeņ-
raža. Tie ir bezkrāsas gāzes vai šķidrumi ar raksturīgu smaku. Pie-

sātinātos ogļūdeņražus iegūst naftas pārstrādes krekinga procesā.
Rezorcīns ir bezkrāsas kristāli, kas labi šķīst ūdenī, spirtā,

glicerīnā. Rezorcīnu iegūst no benzola.

Stirols ir bezkrāsas šķidrums, ko iegūst, dehidrogenējot etil-

benzola tvaikus. Stirols ir .degošs, sprādziennedrošs, indīgs savie-

nojums, kas kairina ādu. Ūdenī nešķīst, bet šķīst spirtā, ēterī un

citos organiskajos šķīdinātājos.
Urotropīnu iegūst, formaldehīdam reaģējot ar āmonjaku.

Sajā reakcijā izdalās liels siltuma daudzums. Urotropīns ir bezkrā-

sas kristāli, kas šķīst ūdenī. '

Fenols ir akmeņogļu sausās pārtvaices blakusprodukts. To

iegūst arī no benzola, hlorbenzola un benzosulfoskābes. Fenols ir

bezkrāsas rombiski kristāli ar raksturīgu asu smaku. Gaisā fenols

deg, kļūst mīksts un viegli iztvaiko. Gaismas ietekmē tas kļūst sar-

kans. Gāzveida stāvoklī fenols ir ugunsnedrošs. 3...5% fenola

ūdens šķīdumu sauc par karbolskābi.
Fenols ir ļoti indīgs. Koncentrēti šķīdumi var radīt smagus ādas

apdegumus. Saindējoties ar fenolu, rodas stipras galvassāpes un

sirdsdarbības traucējumi. Fenols ir ļoti bīstams acīm.

Formaldehīds ir bezkrāsas gāze ar asu, smacējošu smaku.

Indīgs. Formaldehīdu iegūst, oksidējot metilspirtu ar gaisa skābekli

augstā temperatūrāvai oksidējot dabisko gāzi.
Formalīns ir formaldehīda 40% ūdens šķīdums, ko izmanto

dezinfekcijai. Tas ir bezkrāsas šķīdums ar asu, kodīgu smaku. No
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formalīna ietvaicējot iegūst kristālisku pulveri — paraformalde-
hīdu, kuru izmanto līmju gatavošanai, it īpaši, lai padarītu ūdens-

izturīgākas glutīna līmes.

Formalīnu parasti uzglabāblīvi noslēgtos traukos. Telpas, kurās

glabā formalīnu, ziemā jāapsilda, jo zemā temperatūrā formalīns

kļūst duļķains — izdalās nogulsnes. Lai formalīns nebojātos, tam

pievieno metilspirtu (vasarā — 7%, ziemā — 12%).
Ftalskābes anhidrīdu iegūst, oksidējot naftalīnu. Ftal-

skābes anhidrīds ir kristāliska viela. Šķīst spirtā, slikti šķīst ūdenī.

Furfurols ir bezkrāsains, patīkami smaržojošs šķidrums, kas

stāvot sabiezē un kļūst tumši brūns. Šķīst ūdenī. Furfurolu iegūst,
hidrolizējot saulespuķu sēklu čaumalas, salmus, skaidas, tukšās

kukurūzas vālītes un citus lauksaimniecības atkritumus. Izmanto-

jot furfurolu, ķīmiskā rūpniecībā iespējams ekonomēt fenolu.

Vinilhlorīdsir bezkrāsas gāze ar ētera smaržu. Ražošanā
to piegādā sašķidrinātu (viršanas temperatūra — 13,9 °C) balonos

zem 2
...

3 atm spiediena.
Vinilhlorīdu iegūst, acetilēnam pievienojot hlorūdeņradi.
Etilēnglikols ir bezkrāsains, laistīgs šķidrums, ko iegūst,

etilēna oksīdam pievienojot ūdeni. Labi šķīst ūdenī un spirtā.
E t i 1 ē n s ir bezkrāsas gāze ar vāju ētera smaržu. Etilēnu iegūst,

atdalot to naftas krekingā no akmeņogļu koksēšanas gāzēm. Eti-

lēns ir degošs un maisījumā ar gaisu — sprādziennedrošs.
Propilēnu un izobutilēnu arī iegūst no naftas krekinga

gāzēm.
Ķimikālijas, no kurām iegūst polimērus, kaitīgi iedarbojas uz

cilvēka organismu, tāpēc darbā ar tām jāievēro drošības tehnikas

noteikumi. Ķimikālijas jāuzglabā rūpnīcas-izgatavotājas tarā slēg-
tās noliktavās.

55. §. Polimēri

Polimērus jeb sintētiskos sveķus iegūst ķīmiskās reakcijās,
kurās liels skaits vienkāršo molekulu

— monomēru savienojas
vienā lielā molekulā— polimērā (vārds atvasināts no grieķu
vārda «poli» — daudz, «mēros» — daļa).

Molekulu pārgrupēšanās un polimēru molekulas izveidošanās

no monomēriem notiek ķīmiskās reakcijās, ko sauc par polikonden-
sācijas vai polimerizācijas reakcijām.

Polimerizācijas reakcijā polimērs rodas polimērus veidojošo
vielu molekulu pārgrupēšanās un palielināšanās rezultātā, pie tam

neizdalās nekādi blakusprodukti. Reakcijas izejvielām un iegūtajam
polimēram ir viens un tas pats ķīmiskais sastāvs. Polikondensācijas

reakcijā izdalās ūdens, amonjaks, oglekļa dioksīds vai citas vielas.

Atkarībā no iegūšanas reakcijas veida polimērus iedala polimerizā-
cijas unpolikondensācijas polimēros.
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Polimerizācijas polimēri ir termoplastiski, t. i., sasil-

stottie kļūst mīksti, bet atdziestot sacietē.

Polikondensācijas polimēri atkarībā no reakcijā izlie-
toto izejvielu daudzuma attiecības un katalizatora (reakcijas iero-

sinātāja) var būt termoplastiskie (atgriezeniskie) un termoreaktivie

(neatgriezeniskie).
Pašreiz ķīmiskajā rūpniecībā iegūst ļoti daudz polimēru —

sin-

tētisko sveķu. Tālāk īsi apskatīti tie polimēri, kurus lieto celtniecībā

un mēbeļu ražošanā.

Polikondensācijas polimēri. Fenolformaldehīdsveķus iegūst no

fenola un formaldehīda polikondensācijas reakcijā katalizatora klā-

tienē. Tos bieži sauc par bakelitiem. Sie sintētiskie sveķi ir gan ter-

moreaktīvi, gan termoplastiski, šķīst spirtā un ūdenī, var būt gan

cietā, gan šķidrā agregātstāvoklī.
Tos izmanto koka izstrādājumu unkonstrukciju līmēšanai; koka

skaidu plātņu, cietu un ļoti cietu koksnes šķiedru plātņu, ūdensiztu-

rīgo un apdarīto saplākšņu, koksnes kārtaino plastu un papīra kār-

taino plastu un citu kārtaino materiālu (fenoplastu) izgatavošanai.
Ar veidlējuma metodi no šiem sintētiskajiem sveķiem izgatavo
dažādus izstrādājumus: mēbeļu furnitūru, elektrotehniskās armatū-

ras detaļas un daudzus citus izstrādājumus (fenolītus).
Fenolformaldehīdsveķi satur brīvu fenolu, tāpēc tie kaitīgi iedar-

bojas uz cilvēka organismu.
Rezorcīna-formaldehīdasintētiskos sveķos fenols

aizstāts ar cilvēka organismam nekaitīgu ķimikāliju — rezorcīnu.

No šiem polimēriem izgatavotajiem presētajiem un veidlējuma

izstrādājumiem salīdzinājumā ar fenolformaldehīdsveķu izstrādā-

jumiem ir lielāka cietība unsiltumizturība.

Urīnvielas-formaldehīda sintētiskos sveķus — karbamīdsve-

ķus iegūst urīnvielas un formaldehīda polikondensācijas reakcija.
Tos var iegūt gan termoreaktīvus, gan termoplastiskus. Karbamīd-

sveķi ir bezkrāsaini vai gaišā krāsā, gaismizturīgi, cieti, bez sma-

kas. Pēc šīm īpašībām tos viegli atšķirt no fenolformaldehīdsve-

ķiem, kas ir izturīgāki pret ūdens iedarbību (karbamīdsveķi karsta

ūdenīkļūst mīksti), skābju iedarbību un ir siltumizturīgāki. .
Karbamīdsveķus lieto koksnes līmēšanai un cieto un ļoti cieto

koksnes skaidir un koksnes šķiedru plātņu, kārtaino plastu, šun-

plastu un citu materiālu izgatavošanai.
Karbamīdsveķu materiālus sauc arī par aminoplastieni. Karba-

mīdsveķu līmju markas ir šādas: M<P-17, MOC-1, M-4, M-60, M-70.

Melamīnformaldehīdsveķi veidojas no melamīna un

formaldehīda polikondensācijas reakcijā. Salīdzinājumā ar karb-

amīdsveķiem tie ir ūdensizturīgāki, ātrāk sacietē. Izstrādājumi, kas

izgatavoti no šiem polimēriem, ir cieti, spīdīgi, plānas plāksnes ir

samērā caurspīdīgas.
Melamīnkarbamīdsveķus iegūst no urīnvielas, mela-

mīna un formaldehīda polikondensācijas reakcijā. Melamīns šiem

sveķiem piešķir ūdensizturību, tāpēc to lietošana ir daudzveidīgāka



144

salīdzinājuma ar karbamidsveķiem. Ražo marku MMC un MMITK
melamīnkarbamīdsveķus.

Epoksīdsveķus iegūst polikondensācijas reakcijā no vie-

lām, kas satur epoksīdgrupu, fenoliem, "spirtiem un fenolformalde-
hīdsveķiem. Epoksīdsveķi ir dažādas viskozitātes šķidrumi.
Viskozitāte nemainās, tos uzglabājot. Ja epoksīdsveķiem pievieno
cietinātāju, tie kļūst cieti, nekūstoši un nešķīstoši.

Epoksīdsveķus izlieto kā ļoti izturīgas koka un metāla līmes, no

tiem izgatavo ūdens, siltuma, sārmu un skābju izturīgas lakas un

krāsas ar labu adhēziju (pielipšanas spēju).
Ja epoksīdsveķus sajauc ar lielu daudzumu (līdz 500% pēc

apjoma) pulverveida pildvielām, tad iegūst presmasu izstrādā-

jumu izgatavošanai spiedveidnēs.

Poliuretānusiegūst no poliizocianāta, glikola un esteriem

(šīs vielas ņem dažādās attiecībās) polikondensācijas reakcijā.
Poliuretānus izmanto izstrādājumu izgatavošanai ar veidlējuma
paņēmienu. Taču galvenokārt tos izlieto putu poliuretānu (poro-
lona) ražošanai. Putu poliuretāniem var būt dažāda elastība un

blīvums —
30 ... 200 kg/m3. Tie ir siltumizturīgi, ugunsizturīgi

(nedegoši), tiem ir liela dilšanas izturība, bet galvenā šī materiāla

priekšrocība ir tā, ka tas var izturēt atkārtotu saspiešanu un pēc
slodzes noņemšanas atjauno sākuma formu (tilpums pie tam

neizmainās).
Putu poliuretānus izlieto mīksto mēbeļu polsterējumos, kā arī

siltuma un skaņas izolēšanai. No tiem izgatavo dažādus ikdienā

lietojamus izstrādājumus un piederumus: spilvenus, matračus,

paklājiņus, sūkļus v. c. Plaši lieto poliuretānu plēves, līmes un

lakas.

No dažādajiem polikondensācijas sintētiskajiem sveķiem kokap-
strādē galvenokārt lieto fenolformaldehīdsveķus, karbamīdform-

aldehīdsveķus un melamīnformaldehīdsveķus.

Polimerizācijas polimēri. Polivinilhlorīds ir polimērs, ko

iegūst, polimerizējot vinilhlorīdu. Polivinilhlorīds ir balts vai viegli
iedzeltens nedegošs pulveris bez smakas, kura mīksttapšanas tem-

peratūra ir 100 °C. To viegli dažādi apstrādāt. No polivinilhlorīda
izgatavo cietas plātnītes un loksnes, hidroizolācijas un gāzes

izolācijas plēves, mīkstus plastus, spiedizstrādājumus; ar ekstrūzi-

jas paņēmienu iegūst dažādas profilētas detaļas. Polivinilhlorīdu

izmanto arī līmju un laku izgatavošanai.

Polistirolu iegūst, polimerizējot stirolu. Polistirols ir caur-

spīdīgs, ciets, elastīgs, visai ūdensizturīgs un ķīmiski izturīgs mate-

riāls. No polistirola izgatavo krāsainus lokšņveida materiālus dažā-

dām vajadzībām, plēves, putu polistirolu plātnes siltuma un skaņas

izolēšanai, krāsas, emaljas. Polistirolu galvenokārt apstrādā ar

veidlējuma un ekstrūzijas paņēmienu. Polistirols ir samēra trausls,

un tam ir neliela atmosfērizturība.
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Poliolefīnus iegūst, polimerizējot olefīnus (nepiesātinātos
ogļūdeņražus) — etilēnu, propilēnu, izobutilēnu. legūtie polimēri
ir polietilēns, polipropilēns un poliizobutilēns.

Polietilēns ir cieta, viegla, dzeltenīgi balta ragveida viela. To

pārstrādā ar veidlējuma, ekstrūzijas un formēšanas paņēmienu. No

polietilēna galvenokārt izgatavo dažāda biezuma hidroizolācijas
plēves, kā arī ūdensvada caurules un profilētas detaļas. Polie-

tilēnu izmanto dekoratīvo, tehnisko un mēbeļu audumu izgatavo-
šanai.

Pollpropllēnu lieto tāpat kā polietilēnu. Taču polipropilēna
izstrādājumiem ir lielāka siltumizturība un stiprība.

Poliizobutilēns ir mīksts, elastīgs kaučukveida materiāls, kam

raksturīga augsta izturība pret ūdens, skābju un sārmu iedarbību.

Poliizobutilēna plēves un loksnes (ar pildvielām vai bez tām) ir

hidroizolācijas materiāli.

Poliakrilāti un polimetakrilāti ir akrilskābes vai

metakrilskābes un šo skābju esteru polimerizācijas produkti. Cietā

agregātstāvoklī tie ir bezkrāsainas caurspīdīgas vielas, kuras pazīs-
tamas ar nosaukumu organiskais stikls. Organisko stiklu var mehā-

niski apstrādāt un pakļaut plastiskajai deformācijai, bet paaug-

stinātā temperatūrā štancēt. To var nokrāsot jebkura krasa.

Organisko stiklu ražo 0,5 ... 50 mm un biezākās loksnēs.

Polimetakrilātiem ir nedaudz lielāka ūdensizturība un ķīmiska
izturība nekā poliakrilātiem.

Kumarona-indēna polimēru (kumaronsveķus) iegūst
polimerizācijas reakcijā no vielām, kuras satur smagais benzols.
Šo polimēru lielākoties ražo akmeņogļu koksēšanas un ķīmiskās
pārstrādes rūpnīcās. Tas var būt viskozs šķidrums vai cieta viela

gaiši dzeltenā līdz tumši brūnā krāsā. Kumaronsveķus galveno-
kārt lieto azbestsveķu plātņu ražošanai, kā arī eļļas un spirta laku

izgatavošanai.
Polivinilacetāts ir caurspīdīgs, bezkrāsains polimērs, ko

iegūst, polimerizējot vinilspirta esterus. Polivinilacetātu izmanto

koksnes līmēšanai, grīdas laku un mastiku, kā arī telpu iekšējās

apdares materiālu izgatavošanai.

56. §. Plastmasas

Plastmasu galvenā sastāvdaļa ir polimēri — sintētiskie sveķi.
Dažas plastmasas sastāv tikai no polimēra, bet to lielais vairums

satur vēl pildvielas. Polimēru, ko satur plastmasas ar pildvielām,
sauc par saistvielu. Plastmasās lieto organiskās un minerālās pild-
vielas šķiedru, pulveru, lapu veidā (vizla, smilts, kaolīns, talks, gra-

fīts, koksnes milti, azbesta šķiedras, kokvilnas izsukas, koksnes

skaidas, papīrs, audums, finieris, azbesta kartons). Par stiklaplasta

pildvielām izmanto stikla audumu vai stikla šķiedru, kuru iegūst no

stikla, kas izkausēts speciālās kausēšanas krāsnīs. Ja uz izkausēto
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stikla masu iedarbojas ar spēcīgu tvaika strūklu vai arī to izspiež
caur filjerām*, tad iegūst stikla šķiedras, kuru diametrs 3

...

30 mik-

roni.

Pildvielas uzlabo polimēru īpašības un pazemina izstrādājumu
pašizmaksu. Plastmasām, kurās pildvielas daļiņas, šķiedras vai lok-

snes sasaista plāna polimēra kārtiņa, ir daudz lielāka izturība nekā

viendabīgampolimēru izstrādājumam. Pildvielas novērš plaisu vei-

došanos plastmasās, samazina to rukumu, palielina materiāla iztu-

rību stiepē un liecē (it īpaši pildvielas šķiedru vai lokšņu veidā).
Dažas pildvielas palielina plastmasas siltumizturību, ugunsiztu-
rību.

Plastmasas ar šķiedrveida pildvielām sauc par voloknītu, ar

auduma pildvielām — par tekstolītu, ar lokšņveida pildvielām —

par kārtaino plastu.
Plastmasu sastāvā bieži ietilpst krāsvielas un pigmenti, kas

izstrādājumiem piedod vajadzīgokrāsas toni.

Lai palielinātu izstrādājuma elastību un samazinātu trauslumu,

plastmasām pievieno plastifikatorus (kamparu, oleīnskābi, parafīn-
eļļu, dibutilftalātu, glikolu, poliesterus v. c).

Atkarībā no sastāva, izgatavošanas veida un apstākļiem iegūst
plastmasas ar visdažādākajām īpašībām — cietas, elastīgas, traus-

las, izturīgas pret agresīvu vidi (skābju, sāļu šķīdumu, benzīna,
benzola iedarbību), ar lielu mehānisko izturību, lielu dilšanas iztu-

rību, spēju izturīgi salīmēties ar metālu, stiklu un koku. Plastma-

sām raksturīgs tas, ka no tām viegli var izgatavot izstrādājumus
ar veidlējuma un presēšanas metodēm. Plastmasas var apstrādāt
ar zāģēšanu, frēzēšanu, urbšanu, slīpēšanu un sametināt karsta

gaisa strūklā. Dažas plastmasas ir caurspīdīgas un var aizvietot

stiklu.

Galvenais plastmasas izstrādājumu izgatavošanas paņēmiens
ir presēšana. No plastmasām ar pulverveida pildvielām izstrādā-

jumus izgatavo ar karstās presēšanas paņēmienu. Lokšņu materi-

ālus no plastmasas iegūst lieljaudas hidrauliskās apsildāmās

spiedēs.
Profilēta šķērsgriezuma izstrādājumus izgatavo, plastmasas

karstumā spiežot caur attiecīgu profilspiedni (ekstrūzijas paņē-
miens) .

Sādā veidā izgatavo kāpņu margas, profillīstes un citas metros

mērāmas detaļas garumā līdz 20 m. Plastmasas izstrādājumu rūp-
niecībā raksturīgs augsts ražīgums, pie tam bez izejmateriālu atkri-

tumiem un zudumiem.

Plastmasas tilpuma izplešanās paaugstinātā temperatūrā dažos

gadījumos vērtējama kā pozitīva īpašība. Tā, piemēram, apaļa

galda malu nosegšanai sasildītu, galeniski •sametinātu plastmasas

apmalu apliek galda malām bez jebkāda sastiprinājuma. Pēc atdzi-

šanas plastmasas apmala saraujas un stingri pieguļ galda malai.

* Filjeras — disks vai plāksne ar ļoti maziem caurumiņiem (spraugām).
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Tāpat sasildītas polivinilhlorīda margas rokturus uzliek uz metāla

treliņiem; pēc atdzišanas tās nav jāpiestiprina ne ar līmēm, ne ar

kokskrūvēm.

Tā kā plastmasas iegūst no lētām dabiskajām izejvielām (naf-
tas, akmeņoglēm, dabasgāzes un koksnes pārstrādes produktiem
v. c.) un tautas saimniecībā plastmasām ir augsta pielietošanas
efektivitāte, to ražošana strauji attīstās. Galvenais šķērslis plast-
masu plašākai izmantošanai mēbeļu ražošanā un celtniecībā ir

pagaidām nepietiekamais ražošanas apjoms un līdz ar to plastmasu
deficīts.

XII NODAĻA

POLIMĒRU MATERIĀLI UN IZSTRĀDĀJUMI

57.§. Loksnes, plātnes, plātnītes

Visizplatītākie lokšņu un plātņu materiāli ir bakelizētie saplāk-
šņi, koka skaidu un koksnes šķiedru plātnes, kuras apskatītas
iepriekš 38., 42., ,43. paragrāfā. Tālāk dots to polimēro materiālu

apraksts, kurus kokapstrādē un namdaru darbos sāk lietot pēdējos

gados.
Koksnes kārtainais plasts (jļCn) ir loksnes vai plāt-

nes, kuras izgatavo no lobītiem finieriem, piesūcinot tos ar fenol-

formaldehīdsveķu spirta vai ūdens šķīdumu un salīmējot
140 . .. 150 °C temperatūrā zem spiediena (līdz 200 kG/cm2 ).

Plasta blīvums 1,23... 1,33 g/cm3, pretestība stiepē šķiedru vir-

zienā 1100... 2600 kG/cm 2, spiedē —
1000... 1800 kG/cm2, liecē

840
..

. 2800 kG/cm 2.

Izgatavo šadu izmēru koksnes kārtaina plasta loksnes un plāt-
nes (mm): garums —

700.. .5600, platums —
750... 1200, bie-

zums —
1

...

60. ŪCU tehniskās prasības norādītas TOCT 13913-68.

No šiem plastiem izgatavo mašīnu detaļas — slīdgultņus, gultņu
ieliktņus, riteņu bukses, zobratus. Retāk tos izmanto ārējo sienu

apšūšanai. Plastus var apstrādāt ar parastajiem kokapstrādes
instrumentiem.

Par koksnes plastu sauc viengabala (masīvu) sapresētu
koksni. Viens no pazīstamākajiem šāda veida koksnes plastiem
ir presētā koksne

— lignostons, kuru izgatavo galvenokārt no

bērza, dižskābarža vai apses koksnes un kura blīvums ir 1,25...

1,45 g/cm3. Mašīnrūpniecībā lignostons ir bronzas aizstājējs,
bet atspoļu ražošanā tas aizstāj viscietāko sugu koksni. Lignos-
tonu ražo 1000 mm garu sagatavju veidā; kuru šķērsgriezums ir

kvadrāts vai taisnstūris (līdz 80 ... 100 mm).
Dekoratīvo kārtaino papīra plastu iegūst no

speciālu šķirņu papīra, kas piesūcināts ar polimēriem un salīmēts
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130... 140 °C temperatūrā pie spiediena līdz 70 kG/cm2 pulēta
skārda starplikās.

Plasta virspuse ir gluda, spoža un cieta (tā atgādina pulētu
virsmu), atkarībā no papīra krāsas tas ir dažādās krāsās vai arī

ar uzdrukātu dekoratīvas koksnes tekstūras un krāsas imitāciju
(tāpat var izgatavot akmens plātņu imitāciju). Mēbeļu apdare ar

papīra plastu aizstāj' apdari ar drāztiem finieriem un lakošanu.
Ar dekoratīvo plastu apdara mēbeles, paneļus un sienas, griestus,
durvju vērtnes.

Finierrūpniecībā izgatavo arī ar papīra plastu pārklātus saplāk-
šņus un plātnes. Plasts ir siltumizturlgs, ūdensizturīgs, skābju un

sārmu izturīgs, labi mazgājams siltā ūdenī. To viegli mehāniski

apstrādāt.
Plasta lokšņu izmēri ir šadi (mm): garums

— 1000 .. . 3000; pla-
tums — 600 . . .1600; biezums 1

...

5.

Plasta loksnes pie sienām piestiprina ar kokskrūvēm, naglām,
līstītēm un speciālām līmēm.

Plasta loksnes iesaiņo un uzglabā, saliekot ar virspusēm kopā
pa divām, bet starpā ieklājot papīru.

Plastu uzglabā horizontālā stāvoklī sausā, noslēgtā telpā.
Tekstūras papīrs ir parastākais drāzto finieru aizstājējs.

Tekstūras papīra loksnēm tipogrāfiski uzdrukāts divu, trīs, pat
četru krāsu dekoratīvas koksnes tekstūras zīmējums. Poligrāfiskā
rūpniecība ražo tekstūras papīru riekstkoka, Karēlijas bērza, sar-

kankoka un citu sugu koksnes imitācijai.
Tekstūras papīra svars atkarība, no ta blīvuma ir 27, 45 un

80 g/m2.
Tekstūras papīru pēc uzlīmēšanas parasti pārklāj ar caurspīdīgu

lakojumu.
Stikla tekstolīts ir kārtains lokšņu plasts, kas sastāv no

stikla auduma,kurš piesūcināts ar sintētiskajiem sveķiem un sapre-
sēts karstumā. Starp stikla auduma kārtām ieklāj citu tekstilmate-

riālu starpkārtas.
Stikla tekstolīts ir ugunsdrošs, absolūti izturīgs pret sēņu un

atmosfēras iedarbību, tam piemīt neliels higroskopiskums un liela

izturība, it sevišķi stiepē. Sevišķi liela izturība ir stikla tekstolītam,
kas izgatavots noepoksīdsveķiem.

Rūpnieciski ražo stikla tekstolīta loksnes, kuru garums ir līdz

2400 mm, platums —
līdz 1000 mm, biezums — 0,5... 15 mm un

vairāk. Lokšņu biezums atkarīgs no presējamā stikla auduma bie-

zuma un kārtu daudzuma. Stikla tekstolīta blīvums ir 1,60...

1,85 g/cm3.

Stikla tekstolītu lieto ļoti plaši. To var izmantot sienu segu-

miem, paneļiem, šķērssienām, pārsegumiem, caurgaismojamiem

griestiem utt. No tā ar presēšanas un veidlējuma paņēmienu var

izgatavot daudzus izstrādājumus: vannas, izlietnes, mazgāšanas
ierīces un dažādus sadzīves priekšmetus.
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CBAM ir anizotrops1 kārtains stikla šķiedras materiāls. Atšķi-
rībā no stikla tekstolīta tas sastāv tikai no stikla šķiedras (bez citu

tekstilmateriālu starpslāņiem). Atsevišķās kārtās stikla šķiedras
sakārto paralēlā virzienā. Blakus kārtas novietotas tā, lai šķiedru
virziens tajās būtu perpendikulārs. Pēc tam tās apsmidzina ar sin-

tētiskajiem sveķiem.
Materiālam CBAM ir ārkārtīgi liela izturība; izturības robeža

stiepē ir līdz 9500 kG/cm2, spiedē —
līdz 4000 kG/cm2, liecē līdz

7000 kG/cm 2. Blīvums 1,69... 1,94 g/cm3.Rūpnieciski ražo CBAM

plātnes, kuru garums ir līdz 1000 mm, platums — līdz 500 mm, bie-

zums 1,0.... 30 mm. CBAM izmanto būvkonstrukciju izgatavošanai.
Apdares plātnltes, kas izgatavotas uz polimēru bāzes,

izmanto vannas istabu, virtuves, sanitāro mezglu, kā ari slimnīcu,
veikalu un sabiedriskās ēdināšanas telpu sienu apdarei. Platnīšu

virspuse ir spoža vai matēta, dažādās krāsās. Plātnīšu malām jābūt
līdzenām, bez nošķēlumiem un citiem bojājumiem. Tām jābūt arī

gaismas, tvaiku, sārmu un skābju izturīgām, kā arī izturīgām pret
dezinficējošām vielām.

Polistirola plātnītes izgatavo no polistirola ar spiedlie-
šanas metodi. Ražo kvadrātveida (100X100 mm un 150x150 mm)
un taisnstūrveida (garums 100 un 150 mm, platums 20, 50 un

75 mm) polistirola plātnltes. Bez tam ražo arī dubultplātnītes ar

neīsto šuvi. Plātnīšu biezums ir 1,25 min, ja garums 100 mm, un

1,35 mm, ja garums lielāks par 100 mm. Polistirola plātnītes nav

pietiekami siltumizturīgas, tāpēc telpās, kurās ir atklātas uguns

avoti (plītis, krāsnis v. c), un arī bērnu iestādēs tās nelieto.

Katrai plātnīšu partijai jāpievieno nepieciešamais līmes dau-

dzums un instrukcija par tās lietošanu. Līmi var izgatavot ari uz

vietas no perhlorvinila lakas un cementa, kas ņemti vienādos dau-

dzumos. Plātnīšu piestiprināšanai izmanto ari kolofonija līmi.

Fenolīta plātnītēm ir šādi izmēri: 100x100 mm un

150X150 mm, biezums 1,5 mm. Tās izgatavo no fenolīta
—

veidlē-

juma materiāla; kas sastāv no termoplastiskiem fenolformaldehīd-

sveķiem, cietinātāja un pulverveida pildvielas. Fenolīta plātnītes
lr skābju, sala un ūdens izturīgas, tvaiku necaurlaidīgas. Tās ir

dažādās spilgtās krāsās. Fenolīta plātnītes izmanto ražošanas cehu,

laboratoriju, kā arī sabiedrisko un dzīvojamo ēku sienu apdarei.
Fenolīta plātnītes piestiprina ar fenolformaldehīdsveķu līmi,

kura parasti pievienota katrai plātņu partijai. Var izmantot arī

bituma un gumijas bituma līmes, kuras sagatavo tieši darba vieta.

Polivinilhlorīda plātnītēm ir šādi izmēri: 150X150

mm un 300x300 mm, biezums 1,2 mm. Polivinilhlorīda plātnītēm

salīdzinājumā ar polistirola plātnītēm ir lielāka siltumizturība.bez

tam tām ir liela cietība un spīdums. Ražo dažādu"krasu un faktūras

polivinilhlorīda plātnītes. Tās plaši lieto sienu apdarei, kā arī

1 Anizotropija ir ķermeņa fizikālo īpašību nevienādība dažādos griezuma

virzienos. Tā, piemēram, koksne ir anizotrops materiāls.
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izgatavo virsmas segumu tām koksnes vietām, kas pakļautas
pastiprinātai nodilšanai (metāla seguma vietā).

Apdares plātnes iesaiņo kartona kārbās vai koka kastēs tā, lai

viena tipa, krāsas un izmēru plātnītes būtu līdz 10 m2. Plātnītes
uzglabā slēgtas noliktavās.

Tālāk apskatītas plātnes un plātnītes, ko lieto grīdu segumiem.
Ražo presētās koksnes skaidu plātnes, kuru bie-

zums 13 .. .19 mm (sk. 43. §) un ļoti cietās koksnes šķiedru
plātnes, kas speciāli izgatavotas grīdu segumiem, kā arī kok-

snes šķiedru parketa plātnītes (sk. 42. §).
Polivinilhlorīdagrīdu plātnītēm ir tādas pašas teh-

niskās īpašības kā polivinilhlorīda apdares plātnītēm, bet to bie-

zums ir 2 un 3 mm. Izmēri 150X150, 200X200, 300x300 mm. Sīs

plātnītes neuzsūc mitrumu un ļoti viegli tīrāmas.

Fenolīta grīdu plātnīšu īpašības ir tādas pašas kā feno-

līta apdares plātnītēm, bet tās ražo viena izmēra
— 150x150 mm,

biezums 4 un 6 mm.

Kumar o n s v c ķu-p olivinil h 1 o r īd a plātnītes izga-
tavo no kumaronsveķiem un polivinilhlorīda, pievienojot tiem pild-
vielas — koka miltus, talku un azbestu (10% no kopējās presmasas

svara). So plātnīšu izmēri ir tādi paši kā polivinilhlorīda plātnīšu
izmēri. Kumaronsveķu-polivinilhlorīda plātnītes ir elastīgas un

izturīgas pret nodilumu.

Kumaronsveķu plātnītes izgatavo no kumaronsveķiem
un 40—45% pildvielu (koka milti, talks un azbests). Plātnīšu

izmēri 150X150 un200X200 mm, biezums 3 mm. īpašības līdzīgas
kumaronsveķu-polivinilhlorīda plātnīšu īpašībām. Kumaronsveķu
un kumaronsveķu-polivinilhlorīda plātnītes bieži sauc par azbest-

sveķu plātnītēm. Šīs plātnītes izgatavo gan dažādās krāsās, gan kā

marmora imitāciju. Azbestsveķu plātnītes izmanto grīdu segumiem
dzīvojamās, sabiedriskās un rūpniecības ēkās, izņemot dušas telpas,

pirtis un mitros cehus, kā arī telpās, kurās uz grīdas var nokļūt
naftas produkti.

Grīdu gumijas plātnītes izgatavo no utilizētas gumijas
un gumijas rūpniecības atkritumiem. Gumijas plātnīšu grīdai ir

augsta nodilumizturība un ķīmiskā izturība. Tās galvenokārt lieto

rūpnīcu, ķīmisko cehu, laboratoriju un elektrostaciju grīdu pārklā-
šanai.

Plātnīšu izmēri ir 150x150,200x200 un 300X300 mm, biezums

2 un 5 mm.

58. §. Plēvju materiāli

Plēvju materiālus izgatavo no polivinilhlorīda, polieti-
lēna, acetilcelulozes, sintētiskā kaučuka un citiem polimēriem.
Plēvju biezums parasti ir desmitās vai simtās daļas milimetra, bet

dažkārt izgatavo 1 mm biezas plēves.
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Polimēru plēves izmanto celtniecībā gaisu necaurlaidīgu kon-

strukciju izgatavošanai, kā arī ēku iekšējai apdarei un hidroizolā-

cijai. Telpu apdares plēves ražo caurspīdīgas un necaurspīdīgas;
vienmērīgi iekrāsotas, vienā krāsā un daudzkrāsainas, ar iespiestu
zīmējumu; bezpamatnes (sastāv tikai no polimēra, plastifikatora un

krāsvielas); ar papīra vai auduma pamatni.
So plēvju iekrāsojumam jābūt vienmērīgam, bez plankumiem,

kā arī gaismizturīgam. Krāsa nedrīkst mainīties siltumā un nomaz-

gāties ar ziepjūdeni.

Hidroizolācijas plēvēm attiecībā uz ārējo izskatu ir mazākas

prasības,,taču tām nav pieļaujami ieskrambājumi un plīsumi, tāpat
kā apdares plēvēm.

Celtniecības normās (CHhIT) ēku iekšējai apdarei paredzētas
polivinilhlorīda plēves.

Polivinilhlorīda plēves izgatavo, polivinilhlorīdam pie-

vienojot plastifikatoru. Ražo līdz 40 m garas, 1000 un 1800 mm

platas, 0,1 ...0,2 mm biezas bezšuvju polivinilhlorīda plēves. Tās

var būt caurspīdīgas, matētas, necaurspīdīgas, dažādās krāsās vai

ar krāsainu ornamentu. Plēves izmanto mitru telpu apdarei un

mēbeļu virsmu pārklāšanai. Plēvi pielīmē ar perhlorvinila līmi zem

3... 5 kG/cm2 liela spiediena. Bezpamatnes polivinilhlorīda plēves
jāaizsargā no mehāniskiem bojājumiem. Pārgriezts vai pārplēsts
plēves apšuvums pilnīgi jānomaina, jo to nevar izlabot. Bez tam

polivinilhlorīda plēvēm ir maza siltumizturība, tāpēc karstus priekš-
metus (gludekli, tējkannu) uz tām nedrīkst likt.

Polivinilhlorīda plēves, kas izgatavotas uz papīra pamatnes, ir

0,1 ... 0,8 mm biezas, bet uz auduma pamatnes — 0,2
.. .0,4 mm

biezas. So plēvju garums 40 m, platums 500, 600 un 700 mm (arī
1000 mm), — tām plēvēm, kas izgatavotas uz auduma pamatnes).

Plēve ar līmes slāni, ko nosedz ar papīru, ir 0,1 un0,2 mm bieza;

plēve, ko uzlīmē skaņu izolējošai pamatnei, — 0,15 un 0,2 mm bieza,

kopā ar pamatni — 3.. .4 mm bieza. So plēvju garums 12 m, pla-
tums plēvei ar papīra pamatni 500, 600, 750 mm, bet plēvei ar

skaņu izolējošu pamatni — 750 mm.

Polivinilhlorīda plēves, kas izgatavotas uz kādas pamatnes, ir

necaurspīdīgas. Tās izmanto sienu, šķērssienu, griestu, durvju vēr-

tņu, iebūvēto mēbeļu apdarei dzīvojamās ēkās un telpās ar paaug-

stinātām higiēnas prasībām. Plēves ar skaņu izolējošu pamatni
izmanto kinoteātru zālēs, mašīnrakstīšanas birojos un citas telpas
ar augstām skaņas izolācijas prasībām sienu apdarei. Plēves ar

papīra pamatni neieteic paaugstināta mitruma telpu apdarei.
Polivinilhlorīdaplēves transportē unuzglabā ruļļos.
Tekstovinīts ir kokvilnas audums, kas pārklāts ar polivinil-

hlorīda plēvi. Tekstovinīta virspusē var būt iespiesta ādas faktūra.

So materiālugalvenokārt izmanto mīksto un pusmīksto mēbeļu vir-

smu segumiem. Tekstovinīts ir elastīgs, ūdensizturīgs, to viegli
sašūt.
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Polietilēna plēvi iegūst no polietilēna caurspīdīgas vai

krāsotas nenormēta garuma lentas veidā, kuras platums 650 mm,

biezums līdz 0,2 mm.

Šai plēvei var būt dažādi garuma un platuma izmēri, jo lentas

viegli sametināt (sakausēt) sakarsējot caur papīru ar gludekli
(90... 130 °C) plēves malas, kas izliktas viena uz otras. Polietilēna

plēve ir ūdens un tvaika necaurlaidīga,elastīga pat lielā salā, iztu-

rīga pret puves baktērijām. To galvenokārt izmanto hidroizolācijas
kārtām, piestiprināšanai lieto gudrona mastiku.

Polietilēna plēves stiepes izturība ir līdz 180 kG/cm 2, tā ir pie-
tiekami elastīga, laiž cauri ultravioletos starus, taču gaismas iedar-

bībā noveco, un to bojā grauzēji.
Polipropilēna plēve ir līdzīga polietilēna plēvei. To

izmanto tāpatkā polietilēna plēvi, taču tai ir lielākastiepes izturība

(līdz 300 kG/cm 2 ), liela siltumizturība, ķīmiskā izturība (pret šķī-
dinātājiem un skābēm, izņemot slāpekļskābi).

59. §. Linolejs un monolītie grīdu segumi

Linolejs. Viens no galvenajiem grīdu segmateriāliem ir linolejs.
Linolejam ir stiprs kokvilnas vai džutas pamataudums, kas pār-

klāts ar lineļļas vai olīveļļas, kolofonija, pildvielu un pigmentu
maisījuma kārtu. Pašreiz rūpnieciski ražo šādus linoleja veidus:

polivinilhlorīda un gliftālsveķu (poliesteru) linoleju, koloksilina

relīnu, ruļļu linoleju uz siltumu un skaņu izolējoša poraina mate-

riāla vai voiloka pamatnes, pergamenta linoleju, sintētiskās uzkār-

stās grīdsegas.
Polivinilhlorīdabezpamatnes linolejs sastāv no polivinilhlorīda,

pildvielas (talka), plastifikatora, mīkstinātāja unkrāsvielām. Saga-
tavoto masu kalandrējot starp karstiem veltņiem, iegūst blīvu,

gludu, 1,5...2,5 mm biezu linoleja lentu (pieļaujamās novirzes

±0,1 mm).
Polivinilhlorīdalinoleju uz auduma pamatnes izgatavo, sagata-

voto maisījumu uzklājot uz auduma, karsējot termokamerā 150...
180 °C temperatūrā un pēc tam kalandrējot. Maisījums sastāv no

polivinilhlorīda, talka, plastifikatora, olīveļļas un krāsvielas. Šī

linoleja biezums 2... 2,5 mm (pieļaujamās novirzes ±0,2 mm).
Biezums polivinilhlorīda linolejam uz siltumu un skaņu izolē-

jošas plāna voiloka vai elastīga poraina plasta pamatnes ir

4
...

6 mm (pieļaujamās novirzes ±0,2 mm).
Polivinilhlorīda linoleju ražo vismaz 12 m garās loksnēs, kuru

platums 1400 ... 1600 mm.

Gliftālsveķu (poliesteru) linoleju ražo uz auduma pamatnes,
bieži ar uzdrukātu zīmējumu. Linoleja maisījuma galvenā sastāv-

daļa ir ar augu eļļām modificēti gliftālsveķi. Šī linoleja lokšņu
izmēri ir šādi: garums 20 m, platums 1800... 2000 mm, biezums



153

2,5... 5 mm (±0,2 mm). So linoleju pagaidām vēl lieto reti tā

samērā augstās izmaksas dēļ.
Vienkārtas bezpamatnes koloksilīna (nitrocelulozes) linoleju

ražo 12 m garās loksnēs, kuru platums 1000... 1200 mm un bie-

zums 2... 4 mm (±O,l mm). Tas parasti ir sarkanos vai brūnos

toņos. Koloksina linoleja masa sastāv no nitrocelulozes, plastifika-
toriem, pildvielām (ģipša, azbestmiltiem), pigmentiem un antipi-
rēniem. Koloksilīna linoleja lietošana ir ierobežota. So linoleju
nedrīkst lietot skatītāju zālēm un bērnu iestāžu grīdām. Tāpat to

nedrīkst uzklāt telpās, kur lieto skābes, bāzes unšķīdinātājus. Lino-

leju uzklāj uz cietas pamatnes, piestiprinot ar īpašu mastiku.

Relīns ir gumijas linolejs. Relīns sastāv no divām kārtām
—

apakšējās, kuru izgatavo no vecas sasmalcinātas gumijas (utilizē-
tām riepām), kas sajaukta ar bitumu, un virskārtas, kas sastāv no

sintētiskā kaučuka, aerosila 1, pigmentiem un organiskajām krās-

vielām. Katru relīna kārtu izgatavo atsevišķi, bet pēc tam savieno,
vienlaikus vulkanizējot gumiju. Relīnam ir augstas siltuma un ska-

ņas izolācijas īpašības, liela izturība pret nodilumu,tas ir elastīgs.
So materiālu ražo dažādās krāsās. Relīnam ir šādi izmēri —

garums 12 m, platums 1400... 1600 mm, biezums 3... 5 mm

(±0,2 mm). Pārklāt grīdas ar relīnu ieteicams mitrās telpās (pir-
tīs, dušas telpās utt.).

Rūpnieciski ražo arī linoleju uz papīra pamatnes; to sauc par

pergamenta linoleju.
Linoleju transportē unuzglabā ruļļos.
Monolītos grīdas segumus iedala plastiskajos un uzlejamos.
Plastisko grīdas segumu uzklāj uz grīdas pamatnes,

izlīdzina un pieblīvē ar speciālām uzklāšanas mašīnām un vibro-

mašīnām; uzlejamo grīdas segumu uz grīdas pamatnes uzlej vai

izsmidzina. Neatkarīgi no grīdas seguma materiāla konsistences

un citām īpašībām jāpanāk, lai pārsedzamā grīda būtu gluda,
līdzena un vienkrāsaina, bez plaisām, bez nelīdzeniem salaidumiem,

dobumiem un plankumiem.

Pārsegums nedrīkst saplaisāt vai atlobīties no pamatnes. Pa-

rasti uzklāj grīdas segumu divās kārtās. Apakšējā kārtā uzklāj
mastiku ar mazāku polimēru daudzumu. Virsējās klājumu kārtas

sastāvs (svara daļās) ir šāds: rūpnīcā izgatavota polivinilacetāta

emulsija — 1; maltās smiltis — 0,9; pigments — 0,1...0,15;

ūdens
— 0,3.

Monolītās grīdas pamatnei jābūt nošpaktelētai. Špaktelēšanas
sastāvs (svara daļās) ir šāds: polivinilacetāta emulsija — 1;

kvarca smiltis 0,2 ... 4; pigmenti — 0,3 ... 0,5; ūdens — 0,17.

Normās CHnll monolītā grīdu seguma ierīkošanai paredzēti
šādi materiāli:

polivinilacetāta mastika uzlejamam virskārtas segumam.

1 Aerosils (Sio2) — ļoti smalks pulveris baltā krāsā. To izmanto par aktīvu

pildvielu gaišiem gumijas maisījumiem.
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(biezums 1,5 ...
2 mm) dzīvojamās un sabiedriskās ēkās, kur neap-

grozās daudz ļaužu;
polivinilacetāta mastika divu kārtu uzlejamam segumam, bie-

zums 3... 4 mm. Sāda seguma apakšējo slāni sagatavo no plastis-
kas mastikas 2 mm biezumā. Šīs monolītās grīdas ierīko dzīvoja-
mās un sabiedriskās ēkās, kur notiek intensīva ļaužu kustība, kā

arī vieglās un pārtikas rūpniecības ēkās, kur lieto transportlīdzek-
ļus ar gumijas riteņiem;

pollmērcementa sastāvi vienas kārtas uzlejamam segumam (bie-
zums 3... 4 mm), vienas kārtas plastiskajam segumam (biezums
7... 10 mm) un divu kārtu uzlejamam segumam (biezums
10... 14 mm). Šādus pārsegumus ierīko sabiedriskās un rūpniecī-
bas ēkās;

plastbetoni vienas kārtas plastiskajiem grīdas segumiem (bie-
zums 30... 40 mm); tos izmanto paaugstinātas mehāniskās

izturības un ķīmiskās izturības monolītās grīdas ierīkošanai

rūpniecības ēkās.

Viskvalitatīvākos monolītos grīdas segumus iegūst ar polivinil-
acetāta unpolimērcementa mastikām.

6<o. §. Plastmasu izstrādājumi un detaļas

Plastmasu pusfabrikātus un izstrādājumus izgatavo ar ekstrū-

zijas, veidlējuma un presēšanas metodēm. Celtniecībā plaši lieto

plastmasas margu rokturus, grīdlīstes, pakāpienu uzliktņus un

citas profilētās detaļas. Tāpat plaši lieto plastmasas detaļas un

pusfabrikātus mēbeļu ražošanai un telpu iekārtojumam.
Polivinilhlorīda margu rokturus (71. att.) izga-

tavo no polivinilhlorīda un pildvielām. Šo profilēto detaļu šķērs-

71. att. Polivinilhlorīda detaļas:
a — rokturi; b — gridliste.

griezumu izmēru novirzes

nedrīkst būt lielākas par

noteiktajām (±0,5 mm).

Margu garums 1,2 un

2,4 m, margu rokturu

garums — līdz 12 m. Poli-

vinilhlorīda detaļu virs-

pusei, jābūt spožai vai

matētai, gludai, bez iedo-

bumiem, skrāpējumiem un

pildvielu nevienmērīgiem

ielāsmojumiem. Margurok-

turu neredzamā puse var

būt vienmērīgi grumbu-
ļaina. Izstrādājumu profi-
lam jābūt vienādam visā

to garumā, profila malām

un līnijām —
taisnām
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un paralēlām. Krāsojumam jābūt vienmērīgam visā detaļas
tilpumā un garumā, kā arī gaismizturīgam un ūdensiztu-

rīgam.

Margas piegādā saritinātā veidā (rituļa iekšējais diametrs ne

mazāks par 10 cm). Lai margas atritinātu, tās sasilda ūdenī vai

ar karstu gaisu līdz 80 °C un karstas uzmauc uz treliņu augšējās
joslas (parasti tā noziesta ar speciālu mastiku). Pēc atdzišanas

polivinilhlorīds nedaudz saraujas un stingri sastiprinās ar treli-

ņiem. Izlocījumu vietās margas jāsakarsē vairāk, lai tās kļūtu plas-
tiskākas. Polivinilhlorīda izstrādājumiem ir nemainīga forma līdz

60 °C temperatūrā. Ja temperatūru paaugstina, tie kļūst mīksti, bet

pie 140 °C kūst.

Rūpnieciski ražo arī polivinilhlorīda pakāpienu uzliktņus kāp-
nēm, kas pasargā pakāpienus no nodilšanas un bojājumiem.
Uzliktņu garums 1

...
1,7 m (pieļaujamās novirzes ±5 mm).

Normās CHnīl paredzēts polivinilhlorīdu izmantot apmaļu,
aizkaru stieņu, ruļļu materiālu paliktņu un lielpaneļu konstrukciju
salaidumu sastiprināšanai un apstrādei.

Katrai polivinilhlorīda profilēto detaļu partijai jāpievieno spe-

ciālas līmes, piemēram, līme Nr. 88 vai kumaronsveķu-kaučuka
mastika, un instrukcijas par to lietošanu.

Mēbeļu detaļas, kuras izgatavotas no polivinilhlorīda un kurām

ir neliels šķērsgriezums, rūpnieciski ražo lielos daudzumos (nesaga-
rinātas). Tādas ir durvju pildiņu un stiklu piestiprināšanas apma-

les, visdažādākās aplikās un profili bīdāmiem stikliem un durvīm

un daudzas citas detaļas.
Tās konstrukcijās piestiprina ar polivinilhlorīda līmi, kā arī ar

kokskrūvēm vai bultskrūvītēm. Šīs detaļas var salīmēt, izliekt,

sametināt (sametināmos galus jāsakarsē līdz kušanai). Polivinil-

hlorīda mēbeļu detaļu priekšrocība ir ekonomiskums, jo, izgatavojot
šādas detaļas no koksnes, rodas daudz atkritumu (līdz 85%) un

vajadzīgs liels darbaspēka patēriņš. Bez tam plastmasas detaļām
ir liela nodilumizturība, kas sevišķi nepieciešama bīdāmo durvju
un stiklu rievām un vadulēm. Koksnes rievas un vadules ātri kļūst

nelietojamas nodilšanas dēļ.
Apdarītiem saplākšņiem ar plastmasas segumu

ar sintētiskajām līmēm ir uzlīmēta dažādu plastmasu kārta. Parasti

plastmasu uzklāj šķidrā stāvoklī uz saplākšņa loksnes un pēc tam

sapresē karstajā presē. Temperatūras un spiediena iedarbībā pres-

masa sacietē. Saplākšņiem ar plastmasas segumu apdarītā puse

ir cieta, gluda, ūdens un siltuma izturīga, tā var būt dažādās krā-

sās. Šo saplākšņu nodilumizturība ir līdz 30 reižu lielāka neka

parastajiem saplākšņiem.
Formētie saplākšņi ir liektu vai sfērisku formu mēbeļu

detaļas (ko izveido un salīmē no lobītiem finieriem).
Līmēšanu un veidošanu veic karstajās hidrauliskajās presēs.

Formēto saplākšņu ražošanas tehnoloģija atkarīga no lietotās

līmes un vēl citiem faktoriem.
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72. att. Plastmasas mēbeļu detaļas:

a —
karkass mīkstajam krēslam no putupolistirola; 6 — puscietais krēsls no stiklaplasta.

Vienlaikus ar līmēšanu un veidošanu detaļu virsmas pārklāj ar

sintētisko sveķu apdares kārtiņu.
Stiklaplastus un putupolistirolu plaši lieto mēbeļu

galveno detaļu izgatavošanai ar speciāliem paņēmieniem (72. att.).
Siltuma, skaņas izolācijas un hidroizolācijas materiāli, līmes

un apdares materiāli apskatīti XIV, XV un XVII nodaļā.

XIII NODAĻA

MINERĀLO SAISTVIELU MATERIĀLI UN IZSTRĀDĀJUMI

Celtniecības materiālu saistvielas ir kaļķis, ģipsis, portlandce-
ments un magneziālas saistvielas. Saistvielas celtniecībā lieto gan

ar pildvielām, gan bez tām. Par pildvielām izmanto granti, smiltis,
sasmalcinātus izdedžus, zāģskaidas un ēveļskaidas, azbestu v. c.

61. §. Ģipša un azbestcementa izstrādājumi

Ģipša izstrādājumi. Ģipša apšuves loksnes (sausais

ģipša apmetums) sastāv no sacietējuša ģipša kārtiņas, kas no

abām pusēm pārklāta ar kartonu vai blīvu papīru. Kartonu (vai

papīru) uzklāj loksnes izgatavošanas procesā, un tas cieši sasaistās

ar ģipša kārtiņu bez līmēšanas. Sasaistījuma izturībai jābūt tik

lielai, lai kartons neatluptuno ģipša kārtiņas.
Sausā apmetuma plātņu garumam jāatbilst sienas augstumam;

platums šīm plātnēm ir 1200 mm, biežums 8... 10 mm.
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Ģipša apšuves loksnes lieto sienu, griestu, šķērssienu pārseg-
šanai tā saucamā slapjā apmetuma vietā, jo tā uzklāšana. saistīta

ar lielu laika un darbaspēkapatēriņu.
Apšuves loksnes pie koksnes virsmām piestiprina ar cementa-

kazeīna pastu, pie akmens virsmām — ar bituma-silikāta mastiku.

Ģipša-šķiedras apdares plātnes sastāv no ģipša un

šķiedru pildvielas (sasmalcinātas koksnes, papīra makulatūras,
linu izsukām v. c). Ģipša-šķiedru sausā apmetuma plātnes ražo

bez kartona apšuves; taču šo plātņu izturība ir tāda pati kā ģipša-
kartona plātnēm; tās ir lētākas, jo kartona izmaksa ir 50 ... 60%

no apmetuma plāksnes izmaksas. Ģipša-šķiedras apdares plātņu
izmēri, pielietojums un tehniskās prasības ir tādas pašas kā ģipša
apšuves loksnēm. No ģipša ar veidliešanas paņēmienu izgatavo arī

dzegas, griestu rozetes uncitus dzīvojamo un sabiedrisko iekštelpu
dekoratīvās apdares elementus.

Materiāli, kas izgatavoti no ģipša, nav ūdensizturīgi, tāpēc tos

var izmantot tikai sausās telpās.
Azbestcementa izstrādājumus izgatavo no azbesta šķiedrām,

portlandcementaun ūdens.

Azbests ir ugunsizturīgs smalkšķiedras minerāls zaļganpelēkā
krāsā ar zīdainu spīdumu. Tas ir siltuma, elektrības un skanas

izolators. Azbestu var sadalīt ļoti smalkās (0,5 mikrometri), iztu-

rīgās šķiedriņās.
Azbestcementa izstrādājumiem ir liela mehāniskā izturība un

ilgs ekspluatācijas mūžs, tie ir ugunsizturīgi, ūdensnecaurlaidīgi,
salizturīgi un netrupē.

Azbestcementa izstrādājumiem nedrīkst būt plaisas, atšķēlumi,
caurumi (izņemot speciāli izveidotus caurumus piestiprināšanai),
iespiedumi, dobumi un svešķermeņu ieslēgumi.

Presētajām apdares plātnēm ir šādi izmēri: garums
600 ... 1600 mm, platums 300

.. . 1200 mm, biezums 4
...

10 mm.

Tāda paša garuma nepresētajām plātnēm platums ir 300...

1200 mm, biezums 6
...

10 mm. Plātnes izmanto ēku iekštelpu sienu

un fasāžu apšūšanai. Tās var būt iekrāsotas vai dabiskā
— pelēkā

krāsā.

Palodžu dēļi un atlejumi paredzēti dzīvojamam un rūp-
niecības ēkām.

Ražo šādu izmēru palodžu dēļus un atlējumus ar standartfor-

mas šķērsgriezumu: garums 900 ... 2700 mm; platums atkarībā no

sienu biezuma 300 ... 800 mm (gradācija 50 mm); biezums palodžu

dēļiem — 20 mm, atlējumiem 12 mm. Palodžu dēļu virspusē var

būt ari nokrāsota.

Izgatavo parastās (BO), unificētās (BY) un paaugstinātas
izturības viļņainās azbestcementa loksnes.

Parastā profila viļņoto lokšņu izmēri ir šādi: 1200X678 mm,

biezums 5,5 mm; unificētā profila lokšņu izmēri
—

1750...

2500x994 mm, biezums 8 mm. Azbestcementa loksnes izmanto

pārsegumiem; ārsienu un ārsienu paneļu apšūšanai; balkonu
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apžogojumiem, kā pārsegumu uz nesošajiem pārklājumiem. Pa-

domju Savienībā bez viļņotajām azbestcementa loksnēm apgūta
arī pusviļņoto lokšņu ražošana.

Ģipša un azbestcementa izstrādājumus, it īpaši loksnes, trans-

portējot un kraujot jāpasargā no triecieniem.

62. §. Magneziālcementa materiāli

Magneziālās saistvielas ir kaustiskais magnezīts un kaustiskais

dolomīts, ko sajauc ar magnija hlorīda vai magnija sulfāta šķī-
dumu. Magneziālās saistvielas lieto fibrolīta un ksilolīta izgatavo-
šanai.

Fibrolīts ir presētas, cietas plātnes, kas sastāv no koksnes

skaidām un saistvielām. Fibrolīta izgatavošanai par saistvielām
izmanto magneziālcementu un portlandcementu. Fibrolītam izlieto

speciāli garu lenšu veidā saēvelētas skaidas (pakošanas skaidas),
kuru garums ir vismaz 10 cm, platums 5... 7 mm, biezums

0,3.. .0,5 mm. Skaidu garums paaugstina fibrolīta plātņu izturību.

Fibrolīta plātņu izmēri ir šādi: garums 2400 un 3000 mm, pla-
tums 500 ... 600 un 1200 mm, biezums 30, 50, 75, 100 mm.

Fibrolītam ir maza siltumvadītspēja, un tas ir ugunsizturīgs
(tikai gruzd). To var zāģēt, urbt, apmest ar javu, tajā var iedzīt

naglas.
Pēc blīvuma un izmantošanas fibrolītu iedala siltumizolācijas

(blīvums 300 ... 3500 kg/m3) un konstruktīvajā siltumizolācijas
(blīvums 350 ... 450 kg/m3

un lielāks) fibrolltā. Konstruktīvo sil-

tumizolācijas fibrolītu izmanto šķērssienu, ēku sienu izbūvei, sil-

tumizolācijas fibrolītu — par siltuma un skaņas izolējošu kārtu

telpās.
Pie koka konstrukcijām fibrolīta plātnes piestiprina ar naglām,

pie akmens virsmām — ar kaļķa-cementa javu.
Pārvadājot un uzglabājot fibrolīta plātnes jāpasargā no mit-

ruma.

Ksilolīts sastāv no zāģskaidām vai koksnes miltiem, mag-

neziālsaistvielasun magnijahlorīda šķīduma.
Sagatavotais maisījums ir balta mīklveida masa. Sagatavotā

masa gaisā sacietē. Sacietējušu ksilolītu var apstrādāt tāpat kā

koku. Lai iegūtukrāsainu ksilolītu, masas sastāvam pievieno sārmu

izturīgas minerālkrāsvielas— pigmentus.
No ksilolīta gatavo sienu un grīdu seguma plātnītes, palodžu

dēļus un kāpņu pakāpienus. Sevišķi izdevīgi ksilolītu izmantot mo-

nolītajām lietajām grīdām. Ksilolīta grīdas ir «siltas», staigājot
pa tām, nerodas troksnis, tās ir gludas, bez šuvēm, tām ir liela

nodilumizturība,bet tās nav ūdensizturīgas.
Ksilolīta plātnītes izgatavo ar presēšanas paņēmienu. Tās var

būt gan baltas, gan krāsotas.



159

Sienu segumiem lieto marmorveida plātnītes. Plātnītes sienām

piestiprina ar magneziālsaistvielu vai portlandcementu.
No ēveļskaidām, zāģskaidām un citiem smalkiem kokapstrādes

atkritumiem, kurus sajauc ar portlandcementu, ūdeni un šķidro
stiklu, izgatavo konstrukciju un apdares materiālu

— arbolītu.

Arbolīts ir ļoti labs siltuma un skaņas izolators. Sagatavoto maisī-

jumu formē un laiž cauri maiņstrāvu. Izveidotie izstrādājumi (pa-
neļi, bloki, plātnes) strāvas vadītājā siltumā stundas laikā sacietē.

Arbolītam ir ilgs ekspluatācijas mūžs, tas nedeg, netrupē, tajā labi

turas iedzītās naglas, skrūves, tas ir siltuma un skaņu necaurlai-

dīgs, to var dažādi apstrādāt. Arbolīts ir perspektīvs, lēts mate-

riāls.

XIV NODAĻA

IZOLĀCIJAS MATERIĀLI UN MASTIKAS

Galdniekiem un it sevišķi namdariem bieži jāpielieto dažādi

materiāli, lai izolētu telpas no aukstuma, lai izveidotu skaņas izolē-

jošu apdari un pasargātu ceļamo māju koka konstrukcijas no mit-

ruma.

63. §. Siltumizolācijas un akustikas materiāli

Siltumizolācijas materiāli. Kokvilnas vati (zemas kvali-

tātes pelēko vati) izmanto, lai nodrošinātu pret aukstumu ārdurvis

(to paliek zem dermantīna vai cita durvju segmateriāla).
Celtniecības voiloku (vilnas voiloku) iegūst no zemas

kvalitātes dzīvnieku vilnas, vilnas apstrādes un kažokādu rūpnie-
cības atkritumiem. Pēc savelšanas voiloks parasti ir auduma gabala
veidā, kura garums 1000... 2000 mm, platums 500

...

2000 mm,

biezums 10... 15 mm. Voilokam dažkārt pievieno līdz 20% linu

pakulu un nedaudz saistvielas
— cietes klīsteri. Ja voiloka gabalu

vertikāli paceļ aiz viena stūra, tad tas nedrīkst pārtrūkt. Voiloka

tilpummasa ir 100 . .. 300 kg/m 3.
Voiloku izmanto durvju un logu bloku drīvēšanai vietās, kur

tie saskaras ar ķieģeļu mūri, siltuma un skaņas izolācijai sienām

zem apmetuma,ārdurvju noklāšanai.

Pakulas ir kaņepāju un linu apstrādes atkritumi (izsukas).
Tās sastāv no samērā īsām linu un kaņepāju šķiedrām. Pakulām

jābūt mīkstām, sausām, bez lieliem spaļiem un citu materiālu pie-
maisījumiem, bez pelējuma smakas. Celtniecībai tās piegādā ķīpās
un uzskaita pēc svara. Pakulas galvenokārt izlieto dēļu sienu

spraugu, durvju, logu savienojumu aizdrīvēšanai, kā arī hidroteh-

niskās būvēs gropju (rievu) noblīvēšanai.
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Musu dienas siltumizolācijai plaši pielieto minerālvati un stikla

vati.

Minerālvati izgatavo no izdedžiem, kā ari no merģeļiem
un citiem iežiem. Uz izkausētiem izejmateriāliem iedarbojoties ar

spēcīgu tvaika strūklu, rodas joti smalkas stiklveida šķiedriņas,
kas līdzīgas kokvilnas vatei.

Minerālvates tilpummasa ir 10.0 ... 200 kg/m3.
Minerālvate nedeg, netrupē, nav higroskopiska, to nebojā grau-

zēji. Minerālvati lieto siltuma un skaņas izolācijai, līmēto un citu

blokveida plātņu pildījumam, no tās izgatavo izolācijas paklājus
unplātnes.

Stikla vati izgatavo no stikla drumslām, kuras sakausē
krāsnīs un pēc tam no stikla masas ar dažādiem paņēmieniem
izstiepj tievus diedziņus. No stikla vates parasti izgatavo siltum-

izolācijas paklājus, saveļot vai pievienojot tai saistvielas. Stikla
vate ir ilgizturīgs un ķīmiski izturīgs materiāls. Tās tilpummasa
25 ... 200 kg/m3. Stikla vati pielieto tāpat kā minerālvati.

Siltumizolācijas materiālus iedala cietajos, elastīgajos, porai-
najos materiālos un mastikās.

Cietie materiāli ir plātņu, ķieģeļu, segmentu, bloku, vairogu un

čaulu veidā. Tos izmanto sienām, šķērssienām un cauruļu izolā-

cijai.

Elastīgos materiālus ražo paklāju, puscietu plākšņu, auklu, lok-

šņu un ruļļu veidā. Tos izmanto sienu un pārsegumu siltumizolā-

cijai.
Porainos materiālus izmanto apbēršanai un blīvējumiem. Tie

var būt šķiedraini, graudamivai pulverveida.
Mastikas izlieto siltumizolācijai (apziežot ar tām izolējamo

virsmu).
Bez tam siltumizolācijas materiālus atkarībā no to - sastāva

iedala neorganiskajos, organiskajos un polimēru materiālos.

Neorganiskie siltumizolācijas materiāli ir šādi: minerālvates

plātnes un paklāji, azbestpapīrs, kartons un voiloks. Organiskie

siltumizolācijas materiāli ir niedru plātnes, ševelīns, kūdras, fibro-

līta un korķa plātnes v. c.

Ražo cietās, puscietās minerālvates plātnes un voi-

loka plātnes ar bituma saistvielu. Minerālvates plātņu izmēri

ir šādi: 1000X500 mm, biezums cietajām plātnēm 40, 50 un 60 mm,

puscietajām 50... 80 mm. Voiloka plātņu izmēri ir 100...

3000X375... 1250,biezums 30
...

60 mm.

Minerālvates un stikla vates cauršūtos paklā-

jus un sloksnes izgatavo šādā veidā. Vati ieliek tvaiku izolē-

jošā papīra apvalkā un cauršuj ar stiepli. Minerālvates izstrādā-

jumu izmēri ir 600 ... 1200x300... 1000 mm, biezums 30 ... 60 mm;

stikla vates izstrādājumiem 1000 .. . 3000X200
...

750 mm, biezums

20... 50 mm.

Azbestpapīru izgatavo loksnes un ruļļos. Lokšņu biezums 0,5
lun 1,5 mm, ruļļu papīram— 0,3 ... 0,65 mm.
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Azbesta kartonu ražo loksnēs, kuru biezums 2
...

10 mm.

Azbesta voiloku ražo 50 mm biezās loksnēs.

Par siltumizolācijas mastikām tiek izmantoti dažādi

neorganiskie maisījumi: azbests ar neorganisku saistvielu; mine-

rālā vate, azbests, māls un portlandcements; azbests ar diatomītu

vai trepelu; azbests ar kalcija un magnija karbonātu. Šos maisī-

jumus izšķīdina ūdenī un uzklāj uz izolējamās virsmas.

Irdenie neorganiskie siltumizolācijas mate-

riāli apbēršanai unpildījumiem ir šādi: minerālvate un stikla vate

(parastā un granulētā); perlīts1,diatomīts, trepels, izdedži un pelni.
Diatomītam un perlītam graudiņu lielākais diametrs var būt 5 mm,

pelniem — 10 mm, izdedžiem
—

20 mm.

Meldru (niedru) plātnes izgatavo no sapresētiem mel-

driem (niedrēm), kurus sašuj ar stiepli. Izšķir stingri presētās un

austās (paklāji) meldru plātnes, kā arī plātnes ar savstarpēji per-

pendikulāri pītiem meldriem. Meldru plātnes plaši pielieto lauku

celtniecībā bezmežu rajonos. Meldru plātņu izmēri ir šādi: garums
2400 ... 2800 mm, platums 550

.. . 1500 mm un biezums 30 ... 100

mm. Plātņu blīvums 175 . .. 250 kg/m3.
Kūdras plātņu ražošanai par izejvielu izmanto kūdru no purvu

virsējiem slāņiem. Šī virskārta satur sfagnu sūnu, kas vēl nav pil-
nīgi pārvērtusies kūdrā. Kūdras plātnes izmanto sienu siltumizolā-

cijai un-šķērssienām. Plātņu izmēri 1000x500 mm, biezums

30
...

50 mm, blīvums 300 kģ/m 3.
Fibrīta plātnes gatavo no īsšķiedru izejvielām (sasmalci-

nātām ēveļskaidām, sakapātiem salmiem vai meldriem, skujām,

zāģskaidām, spaļiem v. c), kas sajauktas ar portlandcementu. Tās

izmanto tāpat kā kūdras plātnes. Plātņu izmēri: garums un pla-
tums 500, 600 un 700 mm, biezums 50, 60 un 70 mm.

Korķa plātnes izgatavo no sadrupināta korķa vai sasmal-

cinātas korķkoka koksnes, ko sajauc ar saistvielām. Plātņu izmēri

500 .. . 1000X500, biezums 25 ... 125 mm. Šīs plātnes ,ir ugunsiz-

turīgas (tikai gruzd), sēņu izturīgas, tās nebojā grauzēji. Taču tām

ir nepietiekama mitrumizturība. Blīvums 150 ... 250 kg/m3.
Gofrēto'kartonu iegūst, salīmējot gludā kartona loksnes ar

gofrētā papīra loksnēm. Gofrētā kartona loksnes rūpnieciski izga-
tavo pēc pasūtītāja norādītajiem izmēriem.

Ševe 1ī n s ir paklāji no linu izsukām (pakulām), kuri no abām

pusēm pārklāti ar pergamentu vai papīru, kas piesūcināts ar

akmeņogļu darvu, un kuri cauršūti ar šķeterētiem diegiem. Ševelīna

biezums 12,5 un 25 mm, platums 1000 mm, garums līdz 25 m.

Paklāju izgatavošanai bieži ņem linu izsukas un minerālvati

vienādos daudzumos. Tādus paklājus sauc par izolmīnu. Salī-

dzinājumā ar ševelīnu izolmīns ir ugunsizturīgāks un to mazāk

bojā grauzēji. Agrāk ševelīnu un izolmīnu galvenokārt lietoja pasa-

žieru vagonu sienu siltumizolācijai. Tagad šos materiālus lieto

1 Perlīts ir vulkāniskas izcelsmes stiklveida iezis.
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atviegloto koka konstrukciju jumta segumu un sienu siltumizolā-

cijai, kā ari veidņu siltumizolācijai betonēšanas darbiem ziemā.

Termolīts sastāv no zāģskaidām (1 m 3), nedzēstā kaļķa
(100 kg), akmeņogļu kreozota eļļas (10 kg) un ūdens (85 /). Šo

maisījumu sagatavo būvvietā. Ar termolltu pārklāj koksnes pārse-
gumus. Kreozota eļļa pasargā termolltu no trupēs.

Siltumizolācijai plaši izmanto ari koksnes šķiedru plātnes
(42. §), koksnes skaidu presētās trīsslāņu plātnes (43. §), fibrolītu,
ksilolītu, arbolītu (62. §).

Polimēru siltumizolācijas materiāli. Putuplasti ir saputotā
stāvoklī sacietējušas plastmasas. Tiem ir neliels tilpumsvars, un

tajos ir atsevišķas, savā starpā nesavienotas poras, kas pildītas ar

gaisu vai kādu gāzi. Putuplastus ražo plātņu, bluķu un gatavu
bloku veidā.

Porop lāsti arī ir porainas struktūras plastmasas', taču tiem

ir vaļējas, ar gāzi pildītas savstarpēji saistītas poras vai dobumi.

Putuplastus un poroplastus iegūst, pievienojot plastmasām poro-

forus — vielas, kas sildot sadalās un veido gāzes. Putuplasti un

poroplasti var būt cieti un mīksti. Mīkstos putuplastus un poro-

plastus plaši lieto mīksto mēbeļu izgatavošanai.
Putu polistirols ir sacietējušas polistirola putas. Ražo

marku nC-1, ĪIC-4 un TIC-B putu polistirola cietās plātnes. Sīs

plātnes ir ļoti cietas, tāpēc tās izmanto par siltumizolācijas un

konstrukciju materiālu. Materiāls ir degošs; to viegli pienaglot un

pielīmēt.
Ražo putu polivinilhlorīda cietas plātnes — ITXB-1,

ITXB-2 un elastīgas plātnes —
ITXB-3. Putu polivinilhlorīda plāt-

nes celtniecībā izmanto tāpat kā putu polistirola plātnes. Materiāls

ir nedegošs.
Arī putu poliuretānu ražo cietu un elastīgu plātņu veidā.

Elastīgo putu poliuretānu plaši izmanto mīksto mēbeļu ražošanā.

Bez tam to izmanto arī sienu paneļu salaidumu aizdrīvēšanai. Cietā

putu poliuretāna plātnes (vairākās kārtās) izmanto konstrukciju
siltumizolācijai. Putu poliuretāns labi slāpē skaņu.

Plātnēm ir šādi izmēri: garums 500... 1000 mm, platums
400 . .. 700 mm, biezums 25

...

80 mm. Elastīgā poliuretāna paklāju
izmēri ir 2000 X 1000 mm, biezums 30

...
60 mm.

Blīvējošās elastīgā putu poliuretāna starplikas rūpnieciski ražo

taisnstūra šķērsgriezuma sloksnīšu veidā, kuru garums 2000 mm,

platums 10 mm, biezums 8 mm. Sloksnes izmanto durvju un logu
blīvēšanai un siltumizolācijai. Izgatavo divu marku blīvējošās slok-

snes: A markas sloksnēm viena puse pārklāta ar līmi, kas nosegta
ar papīru vai sintētisku plēvi, un B markas sloksnes —

bez līmes.

M i p o r a ir sacietējušas karbamīdformaldehīdsveķuputas. Rūp-
nieciski izgatavo miporas blokus, kuru biezums 100 un 200 mm.

Miporai ir mikroporaina struktūra, tā ir ļoti viegla (10 ... 30 kg/m3),
labi slāpē skaņu, nedeg, tai ir maza siltumvadītspēja, un to nebojā
grauzēji. Miporu galvenokārt izmanto vagonu metāla grīdu un
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sienu siltumizolācijai. To izmanto ari kā

vieglu pildmateriālu karkasu konstrukcijās un

skaņas izolācijai telpās.
Šūnplastus (73. att.) izgatavo no gof-

rēta kokvilnas auduma, papīra vai finiera
sloksnēm, kas piesūcinātas ar termoreaktīviem
sintētiskajiem sveķiem, salīmētas paaugsti-
nātā temperatūrā zem neliela spiediena unpēc
tam attiecīgi izstieptas, lai sloksnes veidotu

šūnas, kurām būtu regulāra sešstūra forma.

Sis materiāls, pēc formas līdzīgs bišu

šūnām, ir ciets, un tam ir samērā liela

stiprība.
Sūnplastu izmanto tādu trīskārtu paneļu

izgatavošanai, kam ārpuses noklātas ar sa-

plākšņiem. Saplākšņu vietā var izlietot arī

koksnes šķiedru un stiklaplasta plātnes. Sūn-

plastu dobumus var aizpildīt ar sadrupinātu
miporu.

Sūnplasts ir viens no labākajiem siltum-

izolācijas materiāliem.

73. att. Siltumizolā-

cijas šūnas (soto-

plasts).

Stikla vates puscietās plātnes un paklājus izga-
tavo no stikla vates ar sintētisko sveķu saistvielu. Tās lieto ēku

karkasu montāžai, dzelzsbetona paneļu sienu siltumizolācijai,
jumta pārsegumiem v. c. Plātņu garums 1000 mm, platums 500 un

1000 mm, biezums 30
...

60 mm (ar gradāciju 10 mm). Paklāju
garums līdz 1500 mm, platums 1000

...
1500 mm, biežums tāds pats

kā plātnēm.
Minerālvates cietajām un puscietajām plāt-

nēm un paklājiem ar sintētisko sveķu saistvielu ir tādi paši
izmēri un tos tāpat pielieto kā stikla vates plātnes un paklājus.

Stikla vates un minerālvates plātnēs ir 8... 12% sintētisko

.sveķu saistvielas.

Akustikas materiāli. Materiālus, kuri slāpē skaņu, kā arī sama-

zina gaisā un konstrukciju materiālos radušos vibrācijas enerģiju
un frekvenci dzirdamās skaņas diapazonā, sauc par akustikas

materiāliem.

Atkarībā no pielietojuma un īpašībām akustikas materiālus

iedala skaņu absorbējošos un skaņu izolējošos materiālos.
Akustikas materiālus tālāk iedala neorganiskajosun organiska-

jos materiālos.

Akustikas materiāliem jābūt sevišķi porainiem ar dažāda veida

porām un cieta (stingra), puscieta un elastīga (mīksta) materiāla

skeletu. Porainākiem materiāliem piemīt īpašība labāk absorbēt

skaņu. Tiem jābūt arī bioloģiski izturīgiem, ugunsdrošiem, ūdens-

izturīgiem un savas īpašības jāsaglabā ilgstošā ekspluatācijā.

Skaņu absorbcijas materiālu porainumam jābūt ne mazākam

par 75%, pie tam vēlamas galvenokārt sazarotas un savā starpā
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savienotas poras, kuru diametrs nav mazāks par 10 mikro-

metriem.

Efektīvi skaņu absorbcijas materiāli ir minerālvates plātnes ar

sintētisko sveķu saistvielām, poliuretāna poroplasti, akmigrāna un

akminlta plātnes.
Akmigrānu izgatavo no minerālvates vai stikla vates un

saistvielām, kuru galvenās sastāvdaļas ir ciete, karboksilmetil-
celulozes un bentonlts. Akmigrāna ražošanas tehnoloģisko pro-

cesu veido šādas operācijas: minerālvates granulācija, saistvielu

maisījuma sagatavošana un sajaukšana ar granulām,izstrādājuma
formas veidošana, žāvēšana un apdare (slīpēšana, krāsošana).
Izgatavojot akminltu, bentonlta vietā ņem kaolīnu un izstrādāju-
mus veido atlejot. Akmigrāna un akminlta plātņu biezums 20 mm,

tām ir plaisaina faktūra, blīvums 350 kg/m3.

Skaņas izolācijas materiālus ražo plātņu, slokšņu, paklāju,
starpliku un beramu materiālu veidā. Tos lieto galvenokārt pār-
segumos un starpsienās trieciena trokšņu un daļēji arī gaisa
trokšņu slāpēšanai. Skaņas izolācijas materiālu blīvums 15...

200 kg/m 3. Efektīvi skaņas izolācijas materiāli ir cietie un pus-

cietie minerālvates un stikla vates paklāji un plātnes ar sintē-

tisko sveķu saistvielām, cauršūtie stikla vates paklāji, koksnes

šķiedru plātnes, poliuretāna un polivinilhlorīda putuplasti un

porainā gumija.
Speciāls akustikas materiāls ir vermikulīts ABK.

Vermikulīta ABK plātnes izgatavo no līmes un apdedzi-
nāta vermikulīta daļiņām. Augstā temperatūrā (650 ... 750°C) ver-

mikulīta daļiņas noslāņojas ļoti plānās plāksnītēs, kas sariežas, un

tāpēc daļiņu tilpums palielinās līdz 20 reižu. Salīmētās, apdedzinā-
tās vermikulīta daļiņas veido porainu, ļoti vieglu, ūdensizturīgu,
ugunsdrošu materiālu, ko izmanto iekštelpu apdarē skaņas absor-

bēšanai.

Skaņas izolācijai izmanto arī plātnes, kuras izgatavo no pa-

pīrrūpniecības atkritumiem, piemēram, porainā kartona plātnes
(arborītu), linu, kaņepāju un citu augu šķiedru porainos paklājus

(akustikas celoteksu).
Mūsu dienās galvenokārt lieto sintētisko sveķu siltumizolācijas

un skaņas izolācijas materiālus.

64. §. HIDROIZOLĀCIJAS MATERIĀLI

Polimēru hidroizolācijas materiāli. Plaši lietoti hidroizolācijas
materiāli ir polietilēna, polipropilēna un polivinilhlorīda plēves (sk.
58. §). Rūpnieciski ražo arī citu polimēru plēves.

n KTI ir ūdens un tvaika necaurlaidīgas, stingras, elastīgas lok-

snes, kuru biezums 2
...

2,5 mm. Tas sastāv no poliizobutilēna,
fenolformaldehīda termoplasta, bituma un azbestšķiedras maisī-

juma. nKn lieto ēkas daļu hidroizolācijai un jumta pārsegumiem.
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r M n ir ruļļu materiāls, kas sastāv no fenolformaldehīdsveķiem,
bituma, azbesta šķiedras un talka. Materiāls ir ūdensizturīgs', sil-

tumizturīgs un elastīgs pat stiprā salā. rMn biezums ir 2 mm. To

izmanto jumta pārsegumiem un hidroizolācijai, it īpaši pazemes

būvēs.

Poliizobutilēna plastiskos materiālus izmanto

saliekamo konstrukciju saduru (šuvju) aizpildīšanai, lai nodroši-
nātu būves siltumizolāciju, hidroizolāciju, skaņu izolāciju un nodro-

šinātu būvi pret gaisa caurplūšanu. Plastiskos materiālus izgatavo
porainu, elastīgu grīstu un pastu veidā.

Blīvējošās grīstes izgatavo arī no poroizola. Poroizolu iegūst
no gumijas atkritumiem, tos apstrādājot kopā ar naftas destilācijas
produktiem, pēc tam masu plastificējot valčos un pievienojot poru

veidotājas vielas, vulkanizētājus un sintētiskos sveķus. Grīstes

pirms ievietošanas šuvē jāsaspiež par 40...60% no to sākotnējā
tilpuma.

Poroizolu galvenokārt izmanto spraugu aizdrīvēšanai starp dur-

vju vai logu aplodu un sienas paneli.
Pašreiz bez poroizola plaši lieto arī citus hermetizējošus mate-

riālus.

Hernītu U izgatavo no izturīga, nedegoša materiāla — polihlo-
roprēna kaučuka (nairīta). Rūpnieciski ražo līdz 3 m garas pelēki
brūnas hernīta FI starplikas, kuru diametrs 20, 40, 60 mm. Hernītam

ir blīva virsmas plēvīte, kas padara poraino materiālu ūdens un

gaisa necaurlaidīgu. Hernīts n ir elastīgs materiāls. To izmanto

ēkas ārsienu paneļu vertikālo un horizontālo šuvju hermetizēšanai

un metro būvē — tubinguhermetizēšanai.

Horizontālo šuvju blīves (yrC) ir mīkstas, porainas, elastīgas
lentas ar šķērsgriezumu 4X5 cm. Tās izgatavo no gumijas atkri-

tumiem, poliizobutilēna, poru veidotājiem un pildvielām. Šīs blīves

ir elastīgas plašā temperatūru intervālā ( —30 ... +80 °C).
Putu poliuretāna bllvlentas (VJlīī) izgatavo no putu poliure-

tāna. Ar tām noblīvē paneļu vertikālās un horizontālās sadurvietas,
kā arī logu vērtnes un citas konstrukcijas.

Putu poliuretāna blīvlentas ir viegli saspiežamas un elastīgas
—40 °C ... +80 °C temperatūru intervālā.

Kaučuka bllvlentas (y/IK) izgatavo no putu gumijas, kuru pie-
sūcina ar sveķiem. Kaučuka blīvlentām piemīt apmēram tādas

pašas īpašības kā putu poliuretāna blīvlentām, taču tās ir lētākas

un tāpēc plašāk lietotas lielpaneļu ēku sienu blīvēšanai.

Hermetlzējošās pastas izgatavo no poliizobutilēna, gumijas šķī-
duma un azbesta šķiedras. Dažādu marku pastām pievieno kuma-

ronsveķus, kolofoniju, bitumu. Blīvējamā šuvē iepilda sasildītu

pastu.

Plaši lieto bituma-gumijas pastu, izolu T-M, poliizobutilēna pas-

tas yM-40 un yMC-50, kā arī tiokola pastu, kuru iegūst no polisul-
fldkaučuka (tiokola).
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Tiokola pastai ir laba adhezija1, augsta atmosferiztunba un

elastība.

Organisko saistvielu hidroizolācijas materiāli. Dabiskais

bitums ir tumšbrūna vai melna viela bez smakas. Sildot tas pakā-
peniski kļūst mīksts un šķidrs, bet atdzesējot atkal sacietē.

Dabā bitums atrodas zemes iežos kā cieta viela vai bieza šķid-
ruma veidā. Retāk sastopami ar bitumu piesūkušies kalnu asfalta

ieži: smilšakmens, smiltis, kaļķakmens, dolomīti, kurus nereti

izmanto sasmalcinātus kopā ar tajos iesūkušos bitumu.
Naftas bitumus iegūst, oksidējot naftas pārtvaices vai

krekinga atlikumus. Celtniecībā tos pielieto vairāk nekā dabiskos

bitumus. Naftas bitumus iedala celtniecības, jumtu un ceļu bitu-

mos.

Ražo trīs marku celtniecības bitumus: BH-IV, BH-V un BH-VK;
divu marku jumtu bitumus EHK.-2 un BHK-5. Dažādu marku bitu-

miem ir dažāda mīksttapšanas temperatūra un blīvums.

Gudrons ir mazuta pārtvaices atlikums. Tas ir tumšbrūns

viskozs šķidrums. To izmanto hidroizolācijai.

Asfalta pastas izmanto ēku daļu izolēšanai no grunts
mitruma. Pastas uzkarsē līdz 160... 180 °C un uzziež divas trīs

kārtas (katras kārtas biezums 1,5... 2 mm). Asfalta pastas pie-
gādā kvadrātveida plātnēs, kuru biezums 10... 12 cm, svars 32 kg.

Akmeņogļu darva ir eļļains, viskozs šķidrums melnā vai

tumšbrūnā krāsā ar asu smaku, jo tajā ir fenols. Akmeņogļu darvu

iegūst, apstrādājot jēldarvu, kas izdalās akmeņogļu koksēšanas

procesā.
Akmeņogļu darvu izmanto koksnes hidroizolācijai, to apziežot

vai piesūcinot. Akmeņogļu darvu izlieto arī izolācijas ruļļu mate-

riālu ražošanai.

Piķis ir cieta viela. Uzsitot ar āmuru, tas sadalās mazos stikl-

veida gabaliņos ar asām malām. Piķi iegūst, iztvaicējot no akmeņ-
ogļu jēldarvas gaistošās frakcijas.

Darvas un piķa maisījums ir laba saistviela, un to izmanto

līmējošu pastu un jumta papes izgatavošanai.
Celtniecībā izmanto ari koka darvu un piķi.

Koka darva ir tumši brūns šķidrums, ko iegūst sveķainas
koksnes un celmu sausajā pārtvaicē. No koka darvas pēc visu

eļļaino vielu pārtvaices 260... 280 °C temperatūrā iegūst koka

piķi.

Koka darvu un piķi izmanto koksnes hidroizolācijai. Salīdzinā-

jumā ar akmeņogļu darvu koka darvai dodama priekšroka kuģu,

laivu, kaņepāju tauvu, koka tiltu zemūdens daļu darvošanai.

No bitumiem izgatavo dažādus jumta seguma un hidroizolāci-

jas materiālus. Tīrā veidā bitumus lieto reti. Lielākoties tos izmanto

1 A d h ē z i j a — divu ķermeņu salipšana molekulārspēķu iedarbības rezul-

tātā.



167

maisījumā ar akmeņogļu darvu, gudronu, piķi un smalki samaltām

minerālāmpildvielām.

Ruļļu materiālu un mastiku ražošanai izmanto šādas saistvie-

las: bitumus (naftas bitumu vai naftas bituma un dabiskā bituma

maisījumu); darvas (akmeņogļu darvu vai piķa un darvas eļļas
maisījumu); darvas-bituma saistvielas; gudrokamu (gudrona un

antracēneļļas vai minerāleļļu, gudronaun piķa maisījuma oksidē-

šanas produktus); gumijas-bituma un gumijas-darvas saistvielas,

kuras iegūst no naftas bitumiem vai akmeņogļu darvas un vecas

sasmalcinātas gumijas; darvas-bitumu-polimēru saistvielas, kuras

sastāv no naftas bitumiem vai akmeņogļu darvas un sintētiskajiem
sveķiem.

Rūpnieciski ruļļu materiālus ražo tieši no izejvielām un uz

pamatnes. Tieši no izejvielām ruļļu materiālus izgatavo, maisījumu
kalandrējot vēlamā biezuma lentās. Materiālus ar pamatni iegūst,
piesūcinot ar saistvielām kartonu, papīru, stikla šķiedras voiloku.

Ruļļu materiāli ar pamatni var būt ar segkārtu un bez segkār-
tas. Ruļļu materiālus ar segkārtu izgatavo, pamatni piesūcinot ar

saistvielām un uz tās abām pusēm uzklājot segkārtas (parasti grūti
kūstošas).

Rūpnieciski ražo ruberoīdu, jumta papi, darvas-bituma mate-(-
riālus un gudrokamu (tie ir materiāli ar kartona pamatni).

Ruberoīdsirkartons, kas piesūcināts ar naftas bitumu. Rube-
roīda virsmas viena vai abas puses pārklātas ar grūti kūstoša

naftas bituma kārtiņu. Segkārtas sastāvam bieži pievieno arī pild-
vielas. Ruberoīda virsmu blīvi nokaisa ar smalki samaltām minerāl-

vielām vai vizlas plāksnītēm.

Rūpnieciski ražo šādu marku ruberoīdus: PK.-4201— jumtu seg-

materiāls ar rupjgraudainu smilšu uzkaisījumu; PM-350 — jumtu
segmateriāls ar zvīņainu vizlas uzkaisījumu; Pri-250 — pamatkār-
tas materiāls ar smalki samaltu minerālu uzkaisījumu.

Ruberoīds, kura segkārta izgatavota no bituma-gumijas masti-

kas, ir elastīgs arī zemās temperatūrās.
Ruberoīduceltniecībai piegādā ruļļos pa 20 m 2(±0,5 m 2). Pla-

tums
—

1000 un 1025 mm.

Jumta pape ir ar akmeņogļu darvu piesūcināts jumta kartons.

Jumta papi ražo bez segkārtas un ar segkārtu. Papi ražo 1000

un 1025 mm platos ruļļos pa 30 m 2 (pape bez segkārtas), 15 m 2
(pape ar smilšu uzkaisījumu) un 10 m 2 (pape ar rupjas grants

uzkaisījumu).
Jumta pape bez segkārtas ir bez samaltu minerālu uzkaisījuma.

Ražo piesūcināto kartonu (TK-350) un hidroizolācijas papi
(Tr-350). Piesūcināto kartonu izmanto jumta seguma pamatkartai
zem rupjgraudainās papes, kā arī tvaika izolācijai, bet hidroizolā-

cijas papi — mitruma necaurlaidīgai kārtai virs ēku pamatiem un

cokoliem.

1 Skaitlis apzīmē 1 m 2 nepiesūcināta jumta kartona svaru gramos.
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Jumta papi ar segkārtu izgatavo no piesūcinātā jumta kartona,
virsmu pārklājot ar darvas kārtiņu un apkaisot ar smiltīm vai rupj-
graudainu minerālu smelkni. Jumta pape ar smilšu apkaisljumu
(Tri-350) paredzēta galvenokārt pagaidu jumtu segumiem. Jumta

papi ar rupjgraudainu apkaisījumu (TBK-420) izmanto slīpo un

lēzeno jumtu segumiem. Papes piestiprināšanai lieto karstu darvu.

Darvas bituma materiāli (JJ.B) sastāv no piesūcināta
jumta kartona, kas no abām pusēm pārklāts ar naftas bituma kār-

tiņu. Tie paredzēti jumta daudzkārtu segumiem un hidroizolācijai.

Virsējai seguma kārtai izlieto materiālus ar rupjgraudainu apkai-
sījumu CHBK) vai ar zvīņainu apkaisījumu (JJBM). Apakšējām
seguma kārtām un hidroizolācijai izmanto materiālus ar minerālu

smelknes apkaisījumu (ABM).
Darvas bitumu materiālus var piestiprināt ar nesasildītām vai

karstām mastikām.

Gudrokama materiālus izmanto tāpat kā darvas bitumu

materiālus. To saistviela ir gudrokams.1

Darvas bituma un gudrokama materiālus ražo ruļļos pa 20 m
2,

kuru platums 750, 1000 un 1025 mm.

Rūpnieciski izgatavo šādus stikla auduma un stikla voiloka ma-

teriālus: jumta seguma stikla audumu, jumta seguma voiloka un

asfalta paklājus.
Stikla auduma un stikla voiloka jumta seguma

materiāli ir ar bituma, gumijas-bituma vai bituma-sintētisko

sveķu saistvielām. Stikla šķiedras audumu vai voiloku pārklāj ar

saistvielu tā, ka materiāla virspusē stikla šķiedras nemaz nav

redzamas. Pēc tam materiāla virsmu vēl nosedz ar uzkaisījumu.
Stikla auduma un stikla voiloka materiālus izmanto lēzenā jumta
daudzkārtu segumiem, uzlīmējamai hidroizolācijai un pamatu hid-

roizolācijai. Sos materiālus uzklāj uz karstām vai nesasildītām

bituma mastikām. Celtniecībai tos piegādā ruļļos, kuros ir 10 m 2
materiāla.

Asfalta armētos paklājus izgatavo no stikla auduma,

kurš piesūcināts ar asfalta mastiku un uz kura no abām pusēm
uzklāta vēl bituma vai asfalta mastikas segkārta. Paklāju garums

3
...

10 m, platums 300 . .. 1000 mm, biezums 4
...

6 mm. Paklājus
izmanto hidroizolācijai. »

Pie ruļļu materiāliemar pamatni un bez segkārtas pieder per-

gamīns, hidroizols, metālizolsun bitumētie audumi.

Pergamīnu izgatavo, piesūcinot jumta kartonu ar izkausētu

mīksto naftas bitumu. Pergamīnu lielākoties izmanto jumtu pamat-
kārtām zem ruberoīda seguma. To uzklāj uz karstas bituma mas-

tikas. Markas n-350 pergamīnu ražo ruļļos pa 20 m 2,kuru platums
750, 1000 un 1025 mm.

Hidroizols (TH-1 un TH-2) ir azbesta kartons, kas piesuci-

1 Gudrokams — organiska saistviela, ko iegūst, oksidējot bituma vai gud

rona un antracēne]]as maisījumu (1 : 1).
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nāts ar oksidētu naftas bitumu. To izmanto jumta daudzkārtu segu-
miem un hidroizolācijai. Piestiprināšanai lieto karstu bituma mas-

tiku. Hidroizola platums 950 mm (±5 mm). Hidroizols netrupē un

ekspluatācijā ir ilgizturigāks par ruberoīdu.

Metālizojs ir metāla (parasti alumīnija) folija, kas no

abām pusēm pārklāta ar grūti kūstošu bitumu. sim materiālam ir

ļoti augstas hidroizolācijas īpašības. Metālizola lenšu platums
50 cm, biezums 0,5 ... 0,2 mm.

Ruļļu materiāliem ar kartona pamatni nedrīkst būt caurumi,

pārrāvumi, plaisas, krokas un gaišas nepiesūcinātas pamatnes vie-

tas. Materiāls ruļļos nedrīkst būt salipis.
Kokvilnas un džutas bituminizētie audumi pēc īpašībām

neatpaliek no bituminizētajiem kartona materiāliem, turklāt tie ir

ļoti elastīgi un izturīgi.
Hidroizolācijas materiālus bez pamatnes tieši no izejvielām

izgatavo no gumijas-bituma, gumijas-darvas un gudrokama, pie-
vienojot minerālās pildvielas, dažkārt arī sintētiskos sveķus. Saga-
tavoto maisījumu kalandrē. Rūpnieciski tieši no izejvielām ražo

hidroizolācijas materiālus ar šādiem nosaukumiem: izols, brizols

un borulīns.

Izols sastāv no gumijas-bituma saistvielas un minerālas pild-
vielas (azbesta), un nedaudz antiseptikas. To izgatavo ruļļos pa

10 m 2, kuru platums 800, 1000 mm, biezums 2 mm (±0,2 mm).
Izolu izmanto hidroizolācijai, jumta vairakkartu pārsegumiem un

pamatu hidroizolācijai.
Brizols sastāv no gumijas-bituma saistvielas, azbesta šķied-

ras un plastifikatora. Brizolam raksturīgas augstas hidroizolācijas
un antikorodējošas īpašības. To izmanto, lai aizsargātu pret koro-

ziju pazemes metāla cauruļvadus. Brizolu piegādā ruļļos pa 23 ...
27 m 2, materiāla platums 425 mm, biezums ļ,B*g;J mm.

Borulīns sastāv no azbesta un naftas bituma vienādos dau-

dzumos. Uzkarsēto bituma maisījumu un azbesta šķiedru kalandrē.

Borulīnam raksturīga augsta elastība (pat - 10 °C salā) un siltum-

izturība (mīksttapšanas temperatūra +150°C).
Visus ruļļu hidroizolācijas materiālus, izņemot borulīnu, var

klāt tikai temperatūrās, ne zemākās par +10 °C, jo zemākās tempe-

ratūrās, ruļļus atritinot, tie saplaisā.

65. §. SASTIPRINOŠĀS MASTIKAS

Par mastikām (pastām) sauc plastiskas vielas, kuras iegūst

no organiskām saistvielām, minerālpildvielam un citam īpašību

uzlabojošām piedevām. Minerālpildvielas var būt smalki samaltas

(talks, cements, kaļķakmens, dolomīts, malti ķieģeļi, krīts, ogļu

putekļi) un šķiedrveida (azbesta šķiedras, īsšķiedraina minerāl-

vate) .
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Pēc lietotās saistvielas izšķir bituma, darvas, bituma-polimēru,
darvas-polimēru, gumijas-bituma, gudrokama un citas mastikas.

Mastikas ruļļu materiāliem. Mastikas izgatavo no tādām pašām
saistvielām, ko lieto ruļļu materiālu piesūcināšanai un pārklāšanai.

Materiāla piestiprināšanai vienmēr jālieto tādas saistvielas

mastika, kāda ietilpst ruļļu materiāla sastāvā, piemēram, bituma
mastika

— bitumlnizēto materiālu piestiprināšanai, darvas masti-

kas — darvoto materiālu piestiprināšanai.
Izšķir karstās urt aukstās mastikas. Karstās mastikas lieto

izkausētas, bet aukstās — bez uzkarsēšanas. Karstās mastikas jāuz-
karsē līdz 200 °C. Bituma un gumijas-bituma mastikas pirms lieto-

šanas jāuzkarsē līdz 180°C, darvas un gudrokama mastikas — līdz
130 °C.

Ar karstajām mastikām ruļļu materiālus salīmē savā starpā un

pielimē pamatnei, veidojot daudzkārtainusjumta un hidroizolācijas
segumus. Ar karstajām mastikām var veidot jumta hidroizolācijas
segumus (tās uzlejot uz hidroizolējamāsvietas).

Pēc siltumizturības līmējošās bituma mastikas iedala šādās

markās: MBK-r-55, MBK-r-65, MBK-r-75, MBK-r-85 un MBK-T-
-10 Ražo trīs marku līmējošas karstas darvas mastikas: MZIKT-50,

MJI,K-r-60 un M/J.K-r-70. Gudrokama mastikas marka —

Mf-r-70.

Aukstās mastikas izgatavo no šķīdinātām saistvielām un mine-

rālpildvielas. Ražo bituma MBK-X-I, gumijas-bituma un gudro-
kama Mr-X-70 mastikas. Par saistvielu šķīdinātājiem aukstajām
mastikām izmanto gaistošas vielas — benzīnu (automobiļu), vait-

spirtu (lakbenzīnu), ligroīnu, petroleju, zaļo eļļu un negaistošas
vielas

— mašīneļļu, solāreļļu un citas naftas eļļas, eļļaino gudronu,
mazutu.

Aukstās bituma mastikas izgatavo arī no bituma, pievienojot
tam minerālpildvielas. Bitumu līdz vajadzīgajai viskozitātei atšķaida
ar ūdeni.

Aukstas bitumu mastikas lieto ruļļu materiālu pielīmēšanai, kā

arī hidroizolācijassegumiem.
Mastikas parketa grīdu ierīkošanai. No naftas bitumiem izga-

tavo karstās un aukstās mastikas dēlīšu parketa grīdu ierīkošanai.

Karsto bituma mastiku dēlīšu parketa grīdu ierīkošanai

uz betona pamata gatavo no naftas bituma, metalurģijas sārņu

pulvera, putekļveida smiltīm, zemas kvalitātes azbesta, koksnes

miltiem un sadrupinātas kūdras. Karstu mastiku, kuras tempera-
tūra nedrīkst būt zemāka par 150 °C, uzklāj uz pamatnes līdzenā,

līdz 2 mm biezā slānī.

Aukstā bituma mastika dēlīšu parketa grīdas ierīkošanai

uz betona pamatnes sastāv no naftas bituma un gaistošiem šķīdinā-
tājiem. Plaši lieto šāda sastāva mastiku (svars %):

1 Markas apzīmējumā skaitlis norāda materiāla siltumizturību (°C).



Naftas bitums 65

Veldzēto kaļķu pulveris 18

Vaitspirts 10

Benzīns 5

Koka darva 2

Vaitspirta vietā var ņemt tādu pašu daudzumu toluola. Parketa

ierīkošanai izmanto arī citu sastāvu mastikas, piemēram, HHH

MocorpoH māla-bituma mastiku.
Māla-bituma mastika sastāv no bituma (100 sv. d.), trekna mala

(70... 80 sv. d.) un ūdens (100 sv. d.). Mastiku sagatavojot, vis-

pirms mālu sajauc ar ūdeni (uzsildot līdz 80°C) un pēc tam

šķīdumā ielej izkausētu bitumu.

Daudzas mastikas tiek ražotas jau gatavas lietošanai.

Mastiku sagatavošana celtniecības objektā ir bīstama no uguns-

drošības viedokļa, tāpēc tās jāsagatavo celtniecības paljguzņemu-
mos vai asfaltbetona rūpnīcās. Mastikas piegādābūvvietā speciālos
dubultsienu traukos, lai tās neatdzistu.

Mastika polistirola plāksnīšu pielīmēšanai. Viļņas Būvmate-

riālu zinātniskās pētniecības institūts izstrādājis kumaronsveķu

recepti, kurā ietilpst (svara daļās) indēnkumaronsveķi (15... 17),

polistirols (3... 4), solventnafta vai toluols (12... 14), etilace-

tāts (6... 7), dibutilftalāts (3 ... 4) un pildviela (54... 61). Sī

mastika ir ūdensizturīga un siltumizturīga. To uzklāj 0,5 ... 0,7 mm

biezā kārtiņā uz pamatnes un pielīmējamās polistirola plāksnītes.

Mastiku var izmantot ne tikai polistirola plāksnīšu pielīmēšanai,
bet arī dažādu marku linoleja un koksnes skaidu plātņu pielīmē-

šanai.
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CETURTĀ DAĻA

LĪMES, APDARES MATERIĀLI

UN FURNITŪRA

XV NODAĻA

LĪMES

66. §. Līmju veidi un to galvenās īpašības

Par līmēm sauc viskozus šķīdumus vai kūstošas vielas, kam

noteiktos apstākļos piemīt spēja sacietēt un stingri savienot salī-

mējamos materiālus. Līmes plaši lieto mēbeļu ražošanā, būvdetaļu
rūpniecībā, apdares darbos, celtniecībā, mašīnbūvniecībā, vagon-

būvniecībā utt.

Līmes, ko izmanto koksnes līmēšanai, iedala dzīvnieku, augu

un sintētisko sveķu līmēs. Visvairāk koksnes līmēšanai izmanto

dzīvnieku olbaltumvielu (ādas, kaulu, kazeīna) līmes un sintētisko

sveķu līmes. Augu olbaltumvielu līmes galvenokārt lieto finierrūp-
niecībā unkrāsošanas darbos. Izmanto arī kombinētās līmes, piemē-
ram, kazeīna-cementa līmi, kas sastāv no kazeīna, portlandce-
menta un ūdens.

Līmes lieto viskozu šķīdumu veidā, bet sintētisko sveķu līmes

arī sausu plēvju (līmfilmu) veidā. Līmes sastāvdaļas iedala līm-

vielās, līmes šķīdinātājos un piedevās.
Par 1ī m v i c 1 ā m sauc vielas, kurām pievienojot šķīdinātāju un

piedevas izveidojas līme. Tā, piemēram, kazeīnlīmes līmviela ir

kazeīns, ādas unkaulu līmes līmviela ir glutīns.

Šķīdinātāji līmvielas šķīdumam, retāk cietai līmvielai, pie-
dod vajadzīgo šķīduma viskozitāti. Šķīdinātājiem nav līmējošas
īpašības, un, līmei sacietējot, tie iztvaiko vai iesūcas koksnē.

Piedevas iedala pildvielas, plastifikatoros, katalizatoros, cie-

tinātājos, antiseptikās.
Limvielu šķīdinātāji (sārmi) vajadzīgi, lai cietas vai recekļvei-

dīgās līmvielaspārvērstu līmes šķīdumā.
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Pildvielas jāpievieno, lai samazinātu līmvielas daudzumu līmē

vai lai palielinātu līmes šķīduma viskozitāti. Par pildvielām
izmanto krītu, koksnes miltus vai citus viendabīgi sasmalcinātus

materiālus. Pildvielas nedrīkst nevēlami ietekmēt līmvielu un sama-

zināt līmējuma izturību.

Plastifikatoru ietekmē nožuvusi līmes kārtiņa saglabā elastī-

gumu un neplaisā.
Antiseptikas pievieno, lai līme kļūtu sēņu izturīga un to nebo-

jātu mikrobi un kukaiņi.
Katalizatorus un cietinātājus izmanto sintētisko sveķu līmju

izgatavošanai. Par katalizatoriem sauc vielas, kas paātrina vai

palēnina ķīmiskās reakcijas. Par katalizatoriem, piemēram, lieto

nātrija sārmu, amonjaku.
Cietinātāji ir ķimikālijas, kas veicina šķidra polimēra pāreju

cietā nešķīstošā stāvoklī.

Līmju galvenie rādītāji ir līmējuma izturība, viskozitāte, sēņu
izturība, ūdensizturība, saistltspēja, ilgizturība, caursūkšanās.

Līmlējuma izturību raksturo līmes kārtiņas stiprība.

Laboratorijā līmes kārtiņas izturību nosaka, pārbaudot salīmēta

ozola vai oša paraugu skaldē.

Līmējuma izturība (kG/cm2 ) ir graujošais spēks, kas aprēķināts' uz

līmes kārtiņas 1 cm
2. Vismazākā pieļaujamā līmējuma izturība mēbeļu

konstrukcijās ir 60 kG/cm2.
Šādā pārbaudē skaldīšanās var notikt pa koksni — līmējuma iztu-

rība ir lielāka nekā pašai koksnei; pa koksni un līmes kārtiņu — līmē-

juma izturība ir tikpat liela kā koksnes izturība; pa līmes kārtiņu un

koksni — līmējumam ir mazāka izturība nekā koksnei; pa līmes kār-

tiņu — līmējumamir zema stiprība (līme nav derīga).

Praksē līmes kārtiņas izturību pārbauda, skaldot ar kaltu līmēto

parauga līmes kārtiņu. Ja paraugs skaldās pa koksni, nevis pa

līmes kārtiņu, līmējumu uzskata par izturīgu.
Viskozitāte ir atkarīga no līmes šķīduma koncentrācijas un

temperatūras. Līdz ar koncentrācijas, t. i., sausās līmvielas pro-

centuālā daudzuma palielināšanos gatavajā šķīdumā, līmes vis-

kozitāte pieaug. Turpretim, paaugstinoties līmes šķīduma tempe-
ratūrai, viskozitāte strauji samazinās. Vienādā koncentrācijā un

temperatūrā ādu līmes šķīduma viskozitāte ir lielāka nekā kaulu

līmes šķīduma viskozitāte. No līmes šķīduma viskozitātes atkarīgs
līmes sarecēšanas ātrums un līmēšanas režīms (spiediens, tempe-
ratūra presējot utt.).

Līmes šķīduma viskozitāti laboratorijās nosaka ar viskozimet-

riem. Nosacīto viskozitāti iegūst, izmērot 200 cm
3 standarta koncen-

trācijas un temperatūras līmes šķīduma iztecēšanas laiku (s) un

to attiecinot pret tāda paša daudzuma destilēta ūdens iztecēšanas

laiku (s) 20 °C temperatūrā.
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Sēņu izturība. Dzīvnieku un augu līmes šķīdumi viegli

pūst, unpie tam stipri samazinās to līmējuma izturība. Līmes bojā-
šanās pazīmes ir pelējuma parādīšanās un puvuma smaka. Lai

pasargātu līmi no pelēšanas, tā jāgatavo tīros traukos. Nedrīkst

sajaukt vecu līmi ar tikko sagatavotu. Nereti līmes šķīdumiem pie-
vieno arī antiseptikas, piemēram, 2,5 g fenola vai 100 g salicilskā-

bes uz 1 kg sausas ādas vai kaulu līmes. Kazeīna līmei pievieno 3%
oksidifenilu vai 0,15% etilmerkurofosfātu1. Nātrija sārms un vara

sulfāts, kas bieži ietilpst līmju sastāvā, arī ir antiseptikas. Sintē-

tisko sveķu līmes ir absolūti sēņu izturīgas.
Udensizturība ir līmes īpašība nepazemināt līmējuma iztu-

rību, ja uz to iedarbojas ūdens vai mitrs gaiss. Ādas un kaulu līmes

nav ūdensizturīgas. Tās kļūst nedaudz ūdensizturīgākas, ja līmes

šķīdumam pievieno skābeņskābi. Kazeīnlīmes ūdensizturība palie-
linās, ja tās sastāvam pievieno vara sulfātu. Sintētisko sveķu līmēm

ir augsta vai absolūta ūdensizturība.

Līmes ūdensizturību nosaka, iegremdējot ūdenī salīmētus koksnes

paraugus istabas temperatūrā (15...20 °C) 24 stundas vai vārot ūdenī

1 stundu. Ja līmējuma izturība šajā pārbaudē nesamazinās vairāk par

30%, līmi uzskata par ūdensizturīgu.

Līmes sacietēšanas ātrums ir atkarīgs no līmes veida

un ķīmiskā sastāva. Dzīvnieku olbaltumvielu līmju sacietēšanas

ātrums atkarīgs no līmēšanas temperatūras un ūdens izdalīšanās
ātruma no līmes kārtiņas. Sintētisko sveķu līmes pārvēršas cietā

nešķīstošā stāvoklī ķīmiskās reakcijas rezultātā, turklāt paaugsti-
nātā temperatūrā reakcija noris ātrāk.

Līmes derīguma ilgums ir laiks, kurā sagatavotajam
līmes šķīdumam ir darbam vajadzīgā viskozitāte. Ādas un kaulu

līmes derīguma ilgums ir dažas diennaktis. Sabiezējušo līmi uz-

silda un atšķaida ar vārošu ūdeni. Kazeīna līmes derīguma ilgums
parasti ir 4

...

5 stundas, un pēc tam tā vairs nav derīga lietošanai.

Sintētisko sveķu līmju derīguma ilgums ir dažāds un atkarīgs no

to sastāva (vidēji 2
...

4 stundas).
Līmes iesūkšanās koksnē, kā arī koksnes iekrāsošanās

no līmes parasti novērojama, finierējot virsmas ar drāztiem finie-

riem. Sīs nevēlamās parādības rodas, ja līmes šķīdumam navpietie-
kama viskozitāte, ja finierējot lieto pārāk lielu spiedienu vai arī

ja koksne vai līme satur skābes vai sārmus. Lai samazinātu līmes

caursūkšanos, ādas un kaulu līmei pievieno gulsnēto krītu (līdz
25% no sausās līmes svara). Krīts paātrina līmes žūšanu, bet nepa-

zemina tās līmēšanas izturību. Līmfilmas līmēšanas procesā koksnē

neiesūcas un krāsu nemaina.

1 Oksidifenils un etilmerkurofosfāts ir indīgas kristāliskas vielas, ko izgatavo

ķīmiskajā rūpniecībā.
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Līmēm ražošanā jāatbilst dažādām prasībām. Par labu līmi kok-

apstrādē uzskatāma tāda līme, kura nodrošina vienmērīgu, izturīgu

līmējuma kārtiņu, neveido plankumus uz koksnes virsmas, kurai ir

pietiekams derīguma ilgums, kuras nav indīgas un kuru sagatavo-
šanai nav vajadzīgas dārgas un deficītas izejvielas.

67. §. Glutīna līmes

Dzīvnieku valsts produktu (ādas, kaulu, zivju) līmes sauc par

glutīna līmēm.

Glutīna līmēs līmējošā viela ir proteīni — koloīdas vielas ar

sarežģītu ķīmisko uzbūvi.
No proteīniem līmējošas īpašības piemīt kolagēniem, kuri ūdenī

karstumā uzbriest, hidrolizējas un pārvēršas līmes glutīna.

Glutīns aukstā ūdenī uzbriest, karsējot izšķīst, bet atdziestot

veido recekļveida masu.

Ādas ļimi izgatavo no dzīvnieku zemādas audu kārtas, jēlādu

atgriezumiem un ādas rūpniecības atkritumiem.

Kaulu ļimi izgatavo no notīrītiem un attaukotiem dzīvnieku kau-

liem, ragiem un nagiem un kaulu pārstrādes ražošanas atkritu-

miem. ,

Zivju ļimi iegūst no zivju peldpūšļiem, asakām, galvām, zvī-

ņām un citiem zivju pārstrādes atkritumiem.

Līmi rūpniecībā izgatavo galvenokārt plāksnīšu veida, kuru

garums 150 ... 200 mm, platums 80 ... 100 mm, biezums 10 .. .
15 mm. Līmi ražo sasmalcinātu, kā arī zvīņveida vai granulu veidā.

Šāda līme ražošanas procesā ātrāk izžūst, bet sagatavojot atrak

uzbriest.

Kaulu līmi ražo arī recekļveidā (t. s. mucu līme). Receklim jāsa-
tur ne mazāk par 49% sausnas, un tam jābūt viendabīgam, bez

sabiezējumiem, tumšiem plankumiem un bez puvuma smakas.

Recekļveida līmei obligāti jāpievieno antiseptikas.
Līmes plāksnīšu krāsa var norādīt uz zemāku kvalitāti tikai tad,

ja tai ir arī piedegumasmaka. Caurgaismotai līmes plāksnītei jabut

gaiši dzeltenā līdz tumši brūnā krāsā. Tumšajai krāsai jābūt vien-

mērīgai. Plankumi norāda, ka līmē.ir sabiezējumi, bet blāvums, —

ka līme satur piemaisījumus.
Līmes plāksnīšu virsma var būt gluda vai viļņaina, taču tai

noteikti jābūt spožai, bez pelējuma vai baktēriju veidojumiem.
Līmei nedrīkst būt puvuma vai pelējuma _smaka._ Līmes plāksnīšu
lūzumvietai jābūt tādai kā stiklam — ar asām maļam.

Ražotās sausās līmes mitrums nedrīkst būt lielāks par 17%, bet

recekļveida līmes mitrums nedrīkst būt lielāks par 50 ... 60%. Uz-

sitot pa sausās līmes plāksnīti, tā salūst dažāda lieluma un formas

gabalos. Plāksnītēm, kas grūti sadauzāmas gabalos un ir elastīgas,
ir paaugstināts mitruma daudzums. Paaugstināts mitruma dau-

dzums (20% un vairāk) pazemina līmējuma izturību un puves
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izturību. Turpretim pazemināts mitruma daudzums (10% un ma-

zāk) palielina līmes trauslumu.

Gaisa pūslīšus, kas redzami, caurskatot plāksnīti, neuzskata par
defektiem. Taču liels daudzums mazu pūslīšu norāda uz līmes

pazeminātukvalitāti.

Pēc kvalitātes glutīna līmes iedala šķirās. Ādu līmei ir piecas
šķiras (ekstra, augstākā labuma, I, II un III), kaulu līmei

—
čet-

ras šķiras (ekstra šķiru neizgatavo) un recekļveida līmei
—

trīs

šķiras (I, II un III).
Glutīna līmēm ir dažas specifiskas īpašības, kas jāievēro, strā-

dājot ar tām. Sausā stāvoklī tām raksturīgs augsts higroskopis-
kums. Ūdenī glutīna līmes uzbriest. Uzbriedušo līmi karsējot, tā

pāriet šķidrā stāvoklī. Glutīna līmes nav ūdensizturīgas. Tāpēc tās

lieto tādu koka konstrukciju līmēšanai, kas paredzētas ekspluatā-
cijai slēgtās, apkurināmās telpās.

Glutīna līmes ūdenī briest, un to ūdens uzsūktspēja ir ļoti liela.

Ādas līme uzsūc 6 . .. 10 reizes, kaulu līme 3
...

7 reizes vairāk

ūdeni, nekā ir to svars. Ūdenī uzbriedusī glutīna līme karsējot kūst

un pāriet šķidrumā. Sīs īpašības ņem vērā, pagatavojot glutīna
līmes šķīdumus. Zemas kvalitātes recekļveida līme kūst jau 22 ...
23 °C temperatūrā, tāpēc vasarā tā ir šķidrā stāvoklī.

Glutīna līmēm žūstot un sacietējot, iztvaiko liels ūdens dau-

dzums, un tāpēc stipri samazinās to tilpums. Biezās līmes kārtiņās
iežuvums rada iekšējos spriegumus, kas deformē kokmateriālus,
rada plaisas un samazina līmējuma izturību. Tāpēc, līmējot koksni

ar glutīna līmēm, jāuzklāj plāna līmes kārtiņa (0,08... 0,15 mm).
Glutīna līmēs ir arī minerālvielas, kas, līmi sadedzinot, paliek

pāri pelnu veidā. No ādas līmes iegūst baltus pulverveida pelnus,
bet no kaula līmes — porainus saķepušus izdedžus. Pēc pelnu
daudzuma var spriest par to piemaisījumu daudzumu, kam nav

līmējošu īpašību. Pēc tehniskajiem noteikumiem pelnu daudzums

ādas līmei var būt 2,0 ... 3,5%, kaulu līmei 3,0 .. .3,5% (atkarībā
no līmes šķiras).

Tauku piemaisījums stipri samazina glutīna līmēm līmējuma
izturību, tādēļpēc tehniskajiem noteikumiem tauku daudzums līmēs

nedrīkst būt lielāks par 0,5% (pēc svara).
Līmes skābums stipri samazina līmējuma izturību un var izrai-

sīt koksnes krāsas izmaiņas. Skāba līme nav derīga lietošanai.

Plāksnīšu, sasmalcināto, zvīņveida un granulu līmi iesaiņo
mucās, kastēs, džutas maisos pa 50 kg, lūku pinuma vai papīra
maisos pa 35 kg. Līmes plāksnītes var būt arī salauztas. Pārva-

dājot līme jāpasargā no mitruma. Līmi uzglabā iesaiņotu, sausā,

vēdināmā telpā ar dēļu grīdu. Recekļveida līmi uzglabā telpā paze-

minātā temperatūrā (+ 5 ... +10 °C) ne ilgāk kā 2
...

3 diennaktis.

Recekļveida līmi transportē un uzglabā mucās.

Līmju noliktavu telpas obligāti jādezinficē.
Glutīna līmes šķīduma pagatavošana. Līmes plāksnītes uzbrie-

dināšanai ieliek tīrā traukā un aplej ar istabas temperatūras ūdeni
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(labāk vārītu). Uz 1 svara daļu līmes ņem 1,5... 2 svara daļas
ūdens. Traukam jābūt tādam, lai ūdens pilnīgi pārklātu līmes plāk-
snītes. Līmes uzbriešana ilgst 6... 12 stundas, kamēr tā izveido-

jusies par vienmērīgu galertu.
Plāksnītes pirms iemērkšanas ūdenī ieteicams sasmalcināt. Tas

samazina uzbriešanas laiku. Līmes šķīduma sagatavošanai un

uzglabāšanai paredzētie trauki jāmazgā ar karstu ūdeni.

Uzbriedušo līmi pārliek līmes vārīšanas katlā un uzkarsē līdz

70
...

80 °C. Līmes galerts šādā temperatūrā izšķīst. Līmi nedrīkst
vārīt vai ilgi karsēt, jo no vārīšanas un ilgstošas karsēšanas sama-

zinās līmējuma izturība.

Kaulu līmes šķīduma darba temperatūra ir 40... 60 °C, ādu

līmes šķīduma darba temperatūra — 50
...

70 °C. Šīs temperatūras
uzturēšanai lieto speciālus līmes traukus ar dubultsienām, starp
kurām ielej karstu ūdeni. Ir arī ar elektrisko strāvu apsildāmi līmes

trauki.

Par glutīna līmes kvalitāti var spriest, sagatavojot no tās līmes

šķīdumu. Līmei ir zema kvalitāte, ja līmes plāksnītēm ir puvuma

smaka, tās izjūk, tām saplaisājušas malas, pēc līmes uzbriešanas

traukā palicis ļoti netīrs ūdens, karsējot un maisot līmes šķīdumu,
uz virsmas rodas daudz putu.

Putas līmes šķīdumā samazina līmējuma izturību. Līmes kārtiņā
gaisa pūslīšu vietās materiāli nesalīmējas. Lai samazinātu putas
līmes šķīdumā, karstu līmi pirms lietošanas nostādina 5... 10

minūtes.

Ja uz līmes šķīduma ir ļoti daudz putu, tad tadu šķīdumu izņē-
muma kārtā var vārīt2

...
3 minūtes un putas nosmelt.

Līmes šķīduma kvalitāte ir atkarīga ari no koncentrācijas un

viskozitātes.

Par līmes šķīduma koncentrāciju sauc šķīdumā izlietotās sausās

līmvielas daudzumu procentos. To nosaka ar līmes koncentrācijas

mērītāju._ Līmes šķīduma koncentrācija ir atkarīga no līmes visko-

zitātes. Adu līmei vienmēr jāpievieno vairāk ūdens nekā kaulu

līmei. Kokizstrādājumu salīmēšanai izmanto 35... 40% ādu līmes

vai 45 ... 55% kaulu līmes šķīdumu. Finierēšanai vajadzīgs 40 ...
45% ādu līmes vai 52 ... 55% kaulu līmes šķīdums.

Glutīna līmes šķīduma viskozitāti nosaka izejvielas, no kurām

izgatavo līmi. Turklāt viskozitāte ir atkarīga ari no līmes šķīduma
koncentrācijas un temperatūras.

Glutīna līmes šķīduma biezumam ir liela nozīme. Pārāk biezu

līmi ir grūti uzklāt uz līmējamām virsmām, tā ātri sarec un presē-

jot nepieciešams lielāks spiediens. Lietojot biezu līmes šķīdumu,

līmspiedes nepietiekamā īpatnējā spiediena dēļ līmes kārtiņa var

izveidoties pārāk bieza (vairāk par 0,15 mm), un samazināties līmē-

juma izturība. Ja līmes šķīdums ir pārāk šķidrs, līmes kārtiņa vei-

dojas ļoti plāna (mazāk par 0,8 mm), pārtraukta un līmējums nebūs

izturīgs.
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Praktiski līmes šķīduma biezumu nosaka pēc notecēšanas no

otas; normāla biezuma līmes šķīdums no otas notek vienmērīgā,
nepārtrauktā caurspīdīgā strūkliņā, kurā nav sabiezējumu; šķidra
līme notek ātri tievas strūkliņas veidā, pārāk bieza līme

— pār-
trauktā strūklā ar sabiezējumiem.

Sabiezējis līmes šķīdums jāatšķaida ar karstu ūdeni, labi izmai-

sot.

68. §. Kazeīna un albumīna līmes

Kazeīna līmes. Kazeīna līmju līmviela ir kazeīns (attaukols
biezpiens).

Kazeīns tīrā ūdenī uzbriest, bet nešķīst un līmi neveido. Kazeīns
labi šķīst sārmainā vidē. Dažādi sārmi uz kazeīnu iedarbojas
dažādi. Tā, piemēram, nātrija sārma šķīdumā izšķīdināts kazeīns

veido līmi, kurai ir liels derīguma laiks (līdz 48 stundām), taču tā

ir ūdens neizturīga. Kazeīns, kas izšķīdināts kaļķu pienā, veido līmi,
kurai ir augsta ūdensizturība, bet īss derīguma laiks. Ar tādu līmi

iespējams strādāt tikai 15... 20 minūtes, jo pēc tam tā sarec un

kļūst nelietojama.
Finierrūpniecībā lieto jauktās kazeīna līmes, kuras sagatavo,

kazeīnu šķīdinot nātrija sārmā un kaļķu pienā. Nelielos kokapstrā-
des uzņēmumos un darbnīcās kazeīna līmes izgatavo tikai no pul-
vera. Pulverveida kazeīna līmē ir visas nepieciešamās sastāvdaļas,

izņemot ūdeni.

Tā, piemēram, līmē «Ekstra» ir šādas sastāvdaļas (svara daļās):

I un II šķiras kazeīns 70,68

Dzēstie kaļķi (kazeīna šķīdināšanai) 19,08

Nātrija fluorīds (palielina līmes derīguma ilgumu) 8,48

Vara sulfāts (paaugstina ūdensizturību un antiseptizē līmi) 0,35

Petroleja (pasargā pulveri no gaisa mitruma) 1,41

Līmei «OB» (parastā līme) vara sulfātu nepievieno, turklāt

izlieto otrās šķiras kazeīnu un nātrija fluorīda vietā ņem kalcinēto

sodu.

Kazeīna līmes pulverim jābūt dzeltenīgi baltā krāsā, viendabī-

gam, bez nevēlamiem piemaisījumiem, kukaiņiem un to kāpuriem,
bez puvuma pazīmēm. Līmes pulverī pieļaujamas viegli sadrupinā-
mas pikas.

Kazeīna līmes pulveri iesaiņo saplākšņa kastēs un mucas, kuru

iekšpuse izklāta ar pergamentu vai blīvu papīru, vai arī blīvos

daudzkārtainos kraftcelulozes maisos. Uz taras jābūt marķējumam,
kurā uzrādīts līmes izgatavošanas datums.

Kazeīna līme jāuzglabā rūpnīcas-piegādātājas iesaiņojuma
sausā, vēdināmā telpā uz dēļu grīdas un temperatūrā, ne augstākā

par 30 °C.
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Līmes pulveri nedrīkst novietot pie apkures krāsnīm, tvaiku cau-

rulēm vai citiem siltuma avotiem, jo 40 °C temperatūrā ilgstoši
uzglabāts kazeīns zaudē līmēšanas spējas.

Uzglabājamo kazeīna līmes pulveri pēc pieciem mēnešiem (skai-
tot no izgatavošanas dienas) laboratorijā pārbauda. Ja no tā izga-
tavotā līme atbilst rOCT prasībām, to var izlietot nākošo piecu
mēnešu laikā. Kazeīna līmes pulveris rūpīgi jāizmaisa, jo transpor-
tēšanas laikā smagākās sastāvdaļas (nātrija fluorīds, vara sulfāts)
var nosēsties taras dibenā. Sī iemesla dēļ iespējams, ka no vienas

taras ņemts kazeīna līmes pulveris ir ar dažādām īpašībām, kaut

arī rūpnīcā tas izgatavots pēc vienas receptes.
Līmes pulveri nevajag sijāt un no tā izmest rupjākās daļiņas,

lai neizmainītu līmes sastāvu un īpašības.
Gatavojot kazeīna līmes šķīdumu, līmes pulveri iemaisa istabas

temperatūras ūdenī (14 ...

20 °C). Uz 1 svara daļu līmes ņem
2 svara daļas ūdens (±0,3 daļas). Maisīšanu ar nelieliem pārtrau-
kumiem turpina 1 stundu, līdz iegūst viendabīgu krējuma konsis-

tences staipīgu masu pelēki baltā vai viegli violetā krāsā ar vieglu

petrolejas smaku.

Ja līme stipri sabiezē, maisīšanu pārtrauc; maisījums pēc kāda

laika kļūst šķidrāks. Ūdeni pieliet šādā gadījumā nedrīkst. Šķīdums
jāmaisa ļoti rūpīgi, lai tajā nepaliktu salipušas pulvera pikas.

Sagatavots līmes šķīdums no koka lāpstiņas notek nepārtrauk-
tas strūkliņas vai diega veidā, atstājot uz tās spīdīgu kārtiņu. Starp

pirkstiem saspiesta līme veido staipīgus diegus.
Albumīna līmes. So līmju galvenā sastāvdaļa ir albumīns

—
dzīv-

nieku asiņu olbaltumviela. Albumīna līmes sastāvs ir šāds (svara
daļās):

Albumīns 100

Dzēstie kaļķi 10

Ūdens 900

Līmes derīguma ilgums 8... 12 stundas. Līmēšana notiek zem

spiediena 15... 20 kG/cm 2. Līme ir tumšbrūnā (gandrīz melnā)
krāsā, un tai ir nepatīkama smaka. Albumīna līmes izmanto tikai

finierrūpniecībā. Līmēšanu ar albumīna līmi veic augstā tempera-
tūrā (virs 120 °C) ar karstās presēšanas paņēmienu.

69. §. Augu līmes

Kokapstrāde izmanto cietes, augu olbaltumvielu un celulozes

esteru līmes.

Cietes līmes izgatavo no kartupeļu cietes, kviešu un rīsa

graudiem. Ja cieti apstrādā paaugstinātā temperatūrā, tā pārvēršas
dekstrīnā. Visas cietes līmes ir ūdens un mitruma neizturīgas un

nav mehāniski izturīgas. Kokapstrādē tās izmanto tikai apdares
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materiālu sastāvos. Dekstrīnu dažkārt izmanto apdares audumapie-
līmēšanai.

Cietes līmi (klīsteri) parasti iegūst, ielejot ūdenī iejauktu cieti

vārošā ūdenī. Klīsteri var iegūt arī, aukstā ūdenī iejauktai cietei

pievienojot 6
... 10% kaustiskās sodas.

Augu olbaltumvielu līmes izgatavo no olbaltumvie-

lām, kuras iegūst no sojas, lupīnas, rīcinauga sēklām. Līmes saga-
tavošanai ņem samaltu auga olbaltumvielu, dzēstos kaļķus, nātrija
sārmu vai šķidro stiklu (pēc attiecīgas receptes); maisījumu iejauc
ūdenī, kuram jābūt 5... 8 reizes vairāk nekā olbaltumvielai (pēc
svara). Augu olbaltumvielu līmes galvenokārt izmanto finierrūp-
niecībā.

NitrolīmiAK-20 rūpnieciski ražo gatavu lietošanai. Līme ir

nitrocelulozes un citu sintētisko sveķu šķīdums organiskajos šķīdi-
nātājos (spirtā un esteros). Nitrocelulozi iegūst, apstrādājot celu-

lozi ar slāpekļskābes un sērskābes maisījumu. Ar nitrolīmi salīmē-

šanas process notiek šķīdinātāja iztvaikošanas rezultātā. Nitrolīmes

kārtiņa ir ūdens un siltuma izturīga un sēņu izturīga. Līmes derī-

guma ilgums +20 °C temperatūrā ir 24 stundas; temperatūru paaug-
stinot, derīguma ilgums strauji samazinās. Kokapstrādē ar nitro-

līmi pie koksnes pielīmē audumu, ādu, dermantīnu'vai arī salīmē

šos materiālus.

Nitrolīme ir ugunsnedroša, tās šķīdinātāju tvaiku un gaisa mai-

sījums ir sprādziennedrošs. Tāpēc, uzglabājot nitrolīmi, jāievēro
ugunsdrošības noteikumi. Ar šo līmi jāstrādā telpās, kurās ir vel-

kmes ventilācija.

70. §. Dzīvnieku un augu olbaltumvielu līmju
sagatavošanas palīgmateriāli

Glutīna līmēm par pildvielu izmanto krītu. Kazeīna un augu

olbaltumvielu līmēm par līmvielas šķīdinātāju (sārmu) izmanto

kaļķi, nātrija sārmu, šķidro stiklu un amonjaku.
Krīts (CaCO3) ir nogulumiezis, kas sastāv no ļoti sīkām glie-

mežvāku daļiņām ar nelieliem smilts un dzelzs oksīda piemaisī-

jumiem. Izšķir gabalu, malto un gulsnēto atduļķoto krītu. Pēdēja

iegūšanai smalki samalto krītu iemaisa ūdenī. Pec tam šķīdumu fil-

trē caur divkārt salocītu marli un ielej traukos nostadinašanai. No-

stādinātoūdeni nolej, bet krīta nogulsnes izžāvē.

Gulsnētā sausā, krīta gabali viegli izjūk ūdenī, veidojot krējuma

konsistences masu.

Gulsnēto krītu pieliek glutīna līmes šķīdumam, lai finierēšanas

procesā samazinātu līmes caursūkšanos.

Nedzēstos kaļķus (CaO) iegūst, apdedzinot kaļķakmeni

1100° Ctemperatūrā. Nedzēstie kaļķi ir pelēku vai baltu akmeņu

veidā. Tos uzglabā sausās telpās metālakastēs.

Dzēstos kaļķus (Ca(OH) 2 ) iegūst, nedzēstos kaļķus aple-
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jot ar ūdeni. Dzēstie kaļķi ir balts, smalks pulveris. Ja tos izšķīdina
ūdenī attiecībā 1:2, tad iegūst kaļķu javu, bet, izšķīdinot attiecībā

1:10, — kaļķu pienu.
Dzēstos kaļķus ieteicams glabāt blīvi noslēgtās koka kastēs vai

mucas, kas izklātas ar ietinamo vai pergamentapapīru. Labāk dzēs-
tos kaļķus glabāt javas veidā, kas pārlieta ar apmēram 10 cm biezu

ūdens kartiņu. Kaļķus šādā veidā uzglabā tāpēc, ka tie no gaisa
absorbē oglekļa dioksīdu, pārvēršoties kaļķakmenī (CaCO3).

Nātrija sārms (kaustiskā soda NaOH) ir stiprs sārms. Tas

var būt cietā kristāliskā veidā un šķīduma veidā. Nātrija sārmu

uzglabā slēgtā metāla tarā (mucās, tvertnēs).
Šķidrais stikls ir 40... 43% nātrija un kālija silikāta sār-

mains šķīdums. Silikātu iegūšanai kvarca smiltis sakausē ar potašu
vai sodu; iegūto cieto masu autoklāvā karsē kopā ar ūdeni, tur tā

izšķīst un veido šķidro stiklu (īpatnējais svars 1,32... 1,50).
Līmju pagatavošanai izmanto arī amonjaka ūdens šķī-

dumu. 8% amonjaka ūdens šķīdumu sauc par ožamo spirtu.

71. §. Sintētisko sveķu līmes

Attīstoties ķīmiskajai rūpniecībai, apgūta arī sintētisko sveķu
līmju ražošana. Sīs līmes sastāv no dažādiem polimēriem, cietinātā-

jiem, katalizatoriem un pildvielām, bet dažām līmēm pievieno ari

nedaudz ūdens. Atšķirībā no glutīna un kazeīna līmēm sintētisko

sveķu līmes ir vienkāršāk sagatavojamas lietošanai
— tās nav

jākarsē. Dažkārt līmēšanu var veikt bez līmes iepriekšējas sagata-
vošanas: vienai līmējamai virsmai uzklāj sintētiskos sveķus, bet

otrai
— cietinātāju. Pēc tam līmējamās virsmas saspiež; līmes kār-

tiņā notiek ķīmiskā reakcija, un sveķi sacietē.

Līmēšanu ar sintētisko sveķu līmēm veic gan ar auksto, gan ar

karsto paņēmienu. Līmējumam ar sintētisko sveķu līmēm ir liela

izturība, tas ir absolūti sēņu izturīgs, tam ir augsta šķīdinātāju,

eļļas, temperatūras un ūdens izturība. Līmēšana ar sintētisko sveķu
līmēmnotiek samērā ātri.

Pēc tehniskajiem rādītājiem sintētisko sveķu līmes ir daudz labā-

kas par glutīna un kazeīna līmēm, turklāt sintētisko sveķu līmes

ir 2
...

3 reizes lētākas.

Taču sintētisko sveķu līmēm ir arī daži trūkumi. Dažām līmēm

ir mazs derīguma ilgums, ļoti cieta līmes kārtiņa, kas atri padara

neasus griezējinstrumentus, tās ir kaitīgas cilvēku veselībai.

Kokapstrādē ļoti plaši lieto karbamīdformaldehīdsveķu un fenol-

formaldehīdsveķu līmes.

72. §. Fenolformaldehīdsveķu un rezorcīnformaldehīdsveķu līmes

Kokapstrādē izmanto fenolformaldehīdsveķu līmes KB-3 un

cn-2.

Līme KB-3 satur spirta šķīstošus fenolformaldehīdsveķus B-3,

petrolejas kontaktu, spirtu vai acetonu.
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Līmi sagatavo šadi: alvotā vai emaljētā traukā ar dubultsienām
ielej sveķus B-3 un starp dubultsienām — aukstu ūdeni; pēc tam

sveķiem B-3, nepārtraukti maisot, pielej acetonu vai etilspirtu;
pēdējo pievieno petrolejas kontaktu un maisa 5... 10 minūtes, līdz

iegūst viendabīgu līmi. Līmi darbavietās uzglabā līmes traukos ar

dubultsienām. Ja trauka starpsienās ūdens nav pietiekami auksts,
tajā ieliek ledus gabaliņus. Šādos apstākļos sagatavotai līmei derī-

guma ilgums ir 2
...

3 stundas. Ja līmi nedzesē, notiek eksotermiska

ķīmiska reakcija, līme sasilst un pārvēršas cietā nešķīstošā masā un

līmēšanai vairs nav derīga.
Sintētisko sveķu CII (Pankratovas sveķu) līmi C īl-2 lieto diez-

gan plaši, it īpaši parketa dēļu ražošanā. Līmi CITI-2 sagatavo tāpat
kā līmi KB-3, tikai pievieno mazāk petrolejaskontakta.

Visas fenolformaldehīdsveķu līmes ir veselībai kaitīgas, jo no

tām izdalās fenols un formaldehīds. Ar šīm līmēm atļauts strādāt

tikai tādās telpās, kur ierīkota pastiprināta mākslīgā ventilācija.
Fenolformaldehīdsveķu līmes galvenokārt izlieto koka būvkon-

strukciju līmēšanai.

Rezorcīnformaldehīdsveķu līme OP-12 atšķirībā no

fenolformaldehīdsveķu līmes nav veselībai kaitīga, un tāpēc to

pēdējā laikā lieto ļoti plaši. Ar līmi OP-12 iegūst ūdensizturīgus

līmējumus un ar labāku mehānisko izturību nekā ar fenolformal-

dehīdsveķu līmēm. So līmi lieto parketa dēļu virskārtas pielīmēša-
nai. Rezorcīnformaldehīdsveķu līme ir polimēra spirta šķīdums,
kam pievienots plastifikators. Līmi izgatavo no rezorcīna, forma-

līna, etilēnglikola, etilspirta, katalizatora un nātrija sārma. Līmei

OP-12 ir šāds sastāvs (svara daļās):

Rezorcīnformaldehīdsveķi <Ī>P-12 100

Paraformaldehīds (cietinātājs) 13,5

Līmi iegūst, rūpīgi samaisot sveķus OP-12 ar cietinātāju, līdz

izveidojas viendabīgamasa.

Līmes derīguma ilgums 3... 4 stundas. Līmēt ar šo līmi var

istabas temperatūrā (ne augstākā par 20 °C).

73. §. Karbamidsveķu līmes

Karbamīdsveķu līmes, ko sauc ari par urīnvielas-formaldehīd-

sveķu līmēm, ir daudzveidīgas pēc sastāva un tehniskajām īpašī-
bām. Kokapstrādē visplašāk lieto līmi K-17. Ar šo līmi var iegūt

vidēji ūdensizturīgu līmējumu ar augstu mehānisko izturību (līdz
150 kG/cm

2
un vairāk), līmes kārtiņa tikpat kā nav redzama un tā

maz iežūst. Līmes sastāvs ir šāds (svara daļās):

Karbamīdsveķi M<l>-17 100

10% skābeņskābes šķīdums ūdenī (cietinātājs) 5 ... 28

Pildviela (koka milti) 3...8
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Karbamīdsveķi MO-17 ir lipīgs viskozs šķidrums baltā krāsā

ar dzeltenīguvai brūnganunokrāsu.

Pildvielu
—

koka miltus pievieno, lai samazinātu līmes iežūšanu

sacietējot. Koka miltus var aizstāt ar tādu pašu daudzumu rudzu,
kviešu vai kartupeļu miltu.

Gatavojot līmi, karbamīdsveķus sajauc ar pildvielu, līdz izvei-

dojas viendabīgamasa, bet pēc tam tai pievieno 10% skābeņskābes
šķīdumu. Sastāvam var pievienot arī ūdeni, lai iegūtu vajadzīgo
viskozitāti.

Līmes derīguma ilgums atkarīgs no pievienotā skābeņskābes
šķīduma daudzuma. Tā, piemēram, ja līmei pielej 5 svara daļas skā-

beņskābes šķīduma, tad tās derīguma ilgums ir 12 stundas, bet, ja
līme satur 28 svara daļas skābeņskābes šķīduma, — 1 stunda.

Līmes K-17 derīguma ilgumu tādā veidā var piemērot tehnoloģiska-

jām prasībām. Līmē cehos parastā temperatūrā (16 ... 18°C).
Ja līmē ar karsto paņēmienu apsildāmās presēs, līmei K-17 skā-

beņskābes vietā pievieno 2 svara daļas 50% amonija hlorīda šķī-
duma.

Līmi K-17 plaši lieto mēbeļu rūpniecībā, līmē gan ar karsto, gan

auksto paņēmienu.
Līmi M-48 izgatavo no karbamīdsveķiem M-48. Karbamīdsve-

ķiem M-48 pievieno cietinātāju — amonija hlorīdu 0,5
...

1 svara

daļu uz 100 svara daļām karbamīdsveķu. Līmi M-48 izmanto kok-

snes skaidu plātņu ražošanai, kā arī mēbeļu detaļu izgatavošanai
ar koksnes skaidu pildījumu.

Līmei X M-3 ir šāds sastāvs (svara daļās):

Karbamīdsveķi CMK-2 (pulveris) 100

Odens 50

Etilspirts 10

Pienskābe (tehniskā) 400

(a — pienskābes daudzums tehniskajā pienskābē) a

Līmi gatavojot, vispirms sajauc šķidrumus un pēc tam šķīdumā

vienmērīgi iejauc karbamīdsveķu pulveri, nepārtraukti maisot

30... 40 minūtes, līdz karbamīdsveķi pilnīgi izšķīduši. legūto līmi

izkāš. Karbamīdsvekus CMK-2 iepako skārda kārbās vai saplākšņa

kastēs, kas izklātas ar pergamenta papīru. Hermētiski noslēgta
traukā karbamīdsveķus var uzglabāt vienu gadu. Līmi KM-3 lieto

istabas temperatūrā.
Līmei KM-12 ir šāds sastāvs (svara daļas):

Karbamīdsveķi 100

40% amonija sulfāta šķīdums ūdenī (cietinātājs) 3,5

Ar šo līmi arī strādā istabas temperatūrā.
Līmes KM-3 un KM-12 izdevīgi lietot mācību darbnīcās.

Līmes M-4 un M-6 0 izgatavo no tada paša nosaukuma karb-

amīdsveķiem. Līmēšanai parastā temperatūra karbamīdsveķiem M-4
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pievieno 4
...

5 svara daļas 50% pienskābes šķīduma uz 100 svara

daļām karbamīdsveķu, bet karbamīdsveķiem M-60 pievieno 5... 6

svara daļas pienskābes šķīduma. Karstajai līmēšanai šiem karb-

amīdsveķiem pienskābes vietā pielej 50% amonija hlorīda šķī-
dumu — 0,5 svara daļas līmei M-4 un 0,8... 1,5 svara daļas līmei

M-60.

Lai palielinātu šo līmju viskozitāti, tam pievieno 2% koka miltu,
bet viskozitātes samazināšanai — ūdeni.

So līmju derīguma ilgums ir šāds: līmēm, kas paredzētas auk-

stajai līmēšanai — līdz 4 stundām, līmēm, kas paredzētas karsta-

jai līmēšanai
—

līdz 10 stundām.

Līmes M-4 un M-60 ātri sacietē. Tās galvenokārt izmanto mēbeļ-

rūpniecībā dažādu konstrukciju līmēšanai, kā arī koksnes skaidu

plātņu ražošanā.

LīmeM-70 karstajai līmēšanai ir izgatavota no karbamīdsveķiem
M-70, pievienojot tiem 0,8... 1,5% amonija hlorīda. Sī līme ātri

sacietē (25 ... 30 s), tāpēc to lieto finierēšanai un ātrai līmēšanai,

piemēram, ja līmēšanas operācija notiek uz automātiskās vai pus-

automātiskās līnijas. Līmes derīguma ilgums 0,5
...

2 stundas.

Lai līme būtu ūdensizturīgāka, karbamīdsveķiem pievieno mel-

amīnformaldehīdsveķus, kas ir ievērojami ūdensizturīgāki.

Saputotās karbamīdsveķu līmes izmanto, lai ietau-

pītu līmi, panāktu vienmērīgāku uzklājumu un lai līme nesūktos

cauri virsmas finierējumam.

Karbamīdsveķu līmes saputo vai nu ar saspiestu gaisu (2 atm),
vai arī speciālā līmes maisītājā maisot 20

...

25 min. Maisītājs grie-
žas ar ātrumu 250 apgr./min. Saputojamai līmei pievieno putu vei-

dotāju ITO-6 vai pulverveida albumīnu šādos daudzumos: līmēm

K-17 un M-4
— 0,5

...
1%; līmēm M-60 un M-70 — 0,2 ... 0,5% no

karbamīdsveķu svara.

Saputojot līmi, tas tilpums palielinās apmēram 4 reizes un putas
turas 6

...

8 stundas. Līmes putu tilpumsvars 0,3 ... 0,4 kG/m3
.

74. §. Līmfilmas

Līmfilmas sastāv no plāna (0,03... 0,4 mm) sulfātpapīra, kas

piesūcināts ar fenolformaldehīdsveķiem vai urīnvielas-formaldehīd-

sveķiem un izžāvēts 110 °C temperatūrā. Papīra 1 m 2 svars

19
...

22 g. Līmfilmu,kas piesūcināta ar fenolformaldehīdsveķu šķī-
dumu spirtā, dažkārt sauc arī par bakelita limfilmu.

Ar fenolformaldehīdsveķu līmfilmu līmē 140 ... 150 °C tempera-
tūrā pie spiediena 20 ... 25 kG/cm2. Sajā temperatūrā līmfilma kūst

un tūlīt arī sacietē.

Līmējumiem ar līmfilmu ir raksturīga liela izturība, ūdensiz-

turībaun absolūta sēņu izturība. Pašreiz plaši lieto urīnvielas-mel-

amīnsveķu līmfilmas, kuras izgatavo kokapstrādes uzņēmumos uz
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vietas no karbamīdsveķiem un melamīnformaldehīdsveķiem. Minē-
tās līmfilmas izmanto arī kokapstrādes rūpniecības izstrādājumu
virsmas apdarei.

Fenolformaldehīdsveķu līmfilmu derīgumailgums ir 6 mēneši un

vairāk, urīnvielas-melamīnsveķu līmfilmām — 3... 5 diennaktis.
Fenolformaldehīsveķu (bakelīta) līmfilmas uztin uz koka nūjas

ar kvadrātveida šķērsgriezumu un, lai pasargātu no bojājumiem,
ietin parafinetā papīra vai audumā.

Lai līmfilma_ nesaliptu, ruļļus uzglabā vertikālā stāvoklī. Nolik-
tavas telpām jābūt sausām, gaisa temperatūra nedrīkst būt aug-
stāka par 25 °C, apgaismojumam tieša saules gaisma nav vēlama.

Līmfilmu lietošana, it īpaši finierrūpniecībā un apdares darbos,
saīsina ražošanas ciklu, uzlabo izstrādājumu kvalitāti un darba

apstākļus.

75. §. Polimēru un kaučuka līmes

Epoksīdlīme sastāv no epoksīdsveķiem (100 svara daļas),
šķīdinātāja (30 svara daļas) un plastifikatora (20 svara daļas).
Šķīdinātājs sastāv no 40% etilspirta un 60% acetonā. Plastifika-
tors ir dibutilftalāts. Dažkārt līmei pievieno 20... 40 svara daļas
pildvielu (alumīnija pulveri, azbesta miltus, cinka oksīdu). Epok-
sīdlīme ir universāla līme. Tā nodrošina līmējuma lielu izturību

(līdz 600 kG/cm 2), līmējot nav jālieto lieli spiedieni (ne vairāk par
10 kG/cm2

), taču rūpīgi jāsagatavo salīmējamās virsmas. Tām

jābūt sausām, tīrām, precīzi pielāgotām. Epoksīdlīme sacietē

20 °C —
24 stundās, 60 °C —

4 stundās, 120 °C —
2 stundās.

Lai sagatavotu līmi, līdz 50
...

60 °C uzsildītiem epoksīdsveķiem

pievieno plastifikatoru un maisījumu rūpīgi samaisa. Pēc tam kad

maisījums atdzisis līdz 25
...

30 °C, pielej šķīdinātāju un maisa, līdz

šķīdumā parādās sīki pūslīši.
Karstcietējošo epoksīdlīmi pagatavo pēc citas receptes — tai

pievieno arī cietinātāju. Salīmēšanās ar karstcietējošo epoksīdlīmi
notiek 150

...

220 °C temperatūrā.
Perhlorvinila līme XBK-2a ķīmiskajā rūpniecībā tiek

ražota gatava lietošanai. Tas ir gaišs šķidrums ar pelēcīgu nokrāsu,

ko iegūst, izšķīdinot perhlorvinilsveķus organiskajos šķīdinātājos.
Līmi uz virsmas uzklāj ar otu parastajā temperatūrā. Līmēšanas

process ar perhlorvinila līmi ilgst 1,5 stundas. So līmi izmanto

plastmasas detaļu līmēšanai.

Līmes 88 un K y-188 (gumijas līmes) ir kaučuka un butil-

fenolformaldehīdsveķu šķīdums etilacetāta un benzīna maisījumā.
Līme ir viskoza masa gaišbrūnā krāsā, kas stiepjas nepārtrauktos
tievos diedziņos, kuri gaisā ātri sastingst. Līmes 88 derīguma

ilgums, ja to glabānoslēgtā traukā, ir daži mēneši. Līme lietošanai

ir neparocīga, jo tā grūti uzklājama. Līme Ky-188 sastāv no 87,5

svara daļām līmes 88 un 12,5 svara daļām glicerīna. Sī līme stiepjas
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mazāk kā līme 88, un tāpēc tā vieglāk uzklājama. Līmes KT-188
derīguma ilgums ir līdz 20 stundas.

Līmes 88 un K y-18 8 izmanto plastmasu detaļu izturīgai
salīmēšanai, ka arī auduma, lateksa, porolona v. c. materiālu salī-

mēšanai ar koksni.

76. §. Universālās un kombinētās līmes

Par_ universālām sauc līmes, ar kurām var salīmēt dažādus

materiālus: tēraudu, čugunu, alumīniju, plastmasas, keramiku,
stiklu, koksni v. c.

Karbinola līme ir glicerīna konsistences caurspīdīgs šķid-
rums gaiši oranžā krāsā ar vāju patīkamu smaržu. Līmi var iekrā-

sot ar krāsvielām jebkurā krāsā.

Līmes pagatavošanai uz 100 svara daļām sīrupveida karbinola

pievieno cietinātāju — benzoilperoksīdu (1...2 svara daļas) vai

koncentrētu slāpekļskābi (1 ...

2 svara daļas).
Derīguma ilgums līmei, kuras cietinātājs ir benzoilperoksīds,

ir 5
...

6 stundas, bet līmei, kurai pievienota slāpekļskābe, — apmē-
ram 4 reizes mazāks.

Karbinolu jāuzglabā tumšā vietā, temperatūrās līdz 20 °C labi

noslēdzamā stikla, porcelāna vai metāla traukā. Cietinātājs ben-

zoilperoksīds ir balts sprādziennedrošs pulveris. Tas jāuzglabā
sausā ugunsdrošā vietā tāpat kā karbinols. Karbinola līme ir

degoša, bet nav sprādziennedroša.
Karbinola līmes līmējuma izturība ir ļoti augsta (līdz

200 kG/cm2); temperatūrās augstākās par 70 °C līmes kārtiņa kļūst
mīksta, bet atdziestot atkal sacietē. Līmējuma izturību pazemina
ūdens iedarbība, spirts, acetons, sārmi un skābes šķidrā stāvoklī

(šo vielu tvaiki līmējuma izturību neietekmē). Salīmēšanās istabas

temperatūrā notiek 25
...

30 minūšu laikā (karsēšana pieļaujama
tikai līdz 45 °C). Līme ir absolūti sēņu izturīga.

Karbinola līme ar benzoilperoksīda cietinātāju ir universāla —

tā nesalīmē vienīgi varu un misiņu. Karbinola līme ar slāpekļskā-
bes cietinātāju nesalīmē metālus un marmoru.

Līme B O ir caurspīdīgs vai viegli duļķains dzeltens šķidrums,
bieži ar sarkanīgu nokrāsu. Līmi B<ī> rūpnieciski ražo gatavu
lietošanai. Līmes 80-2, 80-3, 80-4, 80-5, 80-6 ir modificētu

fenolformaldehīdsveķuspirta šķīdumi.

Sīm līmēm ir augsta līmējuma izturība, piemēram, metālu salī-

mējuma izturība ir lielāka par metinājuma šuves izturību. Salīmē-

šanās notiek 60 ... 200 °C temperatūrā atkarībā no līmes markas.

B<t> līmju šuvēm raksturīga ūdensizturība,siltumizturība, sēņu iztu-

rība, ķīmiskā izturība (uz tām neiedarbojas arī benzīns, petroleja,

spirts, sārmu un skābju šķīdumi).
Ar līmēm 80-2 un 80-4 var salīmēt visdažādākos materiālus

jebkurā kombinācijā. Līmi 80-6 izmanto auduma, filca, voiloka,
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gumijas līmēšanai. Ar šo līmi salīmēto audumu var mazgāt, vārīt,
gludināt. Ar līmēm 80-2 un 80-6 līmē, karsējot izstrādājumu no

120 līdz 200 °C; ar līmi 80-4 —no 60 līdz 90 °C (25... 30 minūšu

laika)'.
Līmi BO uzglabā hermētiski noslēgtās stikla pudelēs vai tūbi-

ņās 25 ±5°C temperatūrā. Līmju BC>-2 un 80-4 glabāšanas
garantijas laiks ir 6 mēneši, līmei 80-6

—
trīs mēneši.

Kombinētās līmes sastāv no dažādām līmvielām, nereti

organisko un neorganisko saistvielu maisījuma. Tāda, piemēram, ir

kazeīna-cementa līme.

Kazeīna-cementa līmei ir šāds sastāvs (svara daļās):

Kazeīna līmes pulveris» 100

Portlandcements 75

Istabas temperatūras ūdens 220... 250

Sai līmei salīdzinājumā ar parasto kazeīna līmi ir lielāka ūdens-

izturība un sēņu izturība. Kazeīna-cementa līmi izmanto no ūdens

pasargātu koka būvkonstrukciju salīmēšanai.

Parastā kombinētā līme paredzēta plastmasas, perlamutra,
kaula, keramikas un porcelāna pielīmēšanai dažādiem koka izstrā-

dājumiem. So līmi sagatavo no augstvērtīgas ādu līmes, pievienojot
nedaudz glicerīna un dzēstos kaļķus vai krīta pulveri.

Kombinētajai līmei, kuru izmanto līmlentu ražošanai, ir šāds

sastāvs (svara daļās):

Ādu līme (plāksnītes) 100

Glicerīns 36

Cukurs 7

Odens 200

Glicerīnu un cukuru pievieno, lai līme ātrāk uzbriestu. Līmlentas

izgatavošanai ņem 0,1 mm biezu papīru. Izžāvēto gumēto (ar līmi

pārklāto) lentu satin ruļļos un iesaiņo saplākšņa kastēs, kuru iekš-

puse izklāta ar parafinētu papīru. Lenta jāuzglabā sausās, slēgtās

telpās. i

XVI NODAĻA

APDARES MATERIĀLI

Par apdari sauc kokizstrādājumu virsmu pārklāšanu ar krāsas,

lakas vai cita apdares materiāla kārtiņu. Apdares materiālu kār-

tiņa pasargā izstrādājumu virsmas no atmosfēras iedarbības, nejau-
šas samitrināšanas, mehāniskiem bojājumiem, kā arī padara izstrā-

dājumu dekoratīvāku unhigiēniskāku.

Tāpēc apdares pārklājumam jābūt mehāniski izturīgam, gludam,
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gaismas, siltuma un mitruma izturīgam, un tam jābūt cieši saistī-

tam ar izstrādājuma virsmu. Apdares pārklājumi var būt caurspī-
dīgi un necaurspīdīgi. Caurspīdīgo apdares pārklājumu iegūst ar

tādiem apdares materiāliem, kas neaizsedz koksnes dabisko krāsu

un tekstūru.

Kokizstrādājumu apdares materiālus pagatavo no plēvju veido-

tajiem (dabiskie sveķi, polimēri, žūstošās eļļas), krāsvielām, šķīdi-
nātājiem (spirts, esteri, eļļas, terpentīns), atšķaidītājiem (lēti, ātri

gaistoši šķidrumi). Lai samazinātu apdares pārklājuma trauslumu

un padarītu to elastīgāku, apdares materiāliem pievieno plastifika-
torus jeb mīkstinātājus — negaistošus eļļainus šķidrumus. Lēni

žūstošām eļļām un krāsām pievieno sikatīvus, kas veicina apdares
klājuma ātrāku nožūšanu.

77. §. Plēvju veidotāji (izņemot žūstošās eļļas un pernicas)

Kokizstrādājumu apdares materiālos par plēvju veidotājiem
izmanto dabiskos sveķus, polimērus, žūstošās augu eļļas, nitroce-

lulozi. No apdares sastāva iztvaikojot šķīdinātājam, uz izstrādā-

juma virsmas veidojas ar virsmu cieši saistīts ciets pārklājums. Tas

var izveidoties ari, polimēram sacietējot parastajā vai augstā tem-

peratūrā vai arī pksidējoties žūstošajām eļļām ar gaisa skābekli.

Dabiskie sveķi ir augu valsts produkti. No dabiskajiem sveķiem
var iegūt spožus, cietus, siltuma, ūdens un gaismas izturīgus apda-
res klājumus. Tāpēc dabiskos sveķus plaši lieto laku un politūru
izgatavošanai. Dabiskie sveķi ir, piemēram, šellaka, kopals, sanda-

raks, paegļu un pistāciju sveķi, kolofonijs v. c. Plašāk lieto šellaku

un kolofoniju.
Šellaka ir dabiskiesveķi, ko izdala kukaiņi (lakas bruņu utis,

kas mitinās uz dažu tropisko augu jaunajām atvasēm). Sellakas

sveķu notecējumus noņem no koka mizas, mazgā, kausē un filtrē.

Pēc tam sveķus plānā kārtiņā uzlej uz skārda loksnēm, žāvē un

sasmalcina. Šādā veidā iegūst šellakas lapiņas dzeltenā, oranžā

vai dzeltenbrūnā krāsā. Lai iegūtu bezkrāsainu, caurspīdīgu šel-

laku, to balina ar hlorkaļķi. Balināto šellaku izgatavo stienīšu

veidā.

Šellaka šķīst spirtos, sārmu ūdens šķīdumos, bet eļļās un tau-

kos nešķīst.' Tās kušanas temperatūra 110
...

115 °C, blīvums

1,007...'1,036 g/cm3.
Šellakas spirta šķīdumi kokapstrāde pazīstami ka laka un poli-

tūra caurspīdīgai apdarei. Šellaku izšķīdinot vājos sārmu šķīdumos,

iegūst fiksatīvus (ūdens lakas), ko izmanto grafīta, ogles vai pas-

tejkrīta zīmējumu nostiprināšanai.
Šellakas sveķus uzglabā slēgtā tarā istabas temperatūrā. Ilgi

uzglabājot balināto šellaku, tā sažūst, un tāpēc samazinās tās šķī-
dība un elastība. Balināto šellaku ieteicams uzglabāt ūdenī.
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Kopals ir tropisko augu sveķi, kas nogulējuši zemē ļoti ilgu
laiku (gadu tūkstošus). Sos sveķus izrok gabaliņuveidā, kuru caur-

mērs ir līdz 5 cm. Kopala krasa ir no baltas un dzintarkrāsas līdz

tumšbrūnai. To izmanto augsvērtīgu eļļas laku izgatavošanai.
Dzintars ir skuju koku sveķi, kas ilgi atradušies zemē. Dzin-

taru iegūst Baltijas jūras dienvidu piekrastē, Ukrainā, Baltkrievijā,
Sahalīna. Dzintara krāsa ir no gaiši dzeltenas līdz sarkanīgi brū-

nai. Dzintaru izmanto augstvērtīgu eļļas laku izgatavošanai.
Kolofonijs ir skuju koku sveķu cietā daļa. No savāktajiem

priežu sveķiem ķīmiskajās rūpnīcās atdestilē terpentīnu,bet aparātā
palikusī masa veido cietus, brūnus, caurspīdīgus stiklveida sve-

ķus — kolofoniju.

No kolofonija pagatavo cietas, ātri žūstošas tepes (ķites), un tas

ietilpst gandrīz visos eļ|as un spirta laku sastāvos (līdz 14%). Kolofo-

nija lakas bez citām piedevām neizgatavo, jo tās nav pietiekami siltum-

izturīgas (kušanas temperatūra 60 °C), satur skābes un ātri kristali-

zējas.

Kolofoniju karsējot temperatūrās līdz 275 °C kopā ar dzēstajiem

kaļķiem (6%) vai cinka oksīdu (2%), samazinās skābju daudzums un

paaugstinās kušanas temperatūra līdz 120 °C. Sādā veidā apstrādātu

kolofoniju sauc par kolofonijarezitu.

Apstrādājot kolofoniju ar glicerīnu,iegūst t. s.harpiusa esteri, kura

kušanas temperatūra ir virs 70 °C un kurš satur mazāk skābes nekā

kolofonijs. To izmanto galvenokārt eļļas laku ražošanai.

Kolofonijakvalitāti nosaka pēc tā ārējā izskata
— jo tas gaišāks

un caurspīdīgāks, jo tā kvalitāte ir augstāka.
Kolofoniju uzglabā slēgtā tarā (uzglabājot kolofoniju vaļējā

veidā, tas oksidējas, kas savukārt ievērojami samazina tā šķīdību).
Abietīnsveķi (vinsols) ir kolofonijs, ko iegūst no egļu zaru

sveķiem. So sveķu mīksttapšanas temperatūra ir 95... 100 °C, tie

labi šķīst spirtā, taču tiem ir tumša krāsa un vājš spīdums. Vinsolu
izmanto nitrolaku ražošanā.

Tāšu sveķus iegūst no tāsīm (bērzu mizām), apstrādājot tās

ar slāpekļskābes šķīdumu. Tāšu sveķus izgatavo pulvera veidā.

Laku un politūru izgatavošanai tāšu sveķus izšķīdina karstā

etilspirta un butilspirta maisījumā (attiecībā 3:1). Tāšu sveķi var

aizstāt šellaku, un tos izmanto spirta lakas un politūras izgatavo-
šanai.

Sandaraksir sveķi, ko iegūst no atlasa cipreses mizas iegrie-
zumiem. Sandaraks ir dzeltenu graudu veidā, dažreiz ar rozā

nokrāsu, tas smaržo vāji, bet patīkami. Sandaraks veido cietu,

gludu un siltumizturīgu apdares pārklājumu. Sandaraku lieto poli-
tūru un laku izgatavošanai.

Polimēri (sintētiskie sveķi). No polimēriem izgatavo lakas un

emaljas, kuru kvalitāte nereti ir augstāka nekā dabisko sveķu emal-

jām un lakām. Visplašāk kokizstrādājumu apdarei izmanto šādus

polimērus: polivinilhlorīdu, perhlorvinilu, iditolu un gliftālu.
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Polivinilhlorīdu izmanto laku un mēbeļu furnitūras1 izga-
tavošanai.

Perhlo r v i nilu izmanto dažādu laku, emalju un krāsu ražo-

šanai, kam raksturīga augsta atmosfērizturlba, skābju un sārmu

izturība. >

Iditols ir termoplastiskie fenolformaldehldsveķi dzeltenā

krasā, ar fenola smaku; labi šķīst spirtā, acetonā, nav gaismiz-
turīgs.

Gliftālsveķus iegūst glicerīna un ftalskābes reakcijā 250 °C

temperatūrā. Tos izmanto eļļas un nitrocelulozes emalju un laku

izgatavošanai.
Polimērumateriālus plaši izmanto mēbeļu apdarē, it īpaši tāpēc,

ka dabiskie sveķi ir deficīts, importēts materiāls. Pēdējos gados
apgūta laku un emalju ražošana no poliesteriem, poliuretāniem,
epoksīdsveķiem un citiem polimēriem.

Apdares filmas. Ja apdares filmas uzklāj uz apdarāmās virsmas

un presē, karsējot līdz 150 ... 160°C, tās kūst un pielīp koksnes vir-

smai. Sacietējot veido cietu, plānu sveķu kārtiņu, kas cieši saistīta

ar koksni. Pirms presēšanas uz apdares filmas uzklāj pulētu
tērauda vai dūralumīnija skārdu, lai apdares klājums veidotos spo-

guļgludsun nebūtu jāpulē.
Padomju Savienībā mēbeļu apdarei lieto fenolformaldehīdsveķu

apdares filmu sarkankoka imitācijai. Imitācijas iegūšanai uz

apstrādājamās virsmas uzklāj divas apdares filmas loksnes, starp
kurām novieto plānu tekstūras papīru.

Ar apdares filmu klāta koksnes virsma ir mitruma, gaismas un

siltuma izturīga, tai ir laba mehāniskā izturība, to nenoārda karsts

ūdens, benzīns, sārms, skābes, tā ir ilgizturīga un ugunsizturīga
(deg tikai spēcīgā liesmā).

Fenolformaldehīdsveķi satur nesaistītu fenolu, tāpēc gaismas
iedarbībā apdares klājums kļūst sarkans. Fenolformaldehīdsveķi

piemēroti koksnes apdarei tumšos toņos.
Apdares filmas izgatavo arī no karbamīdsveķiem un melamīn-

sveķiem. Sīs apdares filmas ir gaismizturīgas, bezkrāsainas, tās

var iekrāsot jebkurā krāsā. Ar tām var izveidot apdari dabiskā kok-

snes krāsā, kā arī imitēt visu sugu koksnes tekstūru un krāsu ar

tekstūras papīra palīdzību.
Koksnes apdarei visplašāk lieto apdares filmu,kas izgatavota no

ūdenī šķīstošiem karbamīdmelamīnsveķiem MMIJ. Sīs apdares_ fil-

mas trūkums ir mazais derīguma ilgums (3 ...
5 diennaktis). Tāpēc

tā jāizgatavo tieši kokapstrādes rūpnīcā.
Nitroceluloze2 ir pamatmateriāls nitrolaku izgatavošanai. To

iegūst, apstrādājot celulozi ar slāpekļskābi sērskābes klātienē. Nit-

1 Polivinilhlorīda furnitūra ir izturīga, gluda, spožu virsmu, viegli iekrāso-

jama, nedeg, uz to neiedarbojas skābes, sārmi un sāļu šķīdumi.
2 Nitrocelulozi lakas izgatavošanai sauc ari par koloksilīnu vai lakas kolok-

silīnu.
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roceluloze ir balta, pūkaina masa, kas labi šķīst acetonā un spirta
un ētera maisījumā. Izgaistot šķīdinātājam, tā veido cietu plēvīti.
Nitroceluloze ir ugunsnedrošs materiāls: tā viegli uzliesmo un ļoti
strauji deg.

Acetilcelulozi iegūst, apstrādājot celulozi ar etiķskābi. Acetilce-
luloze ir mazāk degoša, kūst temperatūrā,kas augstāka par 120 °C,

un tai ir mazāka šķīdība nekā nitrocelulozei.

Vasks ir viela, ko izdala bišu dziedzeri. Vasku izmanto

tādu kokizstrādājumu apdarei, kurus izgatavo ar rokām un mazos

daudzumos. Vasku izlieto arī kā apdares pastu sastāvdaļu. Ar vasku

pārklātās virsmas nav izturīgas, tāpēc tās vēl jālako.
Bišu vasks kūst 63

...

64 °C temperatūrā.
Bišu vaska aizstājēji ir cerezīns, parafīns, montānvasks (ozoke-

rīts).

78. §. Augu žūstošās eļļas un pernicas

Kokizstrādājumu apdarei lieto augu žūstošās eļļas. Tās iegūst
no augu sēklām.'Augu eļļas iedala žūstošās, pusžūstošās un nežūs-

tošās.

Zūstošajām eļļām piemīt spēja oksidēties un polimerizē-
ties. So reakciju rezultātā plānāeļļas kārtiņa pārvēršas cietā, ūdens

un siltuma izturīgā, samērā spožā kārtiņā, kas nešķīst ūdenī un

spirtā. Tāpēc augu eļļas izmanto apdarē par saistvielu. Žūstošās

eļļas ir lineļļa, kaņepju eļļa, tungeļļa.
Lineļļu iegūst no linsēklām. Tā ir dzeltenbrūnā krāsā. Gaisā

temperatūrās, kas augstākas par 0 °C, un saules gaismā tā nožūst

5
...

6 dienās.

Kaņepju eļļu iegūst no kaņepju sēklām. Pēc tehniskajiem rādī-

tājiem šī eļļa ir līdzīga lineļļai, bet tā ir tumšāka ar zaļganīgu
nokrāsu un ilgāk žūst.

Perillas eļļu iegūst no viengadīga auga — perillas sēklām. Sis

augs aug Padomju Savienības dienvidu rajonos (Ukrainā, Kau-

kāzā). Sī eļļa ir līdzvērtīga lineļļai.
Tungeļļu iegūst no tungkoka sēklām, un tā ir dzeltenā līdz tumš-

dzeltenā krāsā. Tungeļļai ir asa, nepatīkama smaka, un tā ir indīga.
Salīdzinājumā ar lineļļu tā ātrāk nožūst un veido cietāku ūdensiz-

turīgupārklājumu ar labuspīdumu.
Pusžūstošās eļļas izžūst ievērojami ilgākā laikā nekā lin-

eļļa. So eļļu klājums siltumā kļūst mīksts, pat kūst un samērā

viegli šķīst organiskos šķīdinātājos. Pusžūstošās eļļas ir saules-

puķu eļļa un sojas eļļa.
Saulespuķueļļa ir gaismizturīgāka par lineļļu.

Sojas eļļa ir gaišdzeltenā līdz dzeltenbrūnākrāsā.

Nežūstošās eļļas žūst tikai tad, ja tām pievieno sikatīvus,

pie tam rodas lipīgs klājums. Nežūstošās eļļas ir kokvilnas eļļa,

rīcineļļa, minerāleļļas.
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Kokvilnas eļļu iegūst no kokvilnas seklam. Ja eļļu apstrādā ar

sarma šķīdumu, ta kļūst gaišdzeltena.

Ricineļlu iegūst no rīcinauga sēklām. Ta ir gaišdzeltenā krāsā,
ļoti viskoza, un to izmanto par plastifikatoru, kā arī apdares pastu
izgatavošanai.

Mlneraļeļļas (vazelīneļļa, transformatorueļļa v. c.) neveidopār-
klājuma kartiņu. Tas izmanto pulēšanas darbos.

Dabiskās augu eļļas leni žūst. Lai paātrinātu eļļu žūšanu, tās

pārstrādā pernicas.

Pernicas izgatavo no augu eļļām, karsējot tās kopā ar metālu

oksīdiem (sikatīviem) līdz 280 °C vai karsējot kopā ar izšķīdinā-
tiem metālu saliem 120 ... 150 °C temperatūrā, vai arī oksidējot eļļu,
t. i., pūšot caur to līdz 150 °C sakarsētu gaisu.

Gatavojot pernicu, eļļā esošais ūdens iztvaiko un veidojas daudz
putu. Eļļu karsējot, zināmā mērā notiek eļļas polimerizācija, bet,
eļļu oksidējot, bez tam arī tās oksidēšanās. Oksidēta un polimeri-
zēta eļļa ir daudz viskozāka un tā nožūst ievērojami ātrāk. Sika-

tivi, kurus pievieno apstrādājamām eļļām (līdz 3% no tās svara),
paātrina žūšanu.

Pernicas izgatavo arī, pārstrādājot naftas produktus, degak-
meni un citus produktus. Tādas pernicas atšķirībā no augu eļļas
pernicām sauc par sintētiskajām pernicām.

Izšķir dabiskas pernicas, palielinātas viskozitātes pernicas un

sintētiskās pernicas.

Dabiskajā viendabīgajā pernica ir 95% termiski apstrādātas
lineļļas, kaņepju, saulespuķu vai sojas eļļas.

Dabiskās viendabīga maisījuma pernicas izgatavo no augu eļļu

maisījuma. Rūpnieciski ražo lineļļas-saulespuķu eļļas pernicu, lin-

eļļas-kokvilnas eļļas pernicu (lineļļa — 80%, saulespuķu vai kok-

vilnas eļļa — 20%), tungeļļas-saulespuķu eļļas pernicu, lineļļas-
tungeļļas-kokvilnas eļļas pernicu (lineļļa — 50%, saulespuķu vai

kokvilnas eļļa — 35%, tungeļļa— 15%). Agrāk šīs pernicas sauca

par kombinētajāmpernicām.

Rūpnieciski ražo 31 dažāda nosaukuma (atkarībā no sastāva)
polimerizētās, oksidētās un oksipolimerizētās palielinātas viskozi-

tātes viendabīgāsun palielinātas viskozitātes viendabīgamaisījuma
pernicas. To sastāvs parasti ir šāds: 50 .. . 85% augu eļļas, 15...

50% šķīdinātāja. Rīcineļļas un kokvilnas eļļas palielinātas viskozi-

tātes pernicām pievieno mazāk šķīdinātāja (15 ... 35%)-
Polimerizētās palielinātas viskozitātes viendabīgās lineļļas per-

nicas nosaukums ir HMC, oksidētās lineļļas un lineļļas-saulespuķu
eļļas pernicas sauc par oksolu vai oksola maisījumu.

Ražo šādas sintētiskās pernicas:
degakmens pernicu (dīzeļpernicu un ģeneratorpernicu), kas

sastāv no degakmens eļļas (40... 45%) un šķīdinātāja (60...

65%): degakmens eļļu iegūst no Igaunijas degakmens;
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naftenatu pernicas (tas agrāk sauca par «naftenolu»), kas

sastāv no naftēnskābju alumīnija-kalcija sāļiem (50%) un šķīdi-

nātāja (50%);
oksikarbonatu pernicas (tās agrāk sauca par «karbonolu»), kas

sastāv no alumīnija-kalcija oksikarbonātiem (55%) un šķīdinātāja
(45%).

Sintētiska modificēta pernica ir lineļļas-esteru-oksikarbonatu

pernica (agrākais nosaukums «lakols»), kas sastāv no skābju este-

riem (30%), lineļļas (20%) un šķīdinātāja (50%) vai skābju esteru

maisījuma (35%), lineļļas (10%) un šķīdinātāja (55%).
Gliftālsveķu pernicu izgatavo no pusžūstošās augu eļļas, glice-

rīna, ftalskābes anhidrīda, sikatīva un benzīna (šķīdinātāja). Glice-

rīna un ftalskābes anhidrīda reakcijā rodas gliftālsveķi. So pernicu
rūpnieciski izgatavo lietošanai gatavā veidā. Gliftālsveķu pernicas
tehniskās īpašības ir tādas pašas kā dabiskajai lineļļas pernicai.

Pernicu atšķaidītāji. Terpentīns ir dzeltens šķidrums ar īpat-
nēju sveķu smaržu. To iegūst, destilējot skuju koku sveķus (ražojot
kolofoniju). Terpentīns šķīdina augu eļļas, vaskus un dažus sintē-

tiskos sveķus. Terpentīnu izmanto pernicu, eļļas laku un krāsu,
vaska pastu, eļļas tepju izgatavošanai, un tas paātrina eļļas apda-
res pārklājumu nožūšanu.

Nosakot terpentīna kvalitāti, bez ārējām pazīmēm (krāsas,
caurspīdīguma, smaržas) jāpārbauda tā spēja iztvaikot no balta

filtrpapīra (uz filtrpapīra uzpilina atsevišķus terpentīna pilienus).
Uz filtrpapīra nedrīkst palikt eļļains plankums.

Vaitspirts (lakbenzīns) ir caurspīdīgs, bezkrāsains

šķidrums. To, tāpat kā petroleju, iegūst naftas pārtvaicē. Vaitspir-
tam ir zemāka šķīdināšanas spēja nekā terpentīnam, bet to lieto

biežāk (vaitspirts ir lēts un tā iegūšanai ir lieli izejvielu krājumi).
Solventnaftu iegūst akmeņogļu darvas pārtvaicē. Ar to

atšķaida palielinātas viskozitātes žūstošās eļļas un sintētiskās per-

nicas. Solventnaftās tvaiki kaitīgi ietekmē cilvēka veselību, tāpēc
strādāt ar vielām, kurās ietilpst solventnafta, var tikai labi vēdi-

nāmās telpās.
Pernicu kvalitātes noteikšana. Labas kvalitātes pernica ir caur-

spīdīga, gaišā krāsā, ar maz nosēdumiem uzglabājot (ne vairāk

par 1%). Pernicas kvalitātes drošāka pārbaude ir_ tās žūšanas

ilguma noteikšana. Jo ātrāk pernica nožūst, jo augstāka tās kvali-

tāte un jo gludāka un spožāka ir krāsas vai lakas kārtiņa. Pernicas

uzklājumam uz stikla jānožūst 24 stundās. Žūšanas pārbaude jāiz-
dara no putekļiem tīrā telpā ar izkliedētu saules gaismu un gaisa

temperatūrā 18
...

20 °C.

Pernicas kārtiņai jābūt viendabīgai un caurspīdīgai. Skrāpē-

jot ar asa naža galu, tai jāatlobās tievu, elastīgu pavedienu veida.

Trausli pavedieni, kurus var viegli saberzt pulverī, liecina par per-

nicas zemu kvalitāti. Taukaina kārtiņa norada, ka_ pernica satur

minerāleļļas vai nežūstošās eļļas. Ja uzklājuma kartiņa ir pārak

plāna, pavedienus ļoti grūti vai nemaz nav iespējams atskrapet.
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Tas nozīme, ka pernica satur daudz šķīdinātāju un tai ir zema vis-

kozitāte.

Sīkāk pernicas īpašības analizē laboratorijās.
Pernicas uzglabā cieši noslēdzamās koka vai metāla mucās. Per-

nicas un citas žūstošās eļļas ir ugunsnedrošas.Ar tām piesūcinātas
lupatas var pašuzliesmot.

79. §. Krāsvielas caurspīdīgajai apdarei

Caurspīdīgajā apdarē kokizstrādājumiem, it īpaši mēbelēm,
nereti jāizmaina koksnes krāsa vai arī tā jāietonē noteiktā krāsā.

Koksnes dabiskās krāsas izmainīšanu vai ietonēšanu (neaizklājot
tās tekstūru) sauc par iekrāsošanu.

Koksni iekrāso ar dzidriem krāsvielu šķīdumiem.
Krāsvielas. Par krāsvielām sauc krāsojošas vielas, kas viegli

šķīst ūdenī, spirtā, eļļā un daudzos citos šķīdinātājos, kā arī sin-

tētisko sveķu un līmju šķīdumos. Koksnes iekrāsošana notiek,
krāsvielas šķīdumam saslapinot koksni un iesūcoties virsmā.

Krāsvielas koksnes iekrāsošanai iedala dabiskajās un sintētiska-

jās (organiskajās) krāsvielās.

Dabiskajām krāsvielām raksturīga augsta gaismiztu-
rība. Tās izgatavo nelielā daudzumā. Visvienkāršāk izmantot tum-

šas krāsas koksnes zāģu skaidu un ēveļskaidu, valriekstu zaļās
mizas, sīpolu mizu, alkšņa, vītola, ābeles un citu koku mizu novārī-

jumus. Novārījumus izgatavo tieši darbnīcā. Pie dabiskajām krās-

vielām pieder arī huminkrāsvielas, kuras iegūst no kūdras un brūn-

oglēm, kas satur humīnskābes. Huminkrāsvielas ir spoži, tumšbrūni

kristāli. To ūdens šķīdumus sauc par riekstu beici. Huminkrāsvielas

iekrāso koksni dažādu toņu brūnā krāsā (tonis atkarīgs no šķīduma
koncentrācijas). Izgatavo 10... 40% šķīdumus. Lai koksni iekrā-

sotu tumšākā krāsā, šķīdumu uzklāj atkārtoti. Humīnkrāsvielām

ir augsta gaismizturība.

Organiskās krāsvielas iedala tiešajās (substantīvajās),

bāziskajās, skābajās un sēra krāsvielās.

Tiešās krāsvielas iekrāso tieši koksnes šķiedras (celulozi). Tās

pielieto ūdens šķīdumu veidā. Tiešo krāsvielu iekrāsojumam rak-

sturīgs blāvs tonis un maza gaismizturība.
Bāziskās krāsvielas šķīst ūdenī un spirtā. Tās izmanto tādas

koksnes iekrāsošanai, kurā daudz miecvielu vai kura iepriekš
apstrādāta ar kālija dihromāta šķīdumu. Sīs krāsvielas veido tīras

un spilgtas krāsas, nenosedz koksnes tekstūru, bet ir nepietiekami

gaismizturīgas, un tāpēc koksnes iekrāsošanai izmanto tikai brūnās

bāziskās krāsvielas.

Skābās krāsvielas (organisko krāsvielu nātrija, kālija un kalcija
sāļi) iekrāso koksni tīrās, spilgtās krāsās. Tās ir gaismizturīgākas
salīdzinājumā ar citām organiskajām krāsvielām. Skābās krāsvie-

las šķīst ūdenī, vislabāk vāji paskābinātā ar etiķskābi.
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Sēra krāsvielas iegūst, sakausējot sintētiskās krāsvielas ar sēru.

Tās ir gaismizturīgas un lētas, taču veido blāvus toņus un aizklāj
koksnes tekstūru. Sīs krāsvielas var izmantot nedaudz sasveķotu
skuju koku iekrāsošanai,

Organiskās krāsvielas rūpnieciski ražo pulveru veidā; to šķīdu-
mus sagatavo tieši ražošanā, ņemot 1

...

5 g uz vienu litru ūdens

atkarībā no vajadzīgā toņa intensitātes.

Organiskās krāsvielas iesaiņo papīra paketēs (mazos daudzu-

mos) vai metāla kārbiņās. Huminkrāsvielas iesaiņo papīra paketēs
vai maisos. Krāsvielas jāuzglabā sausās telpās. Šķīdumus sagatavo
tieši apdares iecirknī.

Kodnes. Kodnes ir dažādas ūdenī viegli šķīstošas ķimikālijas

(sāļi, skābes, miecvielas), kas, iedarbojoties uz koksni vai cita uz

citu, tieši koksnes šķiedrās veido krāsainus sāļus, kuri iekrāso

koksni.

Šiem iekrāsojumiem raksturīga augsta gaismizturība. Par kod-

nēm visbiežāk lieto šādas skābes un sāļus.
Slāpekļskābe (kūpošā) ir bezkrāsains vai dzeltenīgs šķid-

rums ar asu smaku, ļoti indīga. Koncentrētu slāpekļskābi izmanto

gravēšanai un iededzināšanai. Tās šķīdumus izmanto koksnes iekrā-

sošanā.

Pirogallolskābe ir bezkrāsaini kristāli ar dzeltenīgu

nokrāsu, viegli šķīst ūdenī un spirtā, ļoti indīga.
Sērskābe ir eļļains kodīgs šķidrums. To izmanto koksnes

iededzināšanai maisījumā ar slāpekļskābi.

Etiķskābe ir bezkrāsains vai dzeltenīgs šķidrums ar rakstu-

rīgu skābu smaku. To izmanto krāsvielu ūdens šķīdumu sagatavo-
šanai.

Dzelzs sulfāts ir gaišzaļi kristāli ar baltu apsūbējumu un

rūsu. To izmanto koksnes iekrāsošanai melnās un pelēkas krāsās.

Kālija dihromātsir dzelteni oranžas krasas kristāli. Tas

labi šķīst ūdenī. Izmanto koksnes iekrāsošanai brūnos toņos._
Nātrija dihromāts ir sarkani kristāli, kas labi šķīst ūdenī.

lekrāso koksni dzeltenā un brūnā krāsā.

Kālija heksacianoferāts (dzeltenā asinssāls) ir dzelteni

kristāli. Dzeltenā asinssāls ir indīga viela. To izmanto koksnes

iekrāsošanai sarkanīgi brūnos toņos.

Kālija permanganats ir sīki kristāli tumša aveņkrāsa,
iekrāso koksni brūnā krāsā.

Vara sulfāts ir zili kristāli, kas labi šķīst karstā ūdenī. To

izmanto koksnes iekrāsošanai melnā un brūnā krāsā.

Ožamais spirts iekrāso koksni, kas satur miecvielas, dzel-

tenīgi brūnā krāsā.

Potaša (kālija karbonāts) ir balts pulveris, kas labi šķīst

ūdenī.

Ar nedaudziem izņēmumiem,visas skābes un saļi ir kaitīgi vese-

lībai, tāpēc ar šīm vielām jāapietas uzmanīgi.
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lekrāsojot ar kodnēm, atkarībā no vēlamā toņa intensitātes,
sagatavo 0,5.

:. 5% šķīdumus. Kodnēm paredzētās ķimikālijas
izšķīdina karsta ūdenī stikla vai fajansa traukā (metāla traukā var

izmainīties kodnes sastāvs un īpašības). Sagatavotos kodņu šķīdu-
mus uzglabā aukstā un tumšā vietā, blīvi noslēgtos, vislabāk tumša

stikla traukos.

80. §. Pigmenti necaurspīdīgajai apdarei

Necaurspīdīgajai apdarei nosedzošajās eļļas krāsās un emaljās
vajadzīgā krāsas toņa iegūšanai lieto pigmentus. Par pigmen-
tiem sauc ūdenī, spirtā, eļļās un citos šķīdinātājos nešķīstošus
krāsvielu pulverus.

Lai iegūtu līmes un eļļas krāsas vai emaljas, pigmentus saberž

krāsu beržamajā mašīnā kopā ar saistvielām — pernicu, lakām vai

līmēm. Emaljas ir sīki sasmalcinātu pigmentu un lakas maisījums.
Pigmentus iedala dabiskajos un sintētiskajos. Vairums dabisko

pigmentu ir minerālvielas. Tās iegūst no zemes iegulumiežiem
(okers, dzelzs mīnijs, umbra). Sintētiskos pigmentus iegūst ķīmiskā
ceļā no dažādiemmetālu sāļiem, skābēm un sārmiem.

Pigmentiem piemīt dažādas īpašības, kuras jāņem vērā krāsu

izvēlē. Sīs īpašības ir gaismizturība, sasmalcinājums (dispersi-
tāte), segtspēja, krāsotspēja, eļļas ietilpība, ķīmiskā izturība.

Gaismizturība ir pigmenta spēja ilgstoši saglabāt nemainīgu
krāsas toni saules gaismas un mākslīgā apgaismojuma iedarbībā

(neizbalēt).

Dispersitāte ir sasmalcināšanas pakāpe. Attiecībā uz krāsu pig-
mentiem dispersitāti var uzlūkot kā maluma smalkumu.Augsta dis-

persitāte uzlabo pigmenta segtspēju, krāsas spilgtumu un krāso-

juma ilgizturību.
Segtspēja ir plānā slānī uzklātās krāsas pigmenta spēja nosegt

apdarāmo virsmu. Segtspēju raksturo 1 m 2 virsmas kvalitatīvai

nokrāsošanai vajadzīgais pigmentu daudzums gramos. Dažādiem

pigmentiem segtspēja ir dažāda — 5 ... 200 g/m2.
Pigmenta krāsotspēja (intensitāte) ir tā spēja maisījumā ar

citiem pigmentiem saglabāt savukrāsu.

Tā, piemēram, Berlīnes zilais ir visai intensīvas krāsotspējas

pigments, jo, sajaucot to ar baltajiem pigmentiem pat attiecībā

1 : 1000,tas maisījumam piešķir gaišzilu toni. Neatkarīgi no krāsas

toņa pigmentakrāsotspēju ietekmē arī tā dispersitāte.

Pigmenta eļļas ietilpību raksturo pēc eļļas daudzuma gramos,

kas nepieciešams krāsas pagatavošanai no 100 g pigmenta. Jo

mazāka ir pigmenta eļļas ietilpība, jo augstāka ir krasas ilgiztu-
rība (krāsojuma uzklājums bojājas, galvenokārt novecojot saist-

vielai).

Ķīmiskā izturība \t pigmenta izturība pret skābju, sārmu, sāļu

šķīdumu un šķīdinātāju iedarbību.
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Necaurspīdīgai apdarei kokapstrāde visbiežāk lieto šādus pig-
mentus.

Cinka baltums ir baltas krāsas pulveris, kas sastāv no

cinka oksīda. Tas ir ar labu segtspēju (110 g/m2), gaismizturīgs,
nekaitīgs, bet nav atmosfērizturīgs. Šķīst sārmos un skābēs.

Svina baltums ir balts pulveris, ko iegūst no svina acetāta.

sim pigmentam ir vidēja segtspēja (ne mazāka par 137 g/m2
), tas

ir gaismizturīgs un atmosfērizturīgs. Svina baltums paātrina eļļas
krasu nožušanu. Tas labi aizsargā metālus no korozijas. Svina bal-

tumu nedrīkst maisīt kopā ar pigmentiem, kas satur sēru (ultrama-
rīns, litopons v. c). Svina baltums ir indīgs. Tīrs svina baltums

pilnīgi izšķīst 10% slāpekļskābē. Pārbaudot svina baltuma kvali-

tāti, neizšķīdušas nogulsnes norāda, ka svina baltumā ir piemai-
sījumi.

Litopons ir balts pigments — cinka sulfīda un bārija sulfāta

maisījums. Litopona segtspēja ir 120 g/m2
,

tas ir izturīgs pret skā-

bēm un sārmiem, bet nav gaismizturīgs. Gaismā litopons ātri kļūst
pelēks un dzeltens, bet tumsā atkal atgūst baltu krāsu. Litoponu
izmanto eļļas un emaljas krāsu izgatavošanai.

Titāna baltums sastāv no 97 ... 98% titāna dioksīda. Tam

ir liela segtspēja, gaismizturība un atmosfērizturība, tas ir nekai-

tīgs. Titāna baltumu izmanto skābju izturīgu krāsu izgatavošanai.
Okers ir dabiskais pigments, kas sastāv no māliem, kurus

iekrāsojuši dzelzs oksīdi. Okera krāsa atkarībā no dzelzs oksīdu

daudzuma tajā (10... 25%) ir gaiši dzeltena līdz brūna. Okers

karstumā maina krāsu un kļūst brūngani sarkans (dedzinātais
okers). Okeram ir vidēja segtspēja, un to ļoti plaši lieto. Okeru

izmantoemalju, līmes un eļļas krāsu izgatavošanai.
Dabiskā sjēna ir brūns pigments, līdzīgs okeram, satur

lielu daudzumu dzelzs oksīdu; to galvenokārt izmanto koksnes imi-

tācijas apdarei un vagonu krāsošanai. Dabiskā sjēna ir pelēcīgi
dzeltena, bet karsētā (dedzinātā) — sarkanīgi brūna.

Svina krona toņu diapazons ir no citrondzeltena līdz oran-

žam. Sis pigments ir ļoti izturīgs, un tam ir augsta segstspēja; tas

ir indīgs. To izmanto eļļas krāsu un emalju izgatavošanai.
Dzelzs mīnijsir pigments ķieģeļs*arkanā vai brūnā krāsā ar

dažādām nokrāsām. Tas satur ne mazāk par 75% dzelzs oksīda.

Dzelzs mīnijam ir laba segtspēja (20..
:

40 g/m2), gaismizturība
un atmosfērizturība. Sis pigments pārklātās virsmas pasarga no

korozijas. Dzelzs mīniju izmanto eļļas krāsu izgatavošanai.

Mūmija ir ar dzelzs oksīdiem iekrāsots smalks māla pulveris.
Tās krāsa ir no dzeltenīgi sarkanas līdz sarkanīgi brūnai, segtspēja
30... 50 g/m2, tā ir gaismizturīga. Mūmiju izmanto eļļas un līmes

krāsu izgatavošanai.
Zilums ir mākslīgs, zils, gaismizturīgs pigments, kam ir

augsta krāsotspēja. To ražo gabalos vai pulverveidā un ietonē ar

pildvielām (šķirnes zilums). Tīrs zilums ir gaismizturīgs pat tiešos

saules staros, bet maisījumā ar cinka un titāna baltumu tas manāmi
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izbalē. Zilums nav indīgs. Zilumu izmanto emalju, kā arī eļļas un

citu pamatkrāsu izgatavošanai. No ziluma maisījumā ar dzeltena-

jiem pigmentiem izgatavo zaļo krāsu.

Dabiskā umbra ir samalts māla pulveris, ko iekrāsojuši
dzelzs un mangāna oksīdi. Dabiskā umbra ir brūnā krāsā ar zaļ-
ganu nokrāsu, bet dedzinātā umbra — sarkanīgi brūnā krāsā.

Umbru izmanto līmes un eļļas krāsu izgatavošanai.

Kvēpi ir melns, ļoti smalks pulveris, kas sastāv gandrīz tikai

no oglekļa, kuru iegūst, sadedzinot organiskās vielas nepietiekamā

skābekļa daudzumā, kad veidojas kūpoša liesma. Kvēpi ir gaism-

izturīgi, viegli, tiem ir augsta segtspēja. Kvēpus izmanto melno

eļļas krāsu, emalju un laku izgatavošanai. Kvēpus pirms lietošanas

ieteicams samitrināt ar spirtu.
Daudzas sintētiskās krāsvielas nešķīst dažos šķidrumos, pie-

mēram, ūdenī. Nešķīstošās krāsvielas attiecībā uz šķidrumiem,
kuros tie nešķīst, ir pigmenti. Sintētisko krāsvielu pigmentiem rak-

sturīga augsta krāsotspēja un krāsas intensitāte. Pašreiz ķīmiskajā

rūpniecībā izgatavo krāsvielu pigmentus visdažādākajās krāsās un

toņos.
Savdabīgi pigmenti ir smalki metālu pulveri — alumīnija, zelta

(vara) un cinka bronza.

Alumīnija bronzu iegūst, sasmalcinot tīru alumīniju spe-

ciālās dzirnavās. Tam ir sudrabaina krāsa. Alumīnija pulvera krā-

sas pārklājumiem ir raksturīga augsta izturība. Tas izskaidrojams
ar alumīnija sīko daļiņu zvīņveida formu. Uzklājot uz virsmas

metāla plulvera krāsu, zvīņas uz apstrādājamās virsmas izvietojas
vairākās kārtās un izveido segumu, kuram netiek cauri mitrums,

gāzes, gaismas stari. Izmainoties temperatūrai, uz virsmas pārklā-

juma nerodas plaisas, jo, klājumam deformējoties, zvīņas viegli
slīd cita pret citu.

Zelta bronzu izgatavo no vara, no vara un cinka vai vara,

cinka un niķeļa sakausējuma. Ekspluatācijas apstākļos zelta krāsa

kļūst stipri tumšāka.

Cinka bronza sastāv no tīra cinka, tai ir augsta segtspēja

un atmosfērizturība.

Dabiskos pigmentus kokapstrādes uzņēmumiem piegādā koka

mucās un saplākšņu tvertnēs, kas no iekšpuses izklātas ar papīru.
Sintētiskos pigmentus galvenokārt iesaiņo metāla kārbas. Krās-

vielas jāglabā sausās slēgtās telpās.

81. §. Šķīdinātāji, atšķaidītāji un plastifikatori

Šķīdinātāji un atšķaidītāji. Šķīdinātāji ir organiski šķidrumi, kas

spēj šķīdināt laku un krāsu saistvielas. Lai būtu iespējams lakas

un krāsas uzklāt uz apdarāmās virsmas plāna kartiņa ar otu, tam-

ponu vai smidzinātāju, tām jābūt šķidrā stāvoklī. Šķīdinātājiem

jābūt gaistošām vielām. Pēc lakas vai krāsas uzklašanas uz apda-
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rāmās virsmas šķīdinātājs iztvaiko, bet saistvielas atkal pārvēršas
cietā stāvoklī plānas segkārtiņas veidā.

Laisaīsinātu apdares laiku, šķīdinātājam jāiztvaiko ātri, taču

ne pārāk ātri, lai segkārtiņa veidotos bez defektiem. Tāpēc precizē
šķīdinātāju iztvaikošanas ilgumu un ātri gaistošus šķīdinātājus
sajauc ar mazāk gaistošiem.

Šķīdinātājus dažkārt aizvieto ar atšķaidītājiem, kas ir daudz

lētāki. Sādā gadījumā ar šķīdinātāju izšķīdina cieto saistvielu, bet

šķīdumu līdz vajadzīgajai viskozitātei atšķaida ar atšķaidītāju,
kurš saistvielu tieši nespēj šķīdināt.

Apdarē lieto šādus šķīdinātājus un atšķaidītājus.
Terpentīns ir ļoti viskozo žūstošo eļļu un eļļas krāsu paras-

tākais šķīdinātājs (sk. 78. §).
Acetons ir caurspīdīgs, bezkrāsains, viegli gaistošs šķidrums

ar spēcīgu smaržu. To iegūst koksnes sausajā pārtvaicē, cietes

rūgšan-as procesā, kā arī etiķskābes sāļu sausajā pārtvaicē. Acetons

labi sajaucas ar ūdeni, spirtiem un esteriem. Tas ir ļoti aktīvs nitro-

celulozes, dabisko un sintētisko sveķu, eļļu šķīdinātājs. Acetonu

plaši izmanto nitrolaku ražošanā.

Benzīns šķīdina eļļas, daudzus sveķus, vasku. Benzīns ir

ugunsnedrošs, tāpēc to lieto reti.

Vaitspirtu lieto eļļu uneļļas sastāvu šķīdināšanai un atšķai-
dīšanai (sk. 78. §).

Dihloretāhs ir bezkrāsains, grūti uzliesmojošs šķidrums ar

hloroforma smaku. Dihloretāns labi šķīdina polivinilhlorīdu un

citus sintētiskos sveķus, taukus, vasku. Dihloretāns ir ātri gaistošs,
indīgs. To izmanto perhlorvinila, eļļas, gliftāla laku un nitrolaku

ražošanā.

Akmeņogļu sausajā pārtvaicē iegūst dažādus šķīdinātājus un

atšķaidītājus, kā, piemēram, benzolu, toluolu, hlorbenzolu, ksilolu,
solventnaftu v. c.

Hlorobenzols ir hloru saturošs, bezkrāsains šķidrums ar

īpatnēju smaržu. Labs eļļu, vaska, dažu sveķu šķīdinātājs, uguns-

nedrošs. Ūdenī benzols nešķīst. To galvenokārt lieto kā nitrolaku

atšķaidītāju. Citiem apdares materiāliem benzolu lieto reti, jo tas

ir indīgs.
Toluols ir bezkrāsains šķidrums, mazāk indīgs par benzolu.

Tas ir labs eļļu un sveķu šķīdinātājs. Toluolu izmanto arī kā nitro-

laku atšķaidītāju.
Hlorbenzols irhloru saturošs,bezkrāsains šķidrums ar vāju

mandeļu smaržu. To iegūst, apstrādājot benzolu ar hloru. Hlor-

benzols šķīdina daudzus dabiskos un sintētiskos sveķus. To galve-
nokārt izmanto polivinilhlorīda un perhlorvinila laku ražošanā.

Ksilols ir bezkrāsains šķidrums. Tas ir labs eļļu un eļļas
sastāvu šķīdinātājs un atšķaidītājs.

Solventnaftu lieto eļļu un eļļas sastāvu šķīdināšanai un

atšķaidīšanai; tā ir indīga.
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Pie šķīdinātajiem, ko iegūst, ķīmiski apstrādājot naftalīnu, pie-
der tetralīns un dekalīns.

Tetralīns ir mēreni gaistošs, bezkrāsains šķidrums; nav

indīgs. Labi šķīdina sveķus, dzīvnieku taukus un ļoti viskozās eļļas.
Kopā ar benzolu tetralīns ir labs eļļas laku atšķaidītājs. To

izmanto arī vecuapdares klājumu nomazgāšanai.
Dekalīns šķīdina sveķus, eļļas, vasku; nav indīgs. Dekalīns

ir gaistošāks par tetralīnu, tāpēc to bieži pievieno tetralīnam, lai

paātrinātu apdares materiālu žūšanu.

Apdares darbos plaši lieto spirtus. Tie ir galvenie dabisko un

sintētisko sveķu šķīdinātāji un nitrolaku un politūru atšķaidītāji.
Etilspirtu iegūst cieti un cukurus saturošu produktu (kar-

tupeļu, graudu) un koksnes hidrolizāta rūgšanas procesā. Etilspirtā
labi šķīst visi dabiskie sveķi un daudzi sintētiskie sveķi. Ar etil-

spirtu atšķaida nitrolakas. Apdares darbiem izmanto 92 ... 96° etil-

spirtu. Etilspirts, kas satur vairāk ūdens, rada defektus apdares
klājumos.

Metilspirtu iegūst koksnes sausajā pārtvaicē. Tas sajaucas
jebkurās attiecībās ar ūdeni, spirtiem un esteriem, šķīdina vairumu

sveķu un ļoti viskozās eļļas; maisījumā ar acetonu šķīdina nitro-

celulozi. Ļoti indīgs.

Butilspirts ir bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums ar asu

spirta un fūzeļeļļas smaku. To iegūst, raudzējot cieti ar īpašām
baktērijām. Butilspirts labi šķīdina eļļas un daudzus sintētiskos

sveķus. Tas palielina lakas kārtiņas spīdumu un pasargā klājumus
no ātras žūšanas defektiem.

Etilēteri iegūst no etilspirta, apstrādājot to ar koncentrētu

sērskābi. Etilēteris ir ļoti gaistošs šķīdinātājs ar raksturīgu smaržu.

Tajā ļoti labi šķīst sveķi, eļļas, bet etilētera un etilspirta maisī-

jumā —
nitroceluloze.

Metilglikols (glikola metilēteris) ir caurspīdīgs šķidrums

ar vāju smaržu, tas šķīdina nitrocelulozi.

E t i 1 g 1 i ko 1 s (glikola etilēteris) šķīdina sveķus.
Butilglikols (glikola butilēteris) šķīdina sveķus, eļļas, nit-

rocelulozi.

Visi glikolu ēteri labi sajaucas ar citiem šķīdinatajiem,_ atšķai-

dītājiem un ūdeni. Tie lēni gaist un ir gandrīz nekaitīgi, tapec tos

izmanto lēni žūstošām nitrolakām, kuras uzklājamas ar otu vai

tamponu.
Esterus iegūst spirtu un skābju savstarpējas ķīmiskās reakcijās.

Esterus, kurus izmanto nitrolaku ražošanai, iegūst, reaģējot

etiķskābei ar dažādiem spirtiem. Sos esterus parasti sauc par ace-

tātiem.

Amilacetāts ir bezkrāsains, caurspīdīgs, mēreni gaistošs

šķidrums ar asu bumbieru esences smaržu. Amilacetāts šķīdina

nitrocelulozi, tāpēc tas ir viens no svarīgākajiem nitrolaku šķīdi-

nātājiem.
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Etilacetats ir gaišs, caurspīdīgs šķidrums ar vāju etiķ-
skābes smaku, pēc gaistamlbas līdzīgs benzolam. Etilacetāts šķī-
dina nitrocelulozi, un to plaši lieto nitrolaku ražošanā.

Butilacetāts ir bezkrāsains šķidrums ar butilspirta smaržu.

Pec gaistamības butilacetāts atrodas starp amilacetātu un etilace-

tatu; nitrocelulozes šķīdināšanas spēja ir gandrīz tāda pati kā amil-

acetātam. Butilacetātu izmanto nitrolaku šķīdināšanai. Tas pasargā
nitrolakas uzklājumus no pārāk ātras nožūšanas defektiem.

Metilacetāts ir bezkrāsains šķidrums ar vāju metilspirta
smaržu. Tas šķīdina nitrocelulozi, un tāpēc to bieži izmanto acetona

vieta.

Dažām nitrolakām ir liela viskozitāte, un tāpēc pirms lietošanas

tas jāatšķaida līdz vajadzīgajai viskozitātei ar šķīdinātājiem vai

atšķaidītājiem. Rūpnieciski ražo šķīdinātājus Nr. 646,' 647 un 648

un atšķaidītājus P-4, PKB, PRB.

Atšķaidītājs P-4 sastāv no divu trīs šķīdinātāju maisījuma
(acetona, butilacetāta vai etilacetāta kopā ar solventnaftu, toluolu

vai ksilolu dažādās kombinācijās). Atšķaidītāju izmanto perhlorvi-
nila laku un krāsu atšķaidīšanai.

Atšķaidītāju PKB izmanto urīnvielas-formaldehīdsveķu
atšķaidīšanai. Tas ir ksilola un butilspirta maisījums.

Atšķaidītāju PJļB izmanto nitrolaku, nitrokrāsu un nitro-

tepes atšķaidīšanai.

Šķīdinātājus Nr. 646 un 647 izmanto nitrolaku atšķaidī-
šanai. Šķīdinātājs Nr. 648 ir aktīvs šķīdinātājs, un tāpēc to izmanto

nitrolakas vai nitroemaljas klājumu izlīdzināšanai pēc slīpēšanas.
Gandrīz visi šķīdinātāji ir ugunsnedroši, daudzi arī sprādzien-

nedroši: noteiktas koncentrācijas tvaiku un gaisa maisījumā pat
neliela dzirkstele var izraisīt sprādzienu. Daži šķīdinātāji (benzīns,
ēteris, benzols), ja tos ātri lej caur piltuvi, var elektrizeties un

radīt dzirksteles.

Vairums organisko šķīdinātāju kaitīgi iedarbojas uz cilvēka

organismu. To tvaiku ieelpošana izsauc reiboņus, sliktu dūšu, aiz-

dusu un citas saindēšanās pazīmes. Nokļūstot uz ādas, šķīdinātāji

var radīt apdegumus. Ja tie bieži iedarbojas uz ādu, var rasties

grūti ārstējamas ekzēmas. Tāpēc, strādājot ar šķīdinātājiem un

tos uzglabājot, precīzi jāievēro visi drošības tehnikas un uguns-

drošības noteikumi. Šķīdinātāji jāuzglabā rūpnīcas-piegādātājas

tarā, un traukiem vienmēr jābūt noslēgtiem.
Plastifikatori. Nitrocelulozes, sveķu un citu saistvielu klājumi

ir diezgan trausli, tāpēc mitruma, temperatūras un koksnes dabis-

kās deformēšanās (briešana, rūkšana) dēļ tās saplaisā. Apdares

klājumu plastiskuma palielināšanai lakām nereti pievieno plastifi-
katorus. Par plastifikatoriem izmanto rīcineļļu un kampa r-

eļ ļ v. Nitrolakās un lakās, kas izgatavotas no sintētiskajiem sve-

ķiem, par plastifikatoriem izmanto ftalskābes un fosforskābes

esterus.
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82. §. Sikatīvi

Par sikatlviem sauc vielas, kas paātrina pernicas un žūstošo

eļļu nozušanu (oksidēšanos, polimerizāciju). Sikatīvus rūpnieciski
ražo pulveru un šķīdumu veidā. Tālāk apskatīti pulverveida sika-

tīvi.

Svina oksīds ir kristālisks vai smalks pulveris dzeltenā

krāsā ar sarkanīgu nokrāsu; šķīst eļļā 200... 225 °C temperatūrā.
Ražošanā to bieži sauc par svina okeru.

Kobalta acetāts ir sarkanas krāsas pulveris, kas satur līdz

30% kobalta. Šķīst eļļā 200 °C temperatūrā.
Svina bāziskais acetats (svina cukurs) ir caurspīdīgi

kristāli, ko iegūst, ietvaicējot svina oksīdu etiķskābē. «Svina cu-

kurs» šķīst eļļā 200 ... 250 °C. Pirms pievienošanas eļļai to uzkarsē
līdz 100 °C.

Svina mīni j s šķīst eļļā 200
.. . 250 °C temperatūrā.

Sikatīvu pulveri pievieno eļļai noteiktos daudzumos (mangāna
un kobalta sikatīvu — 0,13%, cinka sikatīvu — 0,15%, svina sika-

tīvu
— 0,45%). Lielāku sikatīva daudzumu pievienošana negatīvi

ietekmē apdares klājuma kvalitāti un ilgizturību.
Divu un trīs metālu sāļu kombinācija vairāk paātrina žūšanu

nekā viendabīgie sikatīvi. Tāpēc bieži lieto svina-mangāna, svina-

mangāna-kalcija sāļu sikatīvus.

Šķidrie sikatīvi ir sikatīvu pulveru šķīdumi terpentīnā, solvent-

naftā vai benzīnā — šķīdinātājā. Rūpnieciski ražo gaišo sikatīvu

Nr. 63 un tumšo sikatīvu Nr. 64.

Sikatīvu šķīdumus pievieno pernicai un eļļas krāsām 2 ..5%

no eļļas svara. Pievienojot sikatīvu eļļas krāsām, jāņem vērā, ka,

izgatavojot eļļas krāsas, tajās jau sikatīvs ir pievienots. Papildus
tas jāpievieno, rēķinot tikai uz krāsas iejaukšanai lietotās pernicas
daudzumu.

Šķidriem sikatīviem var but nogulsnes (it īpaši svina sikatī-

viem). Tāpēc pirms lietošanas tie jāsaskalo.

XVII NODAĻA

LAKAS UN POLITŪRAS

83.§. Dabisko sveķu spirta lakas un politūras

Spirta lakas ir dabisko sveķu (30... 35% no lakas svara) šķī-
dums spirtā. Sajās lakās par plēvju veidotājiem izmanto šellaku,

paegļu sveķus, kolofoniju, abetīnsveķus un tāšu sveķus. Rar sveķu
šķīdinātāju'izmanto 92 .. .96° etilspirtu. Dažām lakām pievieno

plastifikatorus. Ir arī ar krāsvielām iekrāsotas lakas.
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Spirta laku pārklājums veidojas, izgaistot šķīdinātājam. Sauso

lakas kārtiņu var izšķīdināt ar šķīdinātāju.
Laku un krāsu rūpniecība ražo dažādu sastāvu spirta lakas.

Šellakas šķīdumi veido spožas, cietas apdares kārtiņas,
kas labi slīpējamas un pulējamas, bet nav pietiekami ūdensiztu-

rīgas. Sarkanais šellakas šķīdums satur sarkano krāsvielu. Duļ-
ķaino šellakas šķīdumu izgatavo no nebalinātas šellakas, kurš satur

nešķīstošu šellakas vasku. Duļķaino šellakas šķīdumu izmanto liel-

porainas koksnes lakošanai, jo nešķīstošais vasks piepilda lielos

vadaudus.

Šellakas šķīdumu dažreiz sagatavo apdares iecirknī. Nosvērto šel-

laku sasmalcina, ieber pudelēs un aplej ar vajadzīgo daudzumu etil-

spirta, kura koncentrācijai jābūt vismaz 92°. Pudeli blīvi noslēdz un

novieto siltumā (līdz 40 °C). Šellaka izšķīst trīs vai vairāk dienu laikā.

Lai paātrinātu šellakas šķīšanu, pudeli laiku pa laikam sakrata. Kad

šellaka izšķīdusi, šķīdumu izfiltrē caur četrkārt salocītu marli. Šķīdi-
nāšanai nedrīkst lietot dzelzs traukus, jo tajos šellakas šķīdums kļūst
tumšs.

Tāšu sveķu laka veido spožu, labi pulējamu segumu.

Kolofonija laka ir kolofonija šķīdums spirtā, kuram daž-

kārt pievieno plastifikatorus. Kolofonija lakas kārtiņa ir nepietie-
kami siltumizturīga, trausla, nereti no tās virsmas izkristalizējas
kolofonijs un tā kļūst negluda.Kolofonija laku galvenokārt izmanto

rotaļlietu un mājsaimniecības izstrādājumu apdarei.
Kolofonija-šellakas laku iegūst no kolofonija — spirta lakas,

pievienojot tai šellakas šķīdumu. Jo pievieno vairāk šellakas, jo
labāka ir lakas kvalitāte.

Abietīnsveķu laka ir abietīnsveķu šķīdums spirtā. Sī laka

veido pietiekami ūdensizturīgas un gaismizturīgas kārtiņas tumšā

krāsā.

Spirta lakām ir dažādi numuri un markas. Izvēloties spirta
lakas, jāņem vērā to papildu nosaukumi. Uz dažu spirta laku iesai-

ņojuma etiķetēm ir norādījumi par to sastāvu un lietošanu. Spirta
lakām ir maza ūdensizturība, turklāt kokizstrādājumu apdare ar

tām aizņem daudz laika. Tāpēc ražošanas apstākļos apdarei lieto

nitrocelulozes lakas vai sintētisko sveķu lakas. Spirta lakas lieto

galvenokārt mājamatniecībasun sadzīvē lietojamo kokizstrādājumu

apdarei.
Politūras. Tāpat kā spirta lakas, politūras ir dabisko sveķu šķī-

dums 92
...96° spirtā. Politūrās izšķīdušo sveķu daudzums ir

5... 15%. Visaugstākā kvalitāte ir šellakas politūrai. Mūsu rūp-

niecība ražo vairāku marku politūras.

Gaišo šellakas politūru Nr. 14 izmanto koksnes pulēšanai, kad

jāsaglabā tās dabiskā krāsa un tekstūra. Sarkanā politūra Nr. 15 un

melnā politūra Nr. 16 satur attiecīgās krāsvielas. Duļķainā politūra
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Nr. 13 satur nefiltrētu, spirtā nešķīstošu šellakas vasku, tāpēc to galve-
nokārt lieto pulējuma pamatkrāsām — gruntējumiem. Šellakas politūru

bieži sagatavo apdares iecirknī. Politūras sagatavo tāpat kā šellakas

šķīdumu.

Šellakas politūru dažkārt aizstāj ar tašu sveķu politūru. Ta

sastāv no tāšu sveķiem (12%), etilspirta (66%)' un butilspirta
(22%).

Spirta laku un politūru iesaiņošana un uzglabāšana. Laku un

krasu fabrikās spirta lakas un politūras salej stikla pudelēs vai

noslēdzamosbaltskārda traukos.

Lakas un politūras parasti uzglabā oriģinālā iesaiņojumā. Tāšu

sveķu laku nedrīkst uzglabāt temperatūrās zemākās par O°C. Uz-

glabājot spirta lakas un politūras, jāievēro visi ugunsnedrošu
materiālu uzglabāšanas noteikumi.

84. §. Nitrolakas

Nitrolakas izgatavo no nitrocelulozes (koloksilīna), dažādu

šķīdinātāju maisījuma, kam pievienots nedaudz dabisko vai sintē-

tisko sveķu, plastifikatoriem un atšķaidītājiem. lekrāsotajām nitro-

lakām bez tam vēl ir pievienotas krāsvielas.

Nitrolaku apdares kārtiņu veido nitroceluloze (4... 20% no

lakas svara), sveķi (5... 8%), plastifikatori (1 ... 12%). Pašreiz

ražotajās nitrolakās ir 10 ... 40% sausā atlikuma atkarībā no lakas

īpašībām un pielietojuma veida. Sveķi palielina lakas kārtiņas bie-

zumu, padara to spožāku un palielina tās atmosfērizturību, adhēziju
(saistīšanos ar koksni, pamatklājumiem un poru pildītājiem). Nit-

rolaku sastāvā bieži izmanto arī kolofonija esterus un gliftālsveķus.
Gliftālsveķi nitrolakās vienlaikus ir saistviela, un plastifikators.
Turklāt tie palielina nitrolakas kārtiņas gaismizturību un atmosfēr-

izturību. Par nitrolaku plastifikatoriem izmanto rīcine|ļu, dibutil-

ftalātu, trikrezilfosfātu.

Nitrolakas sastāva saistvielu šķīdināšanai ietilpst šķīdinātāji

(18... 36%) un atšķaidītāji (24... 72%).
Šķīdinātāji ir acetons, metilspirts, etiķskābes esteri; atšķaidī-

tāji — benzols, toluols, etilspirts unbutilspirts.
Nitrolakas klājums veidojas (žūst), izgaistot šķīdinātājiem.

Nitrolakām šķīdinātāju maisījumu izvēlas atkarībā no vajadzīgā
žūšanas ātruma. Nitrolakas 18

...

20 °C temperatūrā nožūst 10 . ..
40 minūtēs.

Nitrolakas parasti ražo gatavas lietošanai, bet uzklašanas paņē-
mienam vajadzīgo viskozitāti panāk ar šķīdinātājiem Nr. 646 vai

Nr. 647.

Izšķir karstā un aukstā veidā uzklājamās nitrolakas
L

Nitrolakas,
kuras uzklāj aukstā veidā, pirms lietošanas neuzkarsē, bet nitro-
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lakas, kuras uzklāj karsta veida, pirms lietošanas uzsilda līdz
70

...

75 °C.

Viens no laku kvalitātes galvenajiem rādītājiem ir plēvju veido-

tāju saturs (sausais atlikums). Jo vairāk lakā ir plēvju veidotāju,
jo tā ir kvalitatīvāka.

Karstā veidā uzklājamām nitrolakām darba viskozitāti iegūst,
laku uzkarsējot. Tādējādi plēvju veidotāju saturs lakās nesama-

zinās. Aukstā veidā uzklājamās nitrolakas atšķaida līdz darba

viskozitātei ar šķīdinātājiem Nr. 646 vai Nr. 647. Tāpēc plēvju
veidotāju saturs lakā samazinās. Sai sakarībā karstā veidā uzklā-

jamām lakām plēvju veidotāju saturs ir lielāks nekā aukstā veidā

uzklājamām lakām.

Karstā veidā uzklājamās lakas patēriņš ir mazāks nekā aukstā

veidā uzklājamās lakas patēriņš (pie vienāda klājuma kārtiņas bie-

zuma). Karstā veidā uzklājamās nitrolakas uzklāj divas trīs reizes.

Atbilstošu klājuma kārtiņas biezumu ar aukstā veidā uzklājamām
nitrolakām iegūst, uzklājot laku trīs četras reizes.

Aukstā veidā uzklājamās nitrolakas. Nitrogliftāllaku Hli,-221

galvenokārt lieto mēbeļu apdarei. Lakas klājumu apstrādā, izman-

tojot slīppapīru un pulēšanas pastas. Viskozitātes iegūšanai laku

HII-221 atšķaida ar šķīdinātājiem Nr. 646 unPJļB.
•Lakas HLI-228 sastāvs nedaudz atšķiras no lakas HLI,-221

sastāva.

Laka HLI,-222, ko izmanto mēbeļu apdarei, veido gaišu, cietu,

ūdens un siltuma izturīgu klājumu, ko var labi slīpēt ar slīppapīru
un mehanizēti pulēt ar pastām. Pulēšana un slīpēšana ar rokām ir

ļoti darbietilpīgasoperācijas.
Lakas HLI,-222 klājums nedrīkst būt biezāks par 80 \i, jo pretējā

gadījumā klājumā veidojas plaisas, it īpaši zemās temperatūrās.
So laku atšķaida ar šķīdinātāju Nr. 646.

Laka HLI,-224 ir gaiši dzeltenā krāsā, to izmanto mēbeļu apda-
rei. So laku nedrīkst uzklāt uz vaskotām virsmām. Sīs lakas

klājumi (neatkarīgi no to biezuma) neplaisā. Laku atšķaida ar

šķīdinātājiem Nr. 646, Nr. 647 vai PJļB.
Laka HU-216 veido plānus, cietus un spožus klājumus. Klaju-

mus spodrina ar izlīdzinošiem sastāviem un politūrām.
Laka HIT-218 paredzēta uzklāšanai ar uzliešanas paņēmienu

lakas uzlejamās mašīnās (lai šo laku uzsmidzinātu, tā ļoti stipri

jāatšķaida ar šķīdinātājiem). Laka ir gaiša. Lakas klājumu slīpē
ar slīppapīru, pulē ar pastām līdz vajadzīgajam spīdumam.

Karstā veidā uzklājamās nitrolakas. Laka HLI,-223 ir gaiša, tā

satur līdz 35% sausā atlikuma, to uzklāj izsmidzinot. Pirmssmi-

dzināšanas uzkarsē līdz 70
...

75 °C. Sīs lakas klājumi labi pulējami
ar politūru un pastu. Laku HU-233 ieteicams lietot vairogveida

mēbeļu detaļu apdarei.
Laka HU-225 atšķirībā no lakas HLI-224 satur saistvielas (sauso

atlikumu) 35 ... 36% un mazāku daudzumu etilspirta. Šo laku lieto

uzkarsētu līdz 70
...

75 °C. Lakas klājumus slīpē un pule.
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Nitrolakas matētu virsmu iegūšanai. Sīs lakas pieder pie aukstā

veidā uzklājamām lakām, un uz izstrādājumu virsmas tās veido

līdzenu, matētu kārtiņu. Nitrolakas matētu virsmu iegūšanai satur

speciālas matējumu veidojošās vielas. Rūpnieciski ražo nitrolaku

Hlļ-49.* Pirms uzklāšanas tā jāsamaisa.
Matētu virsmu iegūšanai vēl lieto nitrolakas TKM-23 un

TKM-25/29. Laku TKM-25/29 izmanto mēbeļu apdarei.
Laku rūpniecība ražo nitrocelulozes politūras. Atšķirībā no nit-

rolakām tās satur mazāk sausā atlikuma. Tās izmanto nitrolakas

seguma pulēšanai.
Nitrolakas un nitropolitūras izlaiž hermētiski noslēgtā tarā.

Sādā tarā tās arī jāuzglabā. Sie materiāli ir ugunsnedroši, to tvaiki

kaitīgi iedarbojasuz cilvēka organismu.

85. §. Sintētisko sveķu lakas

Agrāk mēbeļu un citu kokizstrādājumu apdarei izmantoja
dabisko sveķu un eļļas lakas. Trīsdesmitajos gados tika izstrādātas

nitrolakas, kuras drīz vien sāka plaši lietot, it īpaši mēbeļu apdarei.
Mēbeļu ražošanā nitrolakas pilnīgi aizstāja dabisko sveķu lakas.

Pēdējos gados sāk lietot dažādu polimēru lakas. Polimēru lakām ir

daudz ekonomisku un rūpnieciski tehnisku priekšrocību.
Dabiskie sveķi ir deficīts materiāls, turpretī polimēru ražošanai

ir neierobežoti izejvielu krājumi. Dabisko sveķu lakām parasti ir

neliela koncentrācija, un to ražošanai izlieto daudz dārgu šķīdinā-

tāju. Polimēru lakām turpretim ir augsta koncentrācija.
Lai uz izstrādājumu virsmas iegūtu kvalitatīvu lakas klājumu,

dabisko sveķu lakas jāuzklāj 3, 5 un vairākās kārtās, žāvējot un

pārslīpējot katru klājuma kārtu. Tas pagarina apstrādes laiku un

paaugstina tās darbietilpīgumu. Apdarē ar augstas koncentrācijas
polimēru lakām parasti laka jāuzklāj tikai divas reizes, bet dažas

lakas — pat vienu reizi.

Sintētisko sveķu (polimēru) laku klājumiem raksturīga liela

izturība,adhēzija ar koksni vai pamatklājumu kārtu. Spožā klājuma
kārtiņa nekļūst blāva.

Apdarot koksni ar sintētisko sveķu lakām, klājuma veidošanās

notiek, vai nu izgaistot šķīdinātājiem, ja laka sagatavota, šķīdinot
termoplastiskos sintētiskos sveķus, vai turpinoties ķīmiskajai reak-

cijai uzklātajā lakas kārtiņā, kas sastāv no polimēra (rezola sta-

dijā).
Sintētisko sveķu laku šķīdinātāji ir butilspirts, acetons, dihlor-

etāns, toluols.

Pašreiz lieto šādas polimēru lakas.

* Pēdējos gados matētu virsmu iegūšanai rūpnieciski ražo un plaši pielieto

nitrolaku HH.-243. (Red. piez.)
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I d i to 11 ak a sastāv no 27 svara daļām iditola,69 svara daļām
etilspirta un'4svara daļām kolofonija. Iditollakas klājumiem ir liela

cietība. Tie ir siltuma un ūdens izturīgāki nekā šellakas klājumi,
bet saules gaismā tie kļūst brūngani sarkani (jo satur fenolu).

Iditollaku nereti pieskaita pie spirta lakām. Tā atšķiras no

dabisko sveķu lakām tikai ar to, ka dabisko sveķu vietā tā satur

iditolu.

Glif tā 11 aka sastāv no gliftālsveķiem (33 svara d.) un šķīdi-
nātājiem: etilspirta (34 svara d.), acetonā (18 svara d.) un benzoh

vai toluola (15 svara d.). Dažkārt lakai pievieno arī sikatīvu. Klā-

juma sacietēšana .notiek, šķīdinātājiem izgaistot un sveķiem oksi-

dējoties. Gliftāllakas kārtiņa ir cieta, ūdensizturīga, spoža. Gliftāl-

laku izmanto iekštelpās un āra apstākļos ekspluatējamu izstrādā-

jumu apdarei. Sīs lakas trūkums ir ilgā žūšana.

Ja gliftāllaku ilgi uzglabā aukstā telpā, tā noslāņojas, tāpēc
uzglabātā laka pirms lietošanas rūpīgi jāsamaisa.

Pentaftāllaka pēc īpašībām un sastāva ir līdzīga gliftālla-
kai, taču tā veido cietākas, spožākas un ūdensizturīgākas apdares
kārtiņas, kā arī ātrāk žūst.

Perhlorvinillakas ir perhlorvinila šķīdums acetonā, butil-

acetātā, etilacetātā, dihloretānā, toluolā vai citos šķīdinātāju mai-

sījumos, kam pievienots plastifikators. Polimēru izšķīdina, maisot

šķīdinātājos ne mazāk kā stundu 50
...

60 °C temperatūrā.
Perhlorvinillakas apdares kārtiņām raksturīga augsta ūdensiz-

turība, gaismizturība un atmosfērizturība, skābju un sārmu iztu-

rība, tie ir ugunsdroši. Sīs lakas izmanto iekštelpās un āra apstāk-
ļos lietojamu izstrādājumu apdarei. Lakas nožūšana istabas

temperatūrā ilgst 2... 3 stundas. Laku rūpniecība perhlorvinila-
lakas ražo gatavas lietošanai.

Laku un krāsu rūpniecība ražo poliesteru lakas, kuras

apzīmē ar burtiem 113 un dažādiem numuriem (209, 210, 211, 214.

219, 220*). Tās uz koksnes virsmas sacietē, notiekot ķīmiskām reak-

cijām, un veido nešķīstošas klājuma kārtiņas, kuras ir cietas, gaism-

izturīgas, siltumizturīgas un mehāniski izturīgas, cieši saistītas ar

koksn-i. Veidojoties lakas kārtiņai, ķīmiskajā reakcijā nav novēro-

jama ne vielu izdalīšanās, ne šķīdinātāju izgaišana (izņemot gadī-

jumus, kad lakai tās viskozitātes samazināšanai pievienots neliels

daudzums acetonā).
Poliesteru laku sausais atlikums ir no 50% (113-211, IT3-214)

līdz 98% (113-209, 113-210).
Tā kā poliesteru laku klājuma kārtiņa neiežūst, jo tajā ir augsts

sausā atlikuma procents, ar šīm lakām vairumā gadījumu uzklāj
vienu slāni.

* Pēdējos gados minētās poliesteru lakas vairs neražo, bet to vietā ražo

nri3-232, 113-246, kā arī uzsākta ātrcietējošas poliesteru lakas lĪ3-265, matētas

poliesteru lakas Īl3-250M ražošana. (Red. piez.)
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Poliesteru lakas piegādā iesaiņotas pa komponentiem: lakas
pusfabrikāts (saistvielas un plastifikators), paātrinātājs un cietinā-

tājs. Sos trīs poliesteru lakas komponentus atsevišķi var uzglabāt
vairākus mēnešus. Poliesteru lakām, kuras pilnīgi sagatavotas lie-

tošanai, derīgumailgums ir tikai 20
...

30 minūtes. Tāpēc poliesteru
lakas jāsagatavo lietošanai tādos daudzumos, kurus norādītajā
laikā var izlietot. Tas nav ērti, tāpēc ražošanā komponentus savieno

uzklāšanas brīdī, izmantojot smidzinātājus ar divām sprauslām vai

lakas uzliešanas mašīnas ir divām galviņām.
Epoksīdlakas ir epoksīdsveķu šķīdums, kam pievienots

nedaudz karbamīdsveķu vai fenolformaldehīdsveķi un cietinātājs.
Laka satur daudz šķīdinātāja, un lakas klājums sacietē galvenokārt,
notiekot ķīmiskam procesam. Epoksīdlaku klājumiem ir liela cietība,
atmosfērizturība un ūdensizturība, kā arī augsta adhēzija.

Poliuretānlakas veido izturīgus pārklājumus ar augstu
adhēziju. Lakas klājums sacietē, notiekot polimerizācijas reakcijai.

Lakas MH-26, MM-52 sastāv no gliftālsveķiem un karbamīd-

formaldehīdsveķiem. Laka sacietē, ja tai pievieno cietinātāju (sāls-
skābi). Darba viskozitāti šim lakām iegūst ar atšķaidītāju PKB-2.

Lakas var uzklāt ar smidzinātāju vai otu. Tās veido ļoti cietu, bez-

krāsainu, caurspīdīgu klājumu ar augstu siltumizturību un ūdens-

izturību, kā arī nodilumizturību. Laku MH-26 izmanto grīdu lako-

šanai, laku MH-52 — dažādu kokizstrādājumu (paneļu, barjeru,

pasažiervagonu un kuģu iekšējās iekārtas, mēbeļu) lakošanai.

Bakelītlaka ir fenolformaldehīdsveķu šķīdums etilspirtā.
Laka satur 50 ... 80% sveķu.

86. §. Eļļas lakas

Eļļas lakas ir dabisko Vai sintētisko sveķu šķīdums žūstošajās

eļļās, kuram pievienots sikatīvs un šķīdinātāji. Sintētiskie sveķi

palielina lakas klājuma cietību un spīdumu un pastiprina adhēziju
ar apdarāmovirsmu.

Eļļas lakas uzklājuma virskārta apžūst 3... 12 stundās, bet

lakas klājums pilnīgi nožūst 1
...

3 dienās.

Eļļas lakas klājumam raksturīgs spīdums, mehāniskā izturība,

ūdensizturība un atmosfērizturība, pie tam šīs īpašības liela mera

atkarīgas no eļļas un sveķu attiecības lakā.

Augsta eļļas satura lakās ir 2
...

5 reizes vairāk eļļas neka

sveķu. Tās veido elastīgus klājumus ar augstu ūdensizturību un

atm'osfērizturību, tāpēc tās lielākoties izmanto āra apstākļos eks-

pluatējamukokizstrādājumu apdarei.
Liesās lakas satur 0,5.. .1,25 daļas eļļas un 1 daļu sveķu. Salī-

dzinājumā ar augstā eļļas satura lakām tas nožūst atrak, veido

mazāk atmosfērizturīgus un elastīgus klājumus, taču ar pietiekami
labu spīdumu un lielu cietību. Liesās lakas izmanto to kokizstrādā-

jumu apdarei, kas atrodas telpās.
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Kokizstrādājumu apdarei izmanto šādas eļļas lakas:

Nr. 4c un 4t (gaišā un tumšā) mēbeļu apdarei un citu telpās
ekspluatējamu kokizstrādājumu apdarei;

gliftāllakas Nr. s(p un 6<p telpās ekspluatējamu kokizstrādājumu
apdarei;

Nr. 7c un 7t tādu kokizstrādājumu lakošanai, kuri nav pakļauti
atmosfēras iedarbībai;

gaišo gliftāllaku Nr. 17 atmosfēras iedarbībai pakļautu kokizstrā-

dājumu lakošanai;

laku Nr. 74 grunšu un tepju pagatavošanai;

tumšo pentaftāllaku Nr. 170 atmosfēras iedarbībai pakļauto kok-

izstrādājumu lakošanai;

gaišo pentaftāllaku Nr. 408 telpās ekspluatējamu kokizstrādājumu

apdarei;
Nr. 331 «Mopo3» vai '«KpHCTajiJi-jiaK» koksnes virsmu apdarei.

Sīs lakas veido klājumu ar «leduspuķu» faktūru.

Eļļas lakas ražo lietošanai gatavā veidā. Tās var nedaud?

atšķaidīt ar terpentīnu vai vaitspirtu. Eļļas laku pagatavošanai
izmanto palielinātas viskozitātes žūstošās eļļas (polimerizētās vai

oksidētās) un dabiskos vai sintētiskos sveķus. Lai iegūtu matētu

lakas klājumu, eļļas lakai pievieno 2...3% vasku, parafīnu vai

cerezīnu.

Eļļas lakas plūstamībal salīdzinājumā ar spirta lakas plūsta-
mību ir mazāka, taču tai jābeidzas 10 minūšu laikā. Ja šis laiks ir

lielāks, laka nav pietiekami kvalitatīva.

Eļļas lakas iesaiņo un transportē tāpatkā spirta lakas. Uzglabā-

jot eļļas lakas, jāņem vērā to ugunsdrošība. Ar eļļas lakām pie-
sūcinātām lupatām iespējamapašaizdegšanās.

87. §. Lakas kvalitātes pārbaude

Laku pārbaudi, īpašību un kvalitātes analīzi veic laboratorijā.
Apdares iecirknī un apdares materiālu noliktavās ar vienkāršotiem

paņēmieniem nosaka lakas viskozitāti, dzidrumu, plūstamību, žūša-

nas ilgumu, gaismizturību un ūdensizturību.

Lakas dzidrumu, ja tā atrodas gaiša, caurspīdīga stikla

traukā, var noteikt, caurskatot to pret gaismu. Precīzāku ieskatu

iegūst, ja plānu lakas slānīti uzklāj uz stikla plāksnītes un, kad tas

nožūst, plāksnīti caurskata pret gaismu. Klājumā uz stikla skaidri

var saskatīt duļķojumusun visāda veida piemaisījumus. Sādu pār-
baudi veic no putekļiem pasargātā telpā.

' Plūstamība ir lakas vai krāsas spēja izplūst pa apstrādājamo virsmu vien-

mērīgā kārtā, izlīdzinot otas vai tampona pēdas.
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Plūstamību pārbauda uz stikla plāksnītes, kuras izmēri ir

ne mazāki kā 9X12 cm, uzklājot īpaši nelīdzenu lakas kārtiņu, ar

otu vai citu priekšmetu kārtiņā ievelkot joslas un svītras. Pēc tam

stikla plāksnīti novieto horizontāliun novēro lakas izplūšanu. Dažu,
bet ne vairāk kā desmit minūšu laikā lakai jāizplūst uz stikla plāk-
snītes līdzenā uzklājumā.

Žūšanas ilgums ir laiks stundās, kurā nožūst uz apdarā-
mās virsmas uzklātā lakas kārtiņa. Izšķir šādus lakas klājuma
žūšanas posmus.

Zelatinizēšanās ir moments, kad laka pilnīgi pārtraukusi plūst
un šķīdinātājs no tās daļēji iztvaikojis. Zelatinizēšanās posmā lakas

klājums vēl ir lipīgs.
Otrais žūšanas posms ir putekļu sauss uzklājums, kad lakas klā-

jumam vairs nepielīp putekļi. Uz šādas virsmas uzkaisītu vieglu
pulveri (likopodiju, talku) var pilnīgi nopūst, bet, viegli uzspiežot
ar pirkstu, uz plēvītes paliek nospiedums (laka vēl ir mīksta). Ja

uz šādu lakas kārtiņu no 8
...

10 cm attāluma uzpūš elpu, tad uz

tās kondensējas ūdens tvaiki un veidojas matēts plankums.

Trešajā žūšanas posmā, ko sauc par nožūšanu līdz nelipšanai,
lakas klājumam piespiesta vate nepielīp un, uzspiežot ar pirkstu,
uz tās nepaliek nospiedums.

Ceturtais žūšanas posms — slīpēšanai sausa virsma ir tad, kad

lakas pārklājums ir pietiekami ciets un slīpējams.
Piekto žūšanas posmu

— pilnīgu lakas klājuma nožūšanu rak-

sturo viendabīga cietība visā'klājuma biezumā. Lai pārbaudītu, vai

lakas klājums pilnīgi nožuvis, uz tā uzliek vates kārtiņu, pārklāj ar

1 cm
2 lielu plāksnīti, uz kuras uzliek 200 g atsvaru. Pēc pusminūtes

atsvaru un vati noņem. Ja uz virsmas nepaliek pielipušas vates

šķiedras vai iespiedumi, lakas pārklājumu uzskata par pilnīgi nožu-

vušu.

Lakas žūšanas ilguma noteikšanai to uzklāj vienmērīgā kārtiņā
uz speciāli sagatavota dēlīša vai stikla, ko novieto 45° leņķī,
18

...

20 °C temperatūrā, telpā, kas pasargāta nocaurvēja un putek-

ļiem.
Lakas gaismizturības noteikšanai uz stikla vai finiera

plāksnītes uzklāj laku. Kad lakas klājums nožuvis, pusi no plāk-
snītes nosedz ar melnu, gaismu necaurlaidīgu papīru un novieto

saules gaismā. Pēc lakas klājuma atklātās daļas krāsas izmaiņas

salīdzinājumā ar nosegto daļu spriež par lakas gaismizturību. Jo

ilgāk lakas klājums atrodas saules gaismā, jo precīzāk var noteikt

lakas gaismizturību. f
Sāds lakas gaismizturības pārbaudes paņēmiens nav izdevīgs,

jo tam vajadzīgs ilgs laiks (vairāki mēneši). Precīzāk lakas gaism-
izturību var pārbaudīt ar lampu palīdzību, kas intensīvi izstaro

ultravioletos starus.

Lakas ūdensizturību nosaka'šādi. Ar laku pārklāj stikla

plāksnīti un klājumu pilnīgi nožāvē. Pusi no plāksnītes iegremde
traukā ar destilētu ūdeni. Pēc ūdenī iegremdētās lakas kārtiņas
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izmaiņām (krāsas izmaiņa, uzbriešana, atslāņošanās) un pēc šo

izmaiņu konstatēšanas ilguma spriež par lakas ūdensizturību.

Lakas nodilumizturībupārbauda, lakas kārtiņu apstrādā-
jot ar smilšu strūklu.

XVIII NODAĻA

EMALJAS UN KRĀSAS NECAURSPĪDĪGAJAI APDAREI

88. §. Emaljas

Emaljas iegūst, saberžot lakas ar pigmentiem. Savu nosau-

kumu tās ieguvušas tāpēc, ka nožūstot veido kārtiņu, kas atgādina
emalju.

Emalju izgatavošanai izmanto kvalitatīvus pigmentus, kuriem

piemīt augsta segtspēja, liela krāsotspēja un gaismizturība. Pig-
mentiem jābūt tā sajauktiem ar laku, lai katra atsevišķa pigmenta
daļiņa neatkarīgi no tās lieluma būtu pilnīgi pārklāta ar laku.

Sajaukšanu izdara krāsu maļamā mašīnā, panākot arī vislielāko

pigmenta dispersijas (sasmalcināšanas) pakāpi. Tas uzlabo emal-

jas segtspēju, krāsotspēju, izturību un emaljas klājuma kārtiņas
spožumu un ilgizturību.

Emaljas pieder pie necaurspīdīgiem apdares materiāliem. Tās

nosedz koksnes dabisko krāsu un tekstūru, veidojot uz koksnes

attiecīgās krāsas kārtiņu. Izšķir eļļas emaljas, nitrocelulozes emal-

jas (nitroemaljas) un polimēru emaljas.

Eļļas emaljas izgatavo, pigmentus sajaucot ar eļļas lakām, un

pievienojot šķīdinātājus un sikatīvus. Sīs emaljas veido plānu,

līdzenu, spožu pārklājumu. Eļļas emaljām plūstamība nedrīkst ilgt
vairāk par 10 minūtēm, nožūšana līdz putekļu sausam klājumam

(kad pie emaljas kārtiņas vairs nepielīp putekļi) 18...20°Ctem-

peratūrā jāsasniedz 10 stundās; līdz slīpēšanas sausai virsmai

emaljai jānožūst ne vēlāk kā pēc divām diennaktīm; emaljas klaju-

mam pilnīgi jānožūst ne ilgāk kā trīs diennaktīs.

Emaljas iekštelpu kokizstrādājumu krāsošanai

izgatavo no dabisko sveķu liesajām eļļas lakām (marka KO) un

gliftālsveķu liesajām eļļas lakām (marka OO). Emaljas ražo dažā-

dās divdesmit piecu toņukrāsās. Krāsu apzīmē ar numuru. Apdarei
visplašāk lieto šādas marku KO un OO emaljas: Nr. 1 — balta,
Nr. 2 — ziloņkaula, Nr. 8 un Nr. 9 — gaišbrūna un tumšbrūna,
Nr. 15 — gaišzila, Nr. 20 — ķiršu krāsa, Nr. 25

—
melna. So emalju

segtspēja ir 90 ... 170 g/m2 (uzklājot divas reizes). So emalju klā-

jumiem raksturīgs cietums un spīdums, bet tie ir nepietiekami
ūdensizturīgi un atmosfērizturīgi. Sabiezējušas emaljas atšķaida
ar terpentīnu, solventnaftu vai terpentīna un ksilola maisījumu
(2:1).
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Fikšolus izgatavo no palielinātas viskozitātes lineļļas un

tungeļļas (tie nesatur sveķus). 18...20°Ctemperatūrā 8 stundu

laika fiksola klajums nožust līdz putekļu sausam stāvoklim un pil-
nīgi nožūst divās diennaktis. Fiksoli veido klājumus ar augstu
atmosfērizturlbu. Fiksolus izmanto tādu izstrādājumu apdarei, kas

pakļauti atmosfēras iedarbībai, it īpaši dzelzceļa un tramvaju
vagonu, autobusu, ēku ārējai apdarei.

Emalja AKCir gaišās eļļas lakas maisījums ar smalki dis-

persu alumīnija pulveri. Šī emalja veido plānu, blīvu sudrabkrāsas

klajumu, kuram ir augsta mehāniskā izturība un atmosfērizturība.
Laka un alumīnija pulveris ir iesaiņoti atsevišķi, un tos sajauc
pirms lietošanas.

Alumīnija pulveri sagatavo gan sausā veidā, gan pastas veidā,
ko iegūst, sajaucot alumīnija pulveri ar vaitspirtu.

Alumīnija emalju bieži sagatavo tieši pirms lietošanas, sajaucot
eļļas laku Nr. 8 ar alumīnija pulveri. Uz 1 / lakas ņem 220 g pul-
vera.

Nitroemaljas. Nitroemaljas HLļ-25 izgatavo, vispirms
saberžot pigmentus ar nitrocelulozi (koloksilīnu) krāsu bēršanas

mašīnā un pievienojot plastifikatoru — dibutilftalātu (pēc recep-

tes). legūtās pastas šķīdums nitrolakā, gliftāllakā, pentaftāllakā
vai perhlorvinillakās ir nitroemalja.

Nitroemaljas uz apstrādājamās virsmas veido spožu, cietu,

gludu klājumu, kas izturīgs pret atmosfēras iedarbību. Nitrolakas

nožūst ātrāk par visiem citiem necaurspīdīgajiem apdares materiā-

liem.Pilnīgi nitroemaljas klājums nožūst stundas laikā.

Nitroemaljas uzklāj ar smidzināšanas paņēmienu, pirms lieto-

šanas nitroemalju atšķaida ar šķīdinātāju Nr. 646 vai atšķaidītāju
PAB.

Nitroemaljas segtspēja ir no 300 (melnajai emaljai) līdz

550 g/m2. Nitroemaljas Hll satur 23 ... 35% sausā atlikuma (atka-
rībā no krāsas).

Emaljas uzklāj uz nošpaktelētas vai gruntētas virsmas.
_

Nitrogliftālemaljas HKO ir koloksilīna vai gliftālsveķu
šķīdums šķīdinātājos, kas saberzts ar pigmentiem un plastifikato-
riem. Sausā atlikuma tajās ir 18 ... 30% (atkarībā no krasas). Tas

pilnīgi nožūst (ceha apstākļos) 3 stundās. Emalju segtspēja dažā-

dāmkrāsām ir 45 ... 100 g/m2.

Emaljas HKO ir krēmkrāsā, smilškrāsā līdz melnā krāsā. Šīs

emaljas uzklāj ar otu divas reizes. Līdz vajadzīgajai viskozitātei

tās atšķaida ar šķīdinātāju Nr. 649.

Perhlorvinilemaljas iegūst, perhlorvinillaku saberžot ar

pigmentiem. Tās ir atmosfērizturīgas. Perhlorvinilemaljas izmanto

dzelzceļa preču vagonu, konteineru, automobiļu kravas kastu, lauk-

saimniecības mašīnu detaļu un citu kokizstrādājumu krāsošanai.
Tās uzklāj ar izsmidzināšanas paņēmienu.

Emaljas ĪJXB paredzētas ara apstākļos ekspluatējamu kokiz-

strādājumu krāsošanai. Sausā atlikuma saturs tajās ir ne mazāks
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par 26%- Segtspēja atkarībā no pigmenta īpašībām — 50
130 g/m2. Sīs emaljas ir dažādās krāsās.

Emalja JIJI-118E, kas paredzēta telpās ekspluatējamu koka vir-

smu apdarei, sastāv no šķīdinātājos izšķīdinātiem sausiem perhlor-
vinilsveķiem, kam pievienoti alkīdsveķi un pigmenti. Emalja ir

pelēkā krāsā, tās segtspēja —
350 g/m2, un tā pilnīgi nožūst 2 stun-

dās.

Emaljas nXBO-4 un fIXBO-29 sastāv no šķīdinātājos izšķīdinā-
tiem perhlorvinilsveķiem un alkīdsveķiem, kam pievienoti plastifi-
katori un pigmenti. Emaljas sausā atlikuma saturs ir ne mazāks

par 37%. Žūšanas ilgums 18
...

23 °C temperatūrā ir līdz 3 stundas.

īIXBO-4 emaljas patēriņš ir 700 g/m2, FIXBO-29 emaljas patē-
riņš — 600 g/m2.

Emalju nXBO izmanto kā ugunsaizsargājošu krāsu.

Alkīdkarbamīdsveķu emaljas sastāv no karbamīd-

formaldehīdsveķu, melamīnformaldehīdsveķu un alkīdsveķu šķī-
duma, kam pievienoti pigmenti un šķīdinātājs. Sīs emaljas uz kok-

snes virsmas veido ūdensizturīgu, gaismizturīģu, siltumizturīgu un

salizturīgu klājuma kārtiņu. Tās lieto virtuvju, medicīnisko iestāžu

unrestorānu mēbeļu apdarei.
Laku rūpniecība ražo emaljas MU-13 dažādās krāsās. To izga-

tavošanai izmanto skābju izturīgus pigmentus. Sīs emaljas sacietē

skāba cietinātāja (3... 4% sālsskābes, butanola un ksilola maisī-

jums) iedarbības rezultātā. Sausais atlikums emaljā ir vismaz 48%,
derīguma ilgums sagatavotai emaljai ne mazāks par 4 stundām,
žūšanas ilgums 120 °C temperatūrā — ne vairāk par 50 minūtēm,

segtspēja atkarībā no pigmenta īpašībām 30 ... 180 g/m2.

Emaljas var uzklāt smidzinot, uzlejot, vai iegremdējot emaljā
izstrādājumu. Līdz vajadzīgajai viskozitātei tās atšķaida ar atšķai-
dītāju PK.B-1 (ksilola un butanola maisījums attiecībā 1:1).
Emalju uzklāj vienā kārtā, uz kuras pēc nožūšanas uzklāj vienu vai

divas kārtas laku MM-52.

Emalja MC-226 ir alkīdstirolsveķu emalja, ko izmanto

telpās ekspluatējamu izstrādājumu apdarei. Klājums līdz putekļu
sausam stāvoklim nožūst vienā stundā, bet pilnīgi nožūst 18...

20 °C temperatūrā 3 stundās. To uzklāj ar otu vai smidzinātāju
divos paņēmienos. Alkīdstirolsveķu emaljas šķīdinātāji ir ksilols

un solventnafta. Pirms uzklāšanas emaljai pievieno 2 .. .5% sika-

tīva. Apdarei ar šīm emaljām raksturīgs spīdums un laba ūdensiz-

turība.

Polim aleīnestera emalju n 3-2 2 5 izgatavo no baltiem

pigmentiem un polimaleīnestera lakas. Pirms lietošanas tai pievieno

paātrinātāju, iniciatoru un acetonu atšķaidīšanai līdz vajadzīgajai
viskozitātei. Sīs emaljas klājumiem ir augsta ūdensizturība, gaism-
izturība, siltumizturība un salizturība, cietība, mehāniskā izturība

un ļoti labs spīdutns. Emalju galvenokārt izmanto virtuves mēbeļu

apdarei. To uzklāj divās kārtās. Pirmā klājuma kārta želatinizējas
40... 60 minūtēs, otrā klājuma kārta nožūst trīs stundās 60 °C
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temperatūrā. Pēc otrās kārtas nožūšanas virsmu slīpē un pulē.
Emaljas derīguma ilgums desmit stundas. So emalju ražo tikai

baltā krāsā.

Emaljas laku un krāsu rūpniecība parasti ražo gatavas lietoša-
nai. Pirms lietošanas jāatšķaida nitroemaljas Hlļ-25 un tādas, kam

palielinājusies viskozitāte, izgaistot šķīdinātājiem (emaljas nepa-
reizi uzglabājot).

Emalju īpašības un kvalitāti pārbauda tāpat kā laku īpašības
unkvalitāti (sk. 87. §).

Emaljas izlaiž hermētiski noslēgtā tarā, parasti baltā skārda
kārbās. Emaljas jāuzglabā oriģināliesaiņojumā.

Emaljas, it īpaši nitroemaljas, ir ugunsnedrošas. Nitroemalju
šķīdinātāju tvaiki turklāt ir kaitīgi cilvēka organismam. Tas jāņem
vērā, emaljas lietojot unuzglabājot.

89. §. Eļļas krāsas

Eļjas krāsas sastāv no žūstošajās eļļās vai pernicās saberz-

tiem dabiskajiem vai mākslīgajiem pigmentiem, kam pievienotas
pildvielas, sikatīvi un atšķaidītāji. Eļļas krāsas bieži sauc arī par

biezajām, necaurspīdīgajām, sedzošajām vai nosedzošajāmkrāsām,

jo tās pilnīgi nosedz apstrādājamās virsmas dabisko krāsu un tek-

stūru. Krāsu rūpniecība eļļas krāsas ražo pastu veidā (12. tabula),
kuras pirms lietošanas līdz vajadzīgajai viskozitātei jāatšķaida ar

pernicu vai tās aizvietotājiem, kā arī lietošanai gatavā veidā.

12. tabula

Visbiežāk lietojamās eļļas krāsas

Eļļas krāsas veido ūdensizturīgus, atmosfērizturīgus, mehāniski

izturīgus klājumus ar augstu adhēziju. Tās parasti nožūst vienā vai

divās diennaktis. Eļļas krāsas klājums ir izturīgāks par pernicas
vai lakas klājumiem. Krāsas gaismizturība ir atkarīga no pigmenta

Pastas sastāvs

(svara procentos) Atšķaidīšanai
nepieciešamais
pernicas dau-

dzums (svara
procentos)

Krāsas
nosaukums

pernica
pig-

menti
plld.

vielas

Segtspēja
(g/m!)

>inka baltums

.itopona

laltums

)kers

)zeltenais

;rons

Aūmija

Jmbra

Cvēpi

18

25

42

5

40

70

30
...

40

40... 45

180... 200

180...200

30

12

70

22 66

40... 45

35...45

150...200

150...190

25

30

35

75

70

17

30... 35

30...35

60... 70

60... 80

40... 60

15...2048
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īpašībām un kvalitātes. Ja krāsojums ir nepietiekami spožs, to papil-
dus pārklāj ar eļļas laku.

Eļļas krāsas plaši izmanto kokizstrādājumu apdarei: durvju,
logu rāmju, logu un durvju bloku, starpsienu, paneļu, kā arī masī-

vas koksnes mēbeļu apdarei, kas izgatavotas no skuju kokiem un

mīkstiem lapu kokiem, āra apstākļos ekspluatējamu mēbeļu, kā arī

skolu, slimnīcu unvirtuves mēbeļu krāsošanai.

Eļļas krāsas parasti uzglabā koka mucās (tās no iekšpuses izlej
ar līmes šķīdumu). Nelielus krāsu daudzumus (0,5... 10 kg)
sapilda hermētiski noslēgtās baltā skārda kārbās vai kannās. Eļļas
krāsas jāuzglabāoriģinālā iesaiņojuma traukos tā, lai krāsai nepie-
kļūtu gaiss. Oksidējoties krāsai, uz tās virsmas veidojas nešķīstoša
plēve, pēc tam krāsa sabiezē unkļūst nederīga lietošanai. Ja krāsas

uzglabā vaļējās mucās, tās no gaisa skābekļa ietekmes pasargā,
pārlejot ar ūdeni.

Eļļas krāsas ir ugunsnedrošas, tāpēc tās jāuzglabā, ievērojot
visus ugunsdrošības noteikumus.

XIX NODAĻA

KOKSNES BALINĀŠANAS, ATSVEĶOŠANAS
UN lEKRĀSOŠANAS SASTĀVI

90. §. Koksnes balināšanas un atsveķošanas sastāvi

Balināšanas sastāvi. Mēbeļu un citu kokizstrādājumu detaļas

pirms caurspīdīgās apdares notīra no līmes vai citiem traipiem, lie-

tojot balināšanas sastāvus.

Virsmu tīrīšanai tiek lietotišādi balināšanas sastāvi:

15% ūdeņraža peroksīda šķīdums, kam pievienots oža-

mais spirts. Šķīduma koncentrāciju var palielināt līdz 25... 30%;
5... 10% skābeņskābes šķīdums, kam pievienots

nedaudz ožamā spirta. Ar šo šķīdumu var labi iztīrīt traipus, kas

radušies, koksnei saskaroties ar metālu, kā arī tintes un līmes trai-

pus;

hlorkaļķa šķīdums. Hlorkaļķa šķīdumu pagatavo šadi:

1 litrā ūdens vispirms izšķīdina 30
...

40 g potašas un pēc tam pie-
vieno 150 g hlorkaļķu un maisījumu labi saskalo;

nātrija peroksīda 3...5% kam pie-
vienoti daži pilieni 5% vīnakmens šķīduma;

sērskābes (20 g), skābeņskābes (15 g) un nātrija peroksīda

(25 g) šķīdumu 1 litrā ūdens lieto balināšanas paātrināšanai.

Atsveķošanas sastāvi. Sveķainu skuju koku koksni purns apda-
res atsveķo, jo sveķi samazina lakas adhēziju un bojā klājumu.

Atsveķošanas sastāvi ir šādi:
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25% acetonā ūdens šķld v m s, ka an benzols, spirts, ter-

pentīns;

nātrija karbonāta 5... 6% ūdens šķīdums. Virsma

pēc apstrādes ar šo šķīdumu jānoberž ar acetonu. Acetonu var ari

pievienot tieši nātrija karbonāta šķīdumam;

kālija karbonāta (potašas) 5...6% ūdens šķī-
dums;

nātrija sārma 4 ... 5% ūdens šķīdums;
vārāmā sāls 10% ūdens šķīdums; to var izmantot, ja

nav citu aktīvāku atsveķošanas līdzekļu.

Acetons, benzols, spirts un terpentīns sveķus šķīdina, bet silti

sārma šķīdumi — pārziepo. Pārziepotos sveķus viegli nomazgāt ar

siltu ūdeni.

Samitrināšanas sastāvi, kas veicina plūksnu noņemšanu. Samit-

rināšanai izmanto 3... 5% ādu vai kaulu līmes šķīdumu (līmes
ūdeni). Ar šo šķīdumu uzbriedušās plūksnas nožūstot kļūst cietā-

kas, tāpēc tās var vieglāk noņemt slīpējot.

91. §. Koksnes iekrāsošanas un imitēšanas sastāvi

lekrāsošanas un imitēšanas sastāvi. Dabiskās krāsvielas, kuras

iegūst no augu valsts, koksnes iekrāsošanai lieto retos gadījumos.
Tās izmanto galvenokārt mākslinieciska rakstura kokizstrādājumu
iekrāsošanai.

Lieto tiešo, bāzisko un skābo organisko krāsvielu šķīdumus,

nesajaucot tās ar citām krāsvielām. Parasti izgatavo 1 ... 5% krās-

vielu šķīdumus atkarībā no krāsvielas īpašībām un toņa intensi-

tātes.

Mēbeļu apdarei visbiežāk lieto brūno toņu krāsvielas: bismarka

brūno (vezuvīnu), riekstu beici, skābo hroma brūno.

Pēdējā laikā plaši izmanto šādas krāsvielas:

Nr. 5 — gaiši brūna ar zeltainu nokrāsu, kas uzlabo riekstkoka un

ozola koksnes dabisko krāsu, kā arī nokrāso dižskābarža un oša koksni

gaišā riekstkoka krāsā;

Nr. 6 nokrāso gaišas krāsas koksni riekstkoka krāsā ar sarkanīgu
nokrāsu;

Nr. 8... Nr. 15, Nr. 17 un Nr. 20 — bērza, oša, dižskābarža un

ozola koksnes imitācijai no gaišbrūnas līdz tumšbrūnā krāsā ar dažā-

dām nokrāsām.

Koksnes mehāniskās apstrādes centrālā zinātniskās pētniecības
institūta (UHHHMO/J) ieteiktie krāsvielu šķīdumi koksnes iekrā-

sošanai doti 13. tabulā.
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13. tabula

U,HHHMO,H ieteikto krāsvielu šķīdumi

Koksnes kodināšanai (iekrāsošanai ar kodnem) izmanto kālija

permanganāta, vara sulfāta, slāpekļskābes un citu vielu šķīdumus

(14. tab.).
14. tabula

Kodņu šķīdumi

Šķīduma sastāvs

Dau-

dzums

(g 1.litrā

ūdens)

Pielietojums

1. Riekstu beice

Brūnā krāsviela koksnei

10

1

Bērza, dižskābarža un ozola
koksnes iekrāsošanai sarkan-

brūnā krāsā

Bērza koksnes iekrāsošanai

sarkanbrūnā krāsā
Bērza koksnes iekrāsošanai

ķiršu krāsā

2. Riekstu beice

Krāsviela «Rubīns»
3. Skābais hroma dzeltenais H

20

2

2

Hroma brūnā K
Skābā melnā

Ožamais spirts
4. Riekstu beice

Beice Nr. 10

5. Skāba hroma brūnā

Etiķskābe
Alumīnija alauns

6. Ūdenī šķīstošais nigrozīns

10

3

10

20

2

15

15cm
2

55
50

Izstrādājumu iekrāsošanai

riekstkoka krāsā

Dižskābarža, bērza, egles un

lapegles iekrāsošanai brūnā

krāsā
Dižskābarža, skābarža un ap-

ses koksnes iekrāsošanai melnā

krāsā.

Ķimikālijas

Dau-

dzums

(g 1 litrā

ūdens)

Iekrāsojuma
tonis

Lietošana

1. Kālija permanganāts

2. Salsskabais anilīns

3. Kālija dihromāts

Kālijapermanganāts

4. Vara sulfāts

Dzeltenais asinssāls

20
...

40

100

25

25

10... 50

100

Sarkanīgi
brūns

Spilgti
dzeltens

Riekstkoka

krāsā

Sarkan-

koka krāsā

Nelietojot citus

šķīdumus

Nelietojot citus

šķīdumus
Vispirms uzklāj kālija

dihromāta šķīdumu un pēc

10 minūtēm kālija per-

manganāta šķīdumu

Dzeltenā asinssāls šķī-
dumu uzklāj pēc uzklātā

vara sulfāta šķīduma pil-
nīgas nožūšanas

Vispirms uzklāj pirmā

un otrā šķīduma maisī-

jumu; pēc 10 minūtēm

uzklāj trešo šķīdumu
Neizmantojot citus šķī-

dumus

5. Sālsskābais anilīns■

Vara hlorīds

Kālija dihromāts

50

50

50

Melnkoka

krāsā

6. Slāpekļskābe
Ūdens

Vienā-

dās svara

daļās

Egles un

oša iekrāso-

šanai sarka-

nīgi dzeltenā

krāsā
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Uz finierētām virsmām var būt caursūkusies līme, tāpēc, šādas

virsmas iekrāsojot, rodas plankumi. Glutīnlīmes traipus tīra ar

10% skābeņskābes šķīdumu. Finierējot ar sintētisko sveķu līmēm,
līmes traipus nevar notīrīt, tāpēc līmi pirms finierēšanas iekrāso
tada tonī, kadā paredzēts iekrāsot detaļas.

Šķīdumi imitācijai. Veidojot dekoratīvas un vērtīgas koka sugas

imitāciju, uz lēta koka pamata izdara koksnes virsmas un dziļo
iekrāsošanu. lekrāsošanai lieto visgaismizturīgākās krāsvielas.
Dažādu sugu koksnes imitācijai izmanto šādas krāsvielas:

Nr. 1, Nr. 2 un Nr. 3 krāsa ir tuva sarkankoka krāsai ar dažādām

nokrāsām. Tās izmanto sarkankoka imitācijai uz dižskābarža koksnes;

Nr. 4 — gaiši sarkana ar zeltainu nokrāsu, Nr. 19 — tumši sarkana

ar brūnganu nokrāsu un Nr. 124 — sarkana ar dzeltenu nokrāsu. Šīs

krāsvielas izmanto sarkankoka imitācijai uz bērza, ozola, dižskābarža

koksnes;

Nr. 8... Nr. 18 — brūnās krāsvielas ar dažādu toņu intensitāti,

kuras lieto riekstkoka imitācijai dažādos toņos ar dažādu krāsojuma
toņa intensitāti uz bērza, apses, dižskābarža un ozola koksnes;

Nr. 32 — sarkana, spirtā šķīstoša krāsviela, ko izmanto sarkankoka

imitācijai uz bērza, dižskābarža; oša koksnes;

Nr. 33 — brūna un Nr. 34 — tumšbrūna spirtā šķīstoša krāsviela,

ko izmanto riekstkoka imitācijaiuz dažādu sugu koksnes.

Imitācijai izmanto ari citas krāsvielas. Tā, piemēram, sarkan-

koka imitācijas sastāvu izgatavo, sajaucot vienādus daudzumus

4% šādu krāsvielu šķīdumus: skābo brūno, skābo sarkano un nigro-
zīnu vai bismarka brūno.

Sarkankoka imitācijai uz bērza koksnes ieteic

bērza koksni iegremdēt šādā šķīdumā:

Skābā hroma brūnā 7 g

Kalcinētā soda 3 g

Hroma alauns 2 g

Glicerīns 1,5 g

Ūdens 1 /

So šķīdumu izmanto arī sarkankoka imitācijai uz dižskābarža

drāztiem finieriem.

Sarkankoka imitācijai uz bērza koksnes ar dzijās iekrāsošanas

paņēmienu apstrādā koksni autoklāvos zem spiediena, izmantojot
šādu šķīdumu:

Skābā oranžā 10 g

Gaišzilā X * 3 g

Kalcinētā soda 1 g

Ūdens 1 /
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So pašušķīdumu izmanto imitācijai, strādājot arparasto virsmas
iekrāsošanas paņēmienu, bet mazākās koncentrācijās — dabiskā
sarkankoka krasas izlīdzināšanai.

Nigrozīna šķīdumu izmanto melnkoka imitācijai uz skābarža
un kļavas koksnes.

Šķīdumu, kuru izgatavo no 1 / ūdens, 30 g angļu rūgtā sāls un
30 g kālija permanganāta, lieto riekstkoka imitācijai. Koksnes vir-

smu vispirms vienmērīgi pārklāj ar šo šķīdumu, bet pēc nožūša-

nas — imitējamo svedru veida.

Imitācijai ar virsmas iekrāsošanas paņēmienu izmanto šķīdu-
mus, kas noradīti 14. tabula. Koksnes imitācijai ražošanas apstāk-
ļos izgatavo pastas HrH-2 un HITH-3. Imitācijas pastas sagatavo
lietošanai tieši apdares iecirknī.

Skābardi var viegli imitēt par melnkoku, ievietojot to slāpekļ-
skābes tvaikos. Koksne, kas satur miecvielas vai kas piesūcināta ar

miecvielu šķīdumu, amonjaka tvaikos nokrāsojas brūnā krāsā. To

izmanto riekstkoka imitācijas iegūšanai. Koksni ievieto slēgtā
kamera, kas piesātināta ar amonjaku vai slāpekļskābes tvaikiem.

Koksni balina ar sēra dioksīdupirms citronkoka, olīves vai rož-
koka imitācijas izveidošanas. Sim nolūkam slēgtā kamerā sade-
dzina seru vai ielaiž sēra dioksīda gāzi.

XX NODAĻA

PORU AIZPILDĪŠANAS, GRUNTĒŠANAS, TEPĒŠANAS

UN CITI SASTĀVI

92. §. Gruntēs un poru aizpildītāji

Pirms apdares klājumu uzklāšanas koksnes virsmu gruntē, lai

padarītu to gludāku un lai apdares klājums ciešāk saistītos ar to.

Bez tam gruhtēšana samazina sedzošo laku patēriņu un novērš

klājuma kārtiņas iežūšanu.

Gruntēšanas sastāvus necaurspīdīgajai apdarei sauc par krāsu

gruntēm, bet caurspīdīgajai apdarei — par gruntlakām, poru aiz-

pildītājiem, pastām.
Kokizstrādājumu gruntēs lieto sīkporainas koksnes virsmas pār-

klāšanai. Dažkārt tām pievieno nedaudz smalku pildvielu. Poru

aizpildītāji satur ievērojami daudz pildvielu, un tos izmanto lielu,

redzamu koksnes poru aizpildīšanai. Atšķirībā no gruntlakām, poru

aizpildītājiem ir biezāka konsistence.

Gruntlakas un poru aizpildītāji nedrīkst aizklāt koksnes dabisko

tekstūru, tieši otrādi, tā jāizceļ, jāpadara izteiktāka un krāsām

bagātāka. Gruntlakām un poru aizpildītājiem jāaizpilda visas poras

uz koksnes virsmas, un nožūstot tās nedrīkst iežūt (nedrīkst



220

samazināties to tilpums), veidot plaisas vai izdrupt. Pēc uzklāša-
nas uz apdarāmās virsmas gruntlakām un poru aizpildītājiem pēc
iespējas ātri jānožūst istabas temperatūrā. Nepieciešams, lai grunt-
lakas un poru aizpildītāji būtu siltumizturīgi un gaismizturīgi, t. i.,
lai tie sildot nekļūtu mīksti un gaismas iedarbībā nemainītu koksnes

un lakas klājuma krāsu. Gruntlakas un poru aizpildītājus bieži

iekrāso koksnes krāsā. Gruntlaku un poru aizpildītāju sastāvos it

īpaši kaitīgi ir sārmi un skābes, kas apdares klājuma kārtiņā rada tā

saucamo «sirmumu» vai uzburbumus.

Sīkporainas koksnes gruntēšanai bieži izlieto saistvielas
—

pernicu, laku, bieži politūru (gan tīrā veidā, gan tādu, kurai pie-
vienots pumeka pūderis). Lielporainas koku sugu koksnes poru aiz-

pildītājiem pievieno pumeka pūderi, talku, gulsnēto krītu, vasku,

kolofoniju, sintētiskos sveķus.
Gruntēšanai tiek lietoti šādi materiāli.

Grunti aka ir bezkrāsaina vai iekrāsota nitrocelulozes laka

ar lietošanai vajadzīgo viskozitāti; nožūst 50 minūtēs; to lieto pirms
nitrolaku klājumiem. Vajadzīgās viskozitātes iegūšanai to

atšķaida ar šķīdinātājiem Nr. 646 vai Nr. 647.

Nitrogr'unti Nr. 902 (40%) ar šķīdinātāju Nr. 647 (60%)
uzklāj pirms apdares ar nitrolakām. Ta nožust piecas stundas.

jļ/1,-1 1 3 ir nitrocelulozes gruntlaka, ko uzklāj pirms nitrolaku

uzklāšanas, tā nožūst 1,5 stundu laikā. JLH-113 izlaiž gatavu lieto-

šanai, tai ir dzeltenīgakrāsa.

Kolofonija gruntlaka sastāv no 30% kolofonija un 70%

spirta. To izgatavo uz vietas apdares iecirknī un uzklāj zem apdares
ar spirta laku.

ŪHHHMO/I-54 sastāv (svara daļās) no karbamīdsveķiem
MO-17 (10), 70% kolofonija šķīduma terpentīnā (0,8), pernicas
(2,16), 10% glutīna līmes šķīduma (4), 10% skābeņskābes ūdens

šķīduma (2). Sim sastāvam bieži pievieno sīki sasmalcinātas pild-
vielas (pumeku, kaolīnu) un skābās krāsvielas vai huminkrāsvie-
las. Līdz vajadzīgajai viskozitātei grunti atšķaida ar ūdeni. Ja

gruntei ir pievienots skābeņskābes šķīdums, tās iedarbības ilgums
ir 6 stundas, bet, ja nav, —

4 diennaktis. So grunti uzklāj pirms
cieto lapu koku koksnes apdares ar nitrolakām. Tās žūšanas ilgums
18

...
20 °C temperatūrā ir 2 stundas.

UHHHMO,Iļ-54A atšķiras no iepriekšējās gruntēs ar labāku

poru aizpildīšanas spēju un ātrāku žūšanu. Sīs gruntēs sagatavo uz

vietas apdares iecirknī.
TM-1 1 sastāv (svara daļās) no karbamīdformaldehīdsveķiem

MO-17 (50), vazelīneļļas (13), vaitspirta (10), emulgatora
On-10 (5), 10% skābeņskābes ūdens šķīduma (10). TM-ll žūšanas

ilgums — 1 stunda. To ražo laku rūpniecībāun lieto pirms apdares
ar nitrolaku. Gruntei dažkārt pievieno krāsvielas, lai koksni arī

iekrāsotu.
rM-12 atšķirība no gruntēs TM-11 vazelīneļļas vieta pievieno

pernicu. TM-12 izgatavo kokapstrādes uzņēmumos.
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Nitrokarbamīdgrunte HK sastāv (svara daļās) nokarb-
amīdsveķiem MO-17 (30), nitrolakas HLL-222 (50), 25% kolofonija
šķīduma terpentīnā (20). Koksnes virsmu ar šo grunti ieziež.
Grunts uzklāšanai ar smidzinātāju sastāvdaļas nem šādos daudzu-
mos: karbamīdsveķus MO-17 (25,5), nitrolaku HLI-222 (43), 25%
kolofonija šķīdumu terpentīnā (17) un vēl pievieno 14,5 svara daļas
atšķaidītāja Nr. 646. Grunti HK var iekrāsot ar krāsvielām. Ta
nožust 1 stundas laika. Grunti var lietot zem jebkuras apdares klā-

juma. Gruntē neuzbriedina plūksnas, tāpēc pēc gruntēšanas virsma

nav jāslīpē. Grunti HK izgatavo kokapstrādes uzņēmumos.

Gruntējot mēbeju virsmas, no kurām noslīpēts sabojāts apdares

klājums, izmanto līmes sastāvus. Pēc līmes uzklāšanas virsma kļūst

viendabīga, un to var apstrādāt kā jaunu. Remontējot mēbeles, ar līmi

pārklāj arī jaunās deta|as, kas izgatavotas nederīgo vietā.

Līmes sastāvā Nr. 1 ietilpst (svara da|ās) karbamīdsveķi MO-17,

M-60, M-70 (1) un 10% kaulu līmes šķīdums (1); sastāvā Nr. 3 —

karbamīdsveķi (8) un tāds pats līmes šķīdums (3); sastāvos Nr. 2 un

Nr. 4 — karbamīdsveķi (8), polivinacetāta emulsija (2) un ūdens

(sastāvā Nr. 2■— 8 svara dajas, sastāvā Nr. 4— 2 svara dalās).

Līmes sastāvus uzklāj ar otu, tamponu, smidzinātāju, bet sastāvus

Nr. 3 un Nr. 4 arī plakanpulēšanas mašīnās. Līmes sastāvi ātri nožūst.

Ražošanā lieto dažādu sastāvu poru aizpildītājus. Tālāk apska-
tīti visizplatītākie poru aizpildītāji.

Kolofoni j a-k rīt a poru aizpildītājs sastāv (svara
procentos) no kolofonija (15), gulsnētā krīta (30), benzīna (55).
To pēc vajadzības iekrāso. So sastāvu var izmantot pirms dažādām

apdarēm, izņemot pulēšanu. Tā žūšanas ilgums 5 stundas. So poru

aizpildītāju izgatavo kokapstrādes uzņēmumos.
Bezkrāsainais poru aizpildītājs sastāv (svara pro-

centos) no eļļas lakas (14), terpentīna vai vaitspirta (4) un smagā
špata (82). Žūšanas ilgums — 18 stundas. So poru aizpildītāju
izmanto pirms dažādām apdarēm, izņemot pulēšanu. To ražo krāsu

rūpniecība (var izgatavot arī uz vietas).
Ja bezkrāsainam poru aizpildītājam pievieno pigmentus, iegūst

poru aizpildītājus ozola, riekstkoka un sarkankoka koksnes

imitācijai.
XO-L sastāv no šādiem komponentiem: 1) šķidrās daļas — kolo-

fonija estera, lineļļas un sikatīva, kas izšķīdināti vaitspirta un scl-

ventnaftas maisījumā, un 2) pulvera — putekļveida trepela. Kompo-
nentus pirms uzklāšanas sajauc attiecībā 1 :0,7 (pēc svara). Gatavā

veidā tas ir brūns krējuma konsistences šķidrums. Poru aizpildītāju
KO-1 izmanto riekstkoka, ozola un oša koksnes apdarei. Tā žūšanas

ilgums 8 stundas. Poru aizpildītāja sastāvdaļas var ilgstoši uz-

glabāt.
riM-1 1 sastāv (svara procentos) no šķidrās daļas —

oksiter-

pēnsveķiem (40), vazelīneļļas (20) un terpentīna (40) un no
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pulvera — kaolīna, kas bieži ir iekrāsots apdarāmās koksnes krāsā.

To sagatavo pirms lietošanas. Šķidrumu un pulveri sajauc attiecībā

1 : 1. Gatavā veidā poru aizpildītājs ir eļļaina pasta dzeltenīgi brūnā

krāsā. Poru aizpildītāju LIM-ll uzklāj uz virsmas, uz kuras uzklāta

gruntlaka TM-ll (poru aizpildītāju uzklāj pēc 2 stundām). Poru

aizpildītāju parasti uzziež ar tamponu. Žūšanas ilgums 18
...

20 °C

temperatūrā 12 stundas.

TĪLI sastāv (svara procentos) no smagā špata (86), eļļas lakas

Nr. 4c (6) un vaitspirta (8) maisījuma, ko sajauc krāsu bēršanas

dzirnavās. Pirms lietošanas maisījumu vēl papildus atšķaida ar

lakas un vaitspirta maisījumu attiecībā 3:4. Poru aizpildītāju
TLU uzklāj ar gumijas špakteli vai otu. Tas 18

...

20 °C temperatūrā
nožūst 2 stundās. Šo poru aizpildītāju sagatavo apdares iecirknī.

Poru aizpildītāji ir ļoti daudzveidīgi gan sastāva, gan īpašību

ziņā. Ļoti bieži kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos izga-

tavo šādus vienkārša sastāva poru aizpildītājus (svara daļās):

1) karbamīdsveķi (100), 10% skābeņskābes ūdens šķīdums (20),

ūdens (pēc vajadzības);

2) karbamīdsveķi (50), pienskābe — cietinātājs (7), smagais špats

(28), ūdens (15).
Šie sastāvi nožūst 2

...
3 stundās. Tos lieto pirms dažādām apda-

rēm, izņemot pulēšanu.

Poru aizpildīšanai izmanto vaska pastas. Tās izgatavo apdares

iecirknī, izšķīdinot 40 svara daļas bišu vaska 60 svara daļās ter-

pentīna. Terpentīna vietā var ņemt vaitspirtu. Ja vaska vietā lieto

parafīnu, tad to ņem 60 svara daļas, bet vaitspirtu —
40 svara

daļas.
Vaska pastas izceļ koksnes tekstūru, tās vienkārši izgatavot; to

trūkums
— maza ūdensizturība, siltumizturība un izturība pret

mehāniskiem bojājumiem» Pašreiz vaska pastas izmanto tikai nelie-

los daudzumos pirms apdares ar spirta lakām telpās ekspluatēja-
miem izstrādājumiem. Lakojot ar eļļas lakām, nitrolakām un pulē-

jot, vaska pastas nepielieto.

Pēdējos gados pielieto ātri žūstošo kolofonija-celuloīdaporu aizpil-

dītāju, kuru izgatavo uz vietas apdares iecirkni pēc šādas receptes

(svara daļās):

Talks 25,0

Okers 2,0

Umbra 3,0

Celuloīda (10% šķīdums), 1,25

acetona (60%) un

amilacetāta (40%) šķīdumu maisījums

kolofonijs (10% šķīdums acetonā) 1,25

Sis poru aizpildītājs izžūst 3
...

5 minūtēs pēc uzklāšanas.
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93. §. Tepes virsmas caurspīdīgajai apdarei

Caurspīdīgajaiapdarei sagatavotai koksnes virsmai nedrīkst būt

nekādu mehānisku bojājumu. Nelielus bojājumus, kuru krāsa atšķi-
ras no apkārtējās koksnes krāsas (parasti tā ir tumšāka), var izla-

bot ar tepēm. Nereti ar tepēm aizklāj arī kokmateriālu gala virsmas.

Tepes izgatavo uz vietas apdares iecirknī no karbamīdsveķu,
fenolformaldehīdsveķu un karbinolsveķu līmēm. Par pildvielām
izmanto krītu, talku, pumeka pulveri, koksnes miltus. Pēdējos gados
augstākās kvalitātes mēbeļu apdarēs izmanto virsmās iekausējamu
tepi, kas nokrāsota koksnes krāsā.

Celuloīda un celuloīda-kazeīna pastas konsistences tepes izga-
tavo pēc šādām receptēm (svara daļās)

I

Celuloīds 10

Acetons 30

Koksnes milti 6

II

Celuloīda 30% šķīdums butilacetātā 5

Kazeīna līme 2

Koksnes milti 2

Celuloīdu sagriež gabaliņos, aplej ar acetonu un maisa, līdz

celuloīds pilnīgi izšķīdis. legūtajā šķīdumā, nepārtraukti maisot,
ieber koksnes miltus. Celuloīda-kazeīna tepes izgatavošanai celu-

loīda gabaliņus maisot šķīdina butilacetātā. Atsevišķi sagatavo
kazeīna līmi. Pēc tam celuloīda un līmes šķīdumu rūpīgi sajauc,
vienlaicīgi pievienojot koksnes miltus. Ar šo tepi aizlabotos defektus

vēl samitrina ar formalīnu, lai kazeīns sacietētu.

Tepes iekrāso ar krāsvielām koksnes krāsā.

Celuloīda tepes ir ugunsnedrošas, tāpēc tās uzglabā cieši noslē-

dzamās metāla kārbās.

UHHHMO\ZI, iesaka tepes, kas izgatavotas pēc šādām receptēm
(svara procentos):

Karbamīdsveķu pastas konsistences tepe

Karbamīdsveķu līme 67

\ Smalkas zāģskaidas 33

Karbinolsveķu pastas konsistences tepe

Karbinolsveķu līme 59,5

Koksnes milti 40,5

Fenolformaldehīdsveķupastas konsistences tepe

Aukstās polimerizācijas fenolformaldehīdsveķulīme 65
...

75

Smalkas zāģskaidas 35
...

25
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Kolofonija termoplastiska (cieta) tepe

Kolofonijs 60

Cinka baltums 30

Koksnes milti 10

Polivinilhlorida termoplastiska (cietā) tepe

Polivinilhlorīds 60

Talka pulveris 32

Sasmalcināts azbests 8

Izgatavojot šis tepes, vispirms pulverveida pildvielas samaisa

ar sausajām krāsvielām, pēc tam maisījumu rūpīgi saberž ar llm-

vielu. Izgatavoto sauso kolofonija tepes maisījumu izkausē un izlej
vajadzīgās formas stienīšos.

Sīs tepes noteikti jāietonēkoksnes krāsā.

94. §. Krāsu gruntēs un tepes

Par gruntēm zem necaurspīdīgās apdares parasti izmanto lētas

biezās, berztās krāsas (okeru, dzelzs mīniju, mūmiju), kuras

atšķaida ar organiskajiem šķīdinātājiem līdz vajadzīgajai viskozi-
tātei. Par gruntēm izmanto arī tīru pernicu, pernicas un terpentīna
(30%) maisījumu, pernicu un biezo berzto krāsu vai arī pernicas un

sausa pigmenta (10... 12%) maisījumu. Jāsaskaņo gruntēs un

apdares krāsa. Visas gruntēs, ko ražo krāsu rūpniecība (lielākoties

pernicu gruntēs), izžūst diennakts laikā.

Krāsu rūpniecībā tiek ražotas šādas lietošanai gatavas gruntēs.
Gliftāllakas gruntē Nr. 138 nožūst 5 stundās. Līdz

vajadzīgajai viskozitātei to atšķaida ar ksilola un terpentīna mai-

sījumu (1 : 3). So grunti var atšķaidīt arī tikai ar terpentīnu,bet tad

tā žūst ilgāk.
Gliftāllakas gruntē Nr. 13 8-a un 140 nožūst 6... 12

stundās. Šīs gruntēs atšķaida ar terpentīnu, solventnaftuvai atšķai-
dītāju PJļB.

Gliftāllakas ūdens emulsijas gruntē Nr. 186

nožūst 16 stundās. Vajadzības gadījumā grunti var atšķaidīt ar

ūdeni.

Nitrocelulozes gruntē Nr. 622 ir pelēka krasa; ta

nožūst dažās minūtēs.

Eļļas-lakas gruntē, ar kuru apstrādā virsmas pirms pār-
klāšanas ar eļļas krāsu vai nitrokrāsu, sastāv no pigmentiem un

pildvielām, kas saberztas ar eļļas lakām. Krāsu rūpniecība ražo kar-

stumā žāvējamu eļļas grunti Nr. 160, ko izmanto ar nitrokrāsām un

eļļas krāsām pārklājamu virsmu gruntēšanai, un istabas tempera-
tūrā žāvējamu eļļas grunti Nr. 160-a, ko izmanto pamatklājumiem
ar eļļas krāsām pārklājamām virsmām. Gruntē Nr. 160 100...
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110°Ctemperatūra pilnīgi nožūst 24 stundās. Līdz vajadzīgajai
viskozitātei šīs gruntēs atšķaida ar vaitspirtu vai terpentīnu. Kok-
izstrādājumu (mēbeļu) ražošanā biežāk lieto grunti Nr. 160-a.

Gruntē OJI-03k ir fenolformaldehīdsveķu, saulespuķu eļļas
un tungeļļas šķīdums organiskajos šķīdinātājos. To izmanto paaug-
stināta mitrumā ekspluatējamu mēbeļuapdarei.

Krāsu gruntēs parasti ir nedaudz biezākas par poru aizpildītā-
jiem. .

Tepes. Par tepem sauc pastas, kuras izgatavo no smalki samal-

tam pildvielam, kas saberztas ar pernicu, laku vai līmes šķīdumu.
Par pildvielam izmanto krītu, smago špatu, smalkas zāģskaidas,
kokogli.

Tepes izmanto krāsojamo virsmu nolīdzināšanai. Tās iedala bie-

zajās un šķidrajās. Biezās tepes izmanto iedobumu, spraugu, mehā-
nisko bojājumu, izdrupušu zaru vietu aiztepēšanai. Ar šķidrajām
tepēm noklāj un izlīdzina visu virsmu, kā arī aizpilda poras.

Tepēm jābūt viendabīgām, bez cietiem ieslēgumiem, vienmērīgi
saberztām, tām labi jāpielīp pie apdarāmās virsmas, žūstot tās

nedrīkst stipri iežūt un saplaisāt. Nožuvušajam tepējumam jābūt
cieši saistītam ar apdarāmovirsmu unkrāsas pārklājumu.

Tepes parasti gatavo uz vietas apdares iecirknī. Arī krāsu rūp-
niecība ražo lietošanai gatavas tepes. Apdares iecirknī sagatavo-
jamo tepju receptes dotas 15. tabulā.

15. tabula

Parastāko tepju receptes (svara procentos)

Tepes izgatavojot, vispirms labi samaisa sausās sastāvdaļas
un tad maisījumu aplej ar pernicu, līmes šķīdumu vai laku. legūto
masu saberž krāsu bēršanas mašīnās. So tepju, it īpaši eļļas tepju,
trūkums ir to ilgā žūšana. Ātri nožūst nitrotepes. Tās var izgatavot
apdares iecirknī pēc šādas receptes (svara procentos):

Gulšņātais krīts 30,2

Litopons 39,0

Trepels 7,2

Rlcinelļa 11,8

Solventnafta 11,8

legūto biezo pastu līdz vajadzīgajai viskozitātei atšķaida ar

nitrolaku.

Sastāvdaļas
Ellas
tepe

Lakas

tepe
Līmes

tepe

Eļļas-
līmes

tepe

Gulšņātais krīts un pigmenti
Pernica

Kaulu līme (15% šķīdums)

Eļļas laka Nr. 4

70

25

5

70 65

5

30

65

8

27

30



Krasu rūpniecība ražo šadu marku nitrocelulozes tepes: MBtU

(mēbelēm); Alil-24, ALLI-30, ALU-32, kas 18... 20 °C temperatūrā
nožust 2

...

3 stundas. Tas var atšķaidīt ar šķīdinātājiem PJ3.B,
Nr. 647, Nr. 648 un nitrolīmi AK-20. Tepi MBLLI', kas atšķaidīta ar

nitrolīmi AK-20 attiecība 1 : 1, uzklāj smidzinot (šādā veidā uzklā-

jot, tā labi aizpilda lielporainas koksnes poras).
Krāsu rūpniecība ražo arī lietošanai gatavas lakas tepes

JiLLI-1
— dzeltenā krāsā un JīLLI-2 — ķieģeļsarkanā krāsā. Tās

atšķaida ar eļļas laku Nr. 74. Žūšanas ilgums 18 ... 20°Ctempera-
tūrā ir 24 stundas.

Perhlorvinilsveķu tepe XBLLI-4 sastāv no perhlorvinilsveķu šķī-
duma, kurā iejauktas pildvielas un pigmenti un pievienots p'lastifi-
kators.

Gliftāllakas tepe Nr. 175 ir pelēkā krāsā un Nr. 185 — rozā

krāsā. Sīs tepes uzklāj ar smidzināšanu uz gruntēs Nr. 138. Tās

atšķaida ar ksilolu vai solventnaftu.

Biezās tepesuzklāj ar špakteli, bet šķidrās —
smidzinot.

Tepes nožūst 24 stundu laikā.

Alkīdspirta lakas tepe atšķirībā no citām tepēm ātri nožūst —

18
...

20 °C temperatūrā 15 .. .'2O minūtēs.

Epoksīdsveķu tepi krāsu rūpniecība izlaiž sīki sasmalcinātu

minerālpildvielu un epoksīdsveķu maisījuma veidā, kam pievienots
atsevišķi iesaiņots cietinātājs. Cietinātāju maisījumam pievieno
pirms tepes izlietošanas. Epoksīdsveķu tepe žūstot nerūk, tās derī-

guma ilgums — 2 stundas, žūšanas laiks
—

24 stundas. Tepi var

uzklāt ar lāpstiņu vai smidzinātāju. Epoksīdtepi nevar izmantot ar

emaljām krāsojamu virsmu tepēšanai.
Neiežūst arī karbamīdsveķu tepe, kas sastāv nokarbamīdformal-

dehīdsveķiem MO-17, UHHHMOJI sveķiem un cietinātāja (10%

skābeņskābes šķīduma). Pēc cietinātāja pievienošanas, tepes derī-

guma ilgums 18... 20 °C temperatūrā ir 15 stundas. So tepi parasti

uzklāj ar smidzinātāju. Līdz vajadzīgajai viskozitātei to atšķaida
ar ūdeni.

Caurspīdīgajai apdarei izmanto UHHHMOJt, ieteiktās tepes
(93. §), kā arī termoplastiskās iekausējamās kolofonija tepes

(16. tabula), kuras izgatavo apdares iecirknī.

16. tabula

lekausējamo kolofonija tepju sastāvi
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Sastāvdaļu daudzums (svara procentos)

Sastāvdaļas
ii iii iv

Kolofonijs
Cinka oksīds

Kaolīns

Magnija oksīds

Koksnes milti

60

15

10

15

60

25

15

60

5

10

10

15

60

10

15

15
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Sagatavojot tepes pēc šīm receptēm, kolofoniju izkausē un

iejauc citas sastāvdaļas. Sildīšanu un maisīšanu turpina, līdz

iegūst viendabīgu mīklas konsistences masu. legūto karsto tepes

pastu salej formās, kur tā atdziest un sacietē.

Pēc šīm receptēm var izgatavot arī sausustepes pulverus, sama-

ļot dzirnavās visas sastāvdaļas. Cieto tepi ar lodāmuru izkausē un

aizlej defekta vietu. Izkausētā tepe cieši pielīp pie koksnes un

atdziestot sacietē dažās minūtēs.

95. §. Vecu lakas klājumu uzbriedināšanas

un noņemšanas sastāvi

Vecu lakas klājumu uzbriedināšanas un noņemšanas sastāvi var

būt šķidri, mīklveida un pastveida. Pēc vecā pārklājuma noņemša-
nas ar sastāvu, kas satur skābi, virsma jānomazgā ar ūdeni, bet,

ja sastāvs satur sārmu, virsma vispirms jānomazgā ar ūdeni, tad

ar vāju sālsskābes vai etiķskābes šķīdumu un pēc tam atkal ar

ūdeni. Sādi jārīkojas tāpēc, ka uz virsmas palikušais sārms vai

skābe var sabojāt vai pat pilnīgi noārdīt jauno apdares klājumu.
Veco lakas klājumu uzbriedināšanaiunnoņemšanai parasti lieto

šādus sastāvus:

1) amonjaka ūdens šķīdumu bieži lieto dažādu lakas-krāsas

pārklājumu uzbriedināšanai (jo vecāks pārklājums, jo kon-

centrētākam jābūt šķīdumam);

2) tetralīnu —
daudzu laku un krāsu klājumu šķīdinātāju;

3) šķīdinātāju CK-36;

4) ožamā spirta (2 svara daļas) un terpentīna (1 svara daļa)

emulsiju;
5) zaļo ziepju un ožamā spirta pastu;

6) pastu, kas izgatavota no acetonā, amilacetata, benzola ar

vasku vai talku.

Krāsvielas un kodnes nomazgā ar atšķaidītu sālsskābi. Dažkārt

izmanto arī karstu sodas šķīdumu.

Mēbeļu, vagonu un dažādu izstrādājumu remontuzņēmumi krāsu

nomazgāšanai lieto marku «C» lakas nomazgātājus. Lakas nomazgā-

tāji C-l, C-2 un C-3 sastāv (svara procentos) no nātrija sārma (7),

kalcinētās sodas (3, 5, 7), boraka (0,5
...

1), mazgāšanas līdzekļa

On-7 (1), potašas (7) un ūdens (80...88). Tos izmanto spirta laku

klājumu nomazgāšanai. Lakas nomazgātājus C-4, C-5 un C-6, kas

satur daudz ķimikāliju, izmanto grunšu un poru aizpildītāju nomaz-

gāšanai. Lakas nomazgātājus C-7 un C-8 galvenokārt izmanto eļļas

laku un nitrolaku klājumu nomazgāšanai. Tie sastāv no cerezīna (5)

vai parafīna (10), etilacetāta (75) un toluola (115
...

120). Etilace-

tātu var aizstāt ar tādu pašu daudzumu butilacetātā, acetonā vai

benzola.
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XXI NODAĻA

SLĪPĒŠANAS UN PULĒŠANAS MATERIĀLI

Slīpējot izlīdzina un nogludina virsnias. Slīpēšanai izmanto

materiālus un instrumentus, ko sauc par abrazīviem.

96. §. Abrazīvi

Abrazīvi ir cieti materiāli, kurus sasmalcinot iegūst graudiņus
ar asām šķautnēm. Abrazīvie graudiņi no. mazāk cietiem materiā-

liem atdala plānu slānīti. Dabiskie abrazīvi ir dimants, korunds,

kvarcs, krams, smirģelis, pumeks; mākslīgie — alunds, karbo-

runds, stikls v. c.

Korunds ir ļoti ciets minerāls pelēkā līdz sarkanīgi brūnā
krāsā ar stiklveida spīdumu. No tā izgatavo slīpripas un slīppapīru
metālapstrādei.

Mākslīgais korunds īpašību ziņā ir tāds pats kā dabis-

kais. Mākslīgo korundu sauc par alundu, elektrokorundu. To paveids
ir mākslīgais smirģelis. Sīkgraudaina korunda maisījumu ar citiem

minerāliem(piemēram, kvarcu) sauc par smirģeli.
X v ar c s ir kalnu iezis, no kā izveidojušās parastās kvarca smil-

tis upju gultnēs. Kvarca smilšu graudiņiem ir gluda virsma.

Krams ir minerāls pelēkā līdz pelēcīgi brūnā krāsā. Tas ir

kvarca paveids.
Karborunds (silīcija karbīds) ir mākslīgais abrazīvs; ķīmiski

tīrs karborunds ir baltā krāsā, ja klāt ir piemaisījumi, tas ir dažā-

dās krāsās, pat melnā krāsā. Karborunda cietība ir apmēram tāda

pati kā dabiskajamkarborundam.

Stikla drumslām ir ļoti asas, trauslas, viegli lūstošas

šķautnes.
Par abrazīviem izmanto arī dabisko un mākslīgo pumeku,

dabisko un mākslīgo krokusu, apdedzinātu dolomītu, trepelu, infu-

zoriju zemi.

Pumeks ir vulkāniskas izcelsmes kalnu iezis (sastingusi lava)

gaiši pelēkā līdz dzeltenbrūnā krāsā. Pumeka slīpējošas īpašības

izskaidrojamas ar to, ka tajā ir vulkāniskais stikls, no kā sastāv

plānās starpporu sieniņas. Pumeku rūpniecībai piegādā gabalu un

smalka pulvera veidā. Gabalu pumekam jābūt arvienmērīgu iekra-

sojumu un viendabīgu uzbūvi, bez cietu vielu ieslēgumiem. Pumeka

pulveri samaļ no pumeka smalkumiem, ko iegūst, izmantojot

pumeka iežu atradnes.

Mākslīgais pumeks ir viendabīgāks par dabisko pumeku.
To iegūst, apdedzinot kaolīna, krīta, smilšu un laukšpata maisī-

jumu.
Pumeka pulveri izmanto laku un krasu pārklājumu slīpēšanai,



koksnes poru aizpildīšanai. Pumeka pulveris ietilpst dažādu poru
aizpildītāju, slīpēšanas, pulēšanas pastu sastāvos.

Xr o k v s s ir sasmalcināta un ūdenī nogulsnēta sarkanā dzelzs-
rūda. Ražošanā krokusu sauc par sarkano pulēšanas pulveri. Māk-

slīgo krokusu iegūst, karstumā apstrādājot dzelzs sulfātu kopā ar

nātrija hlorīdu.

Apdedzināto dolomītu piegādā gabalos vai viendabīga
balta pulvera veidā. Dolomīts ir trausls materiāls, tā lauzuma vie-
tas redzamas gliemežnīcas.

Trepels ir kalnu iezis, kas satur silīcija dioksīdu. To samaļ
ļoti sīkās daļiņās (2 .. . 3 v.). Trepela putekļveida pulveri izmanto
laku un krasu klajumu slīpēšanai. Dažkārt trepelu sauc arī par
kizelguru.

Infuzoriju zeme ir iezis, kas sastāv no pārakmeņojušos
mikroorganismu ļoti sīkām silīcija dioksīda atliekām. To galveno-
kārt izmanto slīppastu izgatavošanai.

Koksnes slīpēšanai lieto arī smalkas tērauda skaidiņas, kurām ir

asas malas un kuras var aizvietot abrazīvos slīpēšanas materiālus.

Tā kā tērauda skaidiņas ir elastīgas, tās nodrošina dažāda profila
virsmas vienmērīgu slīpējumu.

97. §. Slīppapīrs un slīpaudekls

Slīppapīrs ir blīvs papīrs, kas pārklāts ar pielīmētiem abrazīva

graudiņiem. Slīpaudeklā abrazīva graudiņi pielīmēti speciālam
audumam.

Slīppapīrus un slīpaudeklus iedala

a) pēc abrazīva materiāla — stikla, krama, granāta, kvarcīta,

smirģeļa, elektrokorunda, karborunda slīppapīros un slīpaudeklos;

b) pēc izlietotās līmes — ūdensizturīgajos un ūdensneizturīga-

jos slīppapīros un slīpaudeklos;

c) atkarībā no pamata elastīguma un uzbēruma blīvuma —

elastīgajos un cietajos, blīva un reta uzbēruma slīppapīros un slīp-
audeklos;

d) pēc numuriem — atkarībā no abrazīva graudiņu lieluma.

Slīppapīru ražo atbilstoši TOCT 6456-68, bet slīpaudeklu —

atbilstoši TOCT 5009-68. Ūdensizturīgo slīppapīru ražo atbilstoši
TOCT 10054-62, bet ūdensizturīgo slīpaudeklu atbilstoši TOCT

13344-67. Slīppapīram un slīpaudeklam jāatbilst šādām prasībām:
abrazīva materiāls, pirms tas lietošanas gaitā nav kļuvis neass,

nedrīkst lobīties nost no pamata, t. i., tam jābūt stipri piestipri-
nātam pie tā; pamatam ir jābūt izturīgam, tas nedrīkst plīst un

stiepties, pirms slīppapīrs-un slīpaudekls nav pilnīgi nolietots; slīp-

papīra un slīpaudeklā virsmai jābūt viendabīgai, bez grumbām,
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paaugstinājumiem un citiem defektiem, ar vienveidīgi uzklātu līmes

un abrazīva graudiņukārtu.

Slīppapīra un slīpaudeklā kvalitāti kontrolē apskatot. Abrazīva

graudiņupiestiprināšanas izturību pārbauda, saliecot slīppapīru ar

darba virsmu uz iekšpusi. Locījumu atlocot, abrazīva graudi
nedrīkst nobirt vai atdalīties no pamata kopā ar līmi. Pamats

nedrīkst plaisāt un atlupt.
Koksnes slīpēšanai galvenokārt izmanto stikla, krama un kvar-

cīta slīppapīrus; par labāko no šiem slīppapīriem uzskata krama

slīppapīru. Korunda slīppapīrs slīpējot atdala tumšus putekļus, kas

koksnes virsmu padara netīru. Koksnes slīpēšanai ar roku izmanto

stikla, krama un korunda slīppapīrus, bet mehāniskajai slīpēša-
nai — granāta, krama, elektrokorunda un karborunda slīppapīrus.

Abrazīva graudiņus lielākoties pielīmē ar ādas vai kaulu līmes

šķīdumu. Tādi slīppapīri nav ūdensizturīgi, tāpēc ar tiem veic sauso

slīpēšanu un slīpēšanu, samitrinot ar terpentīnu vai petroleju. Lai

padarītu šādus slīppapīrus nedaudz ūdensizturīgākus, to pamatu

piesūcina ar pernicu. Izgatavojot ūdensizturīgus slīppapīrus mit-

rajai slīpēšanai, abrazīva graudiņus uzkaisa vai nu uz ūdensizturī-

gas līmes, vai arī uz sintētisko sveķu kārtiņas. Ja abrazīva graudiņi
ir uzkaisīti uz kazeīna līmes kārtiņas, tie ātri nobirst

Koksnes slīpēšanai izmanto galvenokārt slīppapīrus. Slīpaudek-
lus izmanto tikai slīpmašīnās vai sarežģītu profilu virsmu slīpēša-
nai. Tie salīdzinājumā ar slīppapīriem ir elastīgāki, un tiem ir lie-

lāka nodilumizturība.

Koksnes slīpēšanai parasti izmanto slīppapīru un slīpaudeklu
ar retu uzkaisījumu, kur starp abrazīva graudiņiem ir brīvas vie-

tas. Slīppapīrs ar blīvu uzbērumu ātri apķep ar putekļiem, it īpaši,

slīpējot mīkstu koksni. Turklāt slīppapīri ar retu uzkaisījumu ir

elastīgāki. Veltņu un platlentas slīpmašīnās pēdējos gados izmanto

slīppapīru arī ar blīvu uzbērumu. Slīppapīram, kam ir blīvs uzbē-

rums, slīpēšanas ražīgums ir augstāks nekā slīppapīram, kam ir

rets uzbērums.

Slīppapīra un slīpaudeklā rupjumu (abrazīva graudiņu lielumu)
apzīmē ar numuriem,kuri atbilst abrazīvo graudiņu maksimālajam
un minimālajam izmēram mikrometros, ko nosaka, veicot graudiņu
šķirošanu pēc izmēriem (izsijājot). Tā, piemēram, uz slīppapīra
Nr. 200 uzbērti graudiņi, kuri izsijāti caur sietu, kas dod sijājuma
frakcijas graudiņus ar 2500—2000 mikrometru izmēriem. Tātad,

jo lielāks slīppapīra numurs, jo lielāki ir abrazīva graudiņi. Slīp-
papīram, kuram mazs numurs, graudiņi ļoti smalki. Izvēloties slīp-
papīru, jāņem vērā veicamā darba raksturs. Lietojot neatbilstošu

slīppapīru, pazeminās darba ražīgums vai pasliktinās slīpējuma
kvalitāte.

Abrazīvo materiālu rūpniecība slīppapīrus ražo loksnēs un ruļ-
Jos. Abrazīvus apzīmē ar burtiem C, Kp, Kb, 3 (cTeKJiHHHan, Kpeivme-

Ban, KBapUHTOBan, 3JieKTpoKopyH,noßaH).
Slīppapīrus uzglabā sausās, vēdināmās telpās.
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98. §. Abrazīvie pulveri un galodas.
Spodrināšanas materiāli

Abrazīvie pulveri un galodas. Apdarei plaši izmanto" pumeka
pulveri, it īpaši laku un krāsu klājumu slīpēšanai. Ar sausu

pumeka pulveri grūti iegūt vienmērīgu slīpējumu, tāpēc slīpēšanu
veic ar mitro paņēmienu, t. i., pulveri samitrina ar ūdeni, terpentīnu,
petroleju vai ūdens un petrolejas emulsiju (1 : 1).

Rūpnieciski ražo marku 2-II un 2-111 vidējas un augstas cietības

pumeka pulveri, kas izsijāts caur sietu ar 1700 acīm uz 1 cm
2, kā

arī marku 3-II un 3-111 tādas pašas cietības pumeka pulveri, kas

izsijāts caur sietu ar 3300 acīm uz 1 cm
2. Spirta un eļļas laku klā-

jumu slīpēšanai izmanto pulveri 3-111, nitrolaku un nitrokrāsu pār-
klājumu slīpēšanai — pulverus 2-111 un 3-IH. Pumeka pulveri var

izgatavot apdares iecirknī, sasmalcinot pumeka gabalu un iegūto
pulveri izsijājot caur zīda sietu.

Pumeka-vaska galodas izgatavo apdares iecirknī; 54%
no galodas svara ņem pumeka pulveri un iejauc izkausētā vaskā

(46%). Maisījumu rūpīgi samaisa un ielej formā,kuras iekšējās sie-

niņas iepriekš ieziež ar mašīneļļu, lai maisījums pie tām nepieliptu
un galodu varētu viegli izņemt no formas. Pēc maisījuma atdziša-

nas galodu no formas izņem un tās darbavirsmas noslīpē ar slīp-
papīru Nr. 140 ... Nr. 170.

Spodrināšanas materiāli. Par koksnes spodrināšanu sauc tās

virsmas apstrādi ar mīkstu spodrināšanas materiālu līdz blāvam

spīdumam. Spodrināšanai izmanto zirgu astrus, jūras zāli, kosas,
koksnes skaidas, lūkus.

Zirgu astrus iedala astes un krēpju astros. Spodrināšanai
labāki ir astes astri, jo tiē ir cietāki un elastīgāki. Tos izmanto ari

koksnes virsmu apstrādei pēc krāsošanas.

Zirgu astrus piegādā pinumu veida. Astrus pirms lietošanas

ieteicams novārīt. Tad tie kļūst elastīgāki un iegūst viļņainu formu.

Jūras zāle ir izžāvēti gari, elastīgi jūras piekrastes ūdens-

augu stiebri un lapas. Parasti jūras zāli viļņi izsviež krastā

pēc vētras. Jūras zāles stiebru un lapu platums ir līdz 4 mm un

garums līdz 2 m. Jūras zālei nedrīkst būt pelējuma vai puvuma

smaka.

Kosas ir plaši izplatīts augs uz kura stiebriem saskatāmi

sīki silīcija dioksīda kristāliņi. Virsmas spodrina ar sausiem vai

ūdenī mērcētiem kosu stiebriem.

Spodrināšanai var izmantot parastās koksnes pakskai-
ri as, ko iegūst, speciāli ēvelējot koksni. Skaidām jābūt sausam,

bez zariem, nepiegružotām ar zāģskaidām, bez cirstām skaidām un

atgriezumiem. No cietākas koksnes (skābarža, dižskābarža, kļavas,

bērza) ēvelē plānākas skaidas. Spodrināšanai nevar izmantot skai-

das nostipri sveķainas priedes, jo tās spodrināšanas procesa sasil-

stot izdala sveķus.
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Lūkus izgatavo no jaunu liepu stumbriem. Agrāk lūkus kok-

snes spodrināšanai lietoja ļoti plaši. Jāraugās, lai lūkos nebūtu

cietu piemaisījumu.
Spodrināšanas materiālus uzglabā sausās telpās.

99. §. Sastāvi pēdējai pulēšanai, pulējuma spodrināšanai
un lakojuma izlīdzināšanai

Sastāvi pēdējai pulēšanai. Dabisko sveķu vai lakas klājumu
pēdējai pulēšanai lieto 5% šellakas politūru. Sajā pulēšanā uz lako-

tās virsmas uzklāj vienu vai vairākas politūras kārtas ar tamponu
parastajā apļveida kustībā. Politūra, kas satur 95% etilspirta —

aktīvu sveķu šķīdinātāju, nogludina lakas klājumu un vienlaicīgi
uz klājuma virsmas atstāj ļoti plānu šellakas kārtiņu, un virsma

iegūst spoguļspīdumu.
Ražošanā pēdējo pulēšanu bieži sauc par izpulēšanu.
Nitropolitūru HU.-314 izmanto nitrolaku HLļ-222 un

HLļ-224 pārklājumu pēdējai pulēšanai. So politūru laku rūpniecība
ražo lietošanai gatavā veidā. To uzklāj ar tamponu vai plakanpu-
lēšanas mašīnām.

Pulējuma spodrināšanas sastāvi. Pirmo un otro reizi puiē'jot
virsmas, tampona kustības berzes samazināšanai uz pulējamās vir-

smas uzpilina dažus pilienus vazelīna, parafīna, linu vai saules-

puķu eļļas. Pulējot eļļa izlīdzinās pa visu virsmu. No eļļas lakotās

un pulētās virsmas kļūst blāvas, t. i., samazinās to spīdums vai nu

viscaur vienmērīgi, vai plankumu veidā. Veicot pulējuma spodrinā-

šanu, no lakotās vai pulētās virsmas noņem eļļas paliekas. Spod-
rināšanai izmanto šādus sastāvus:

etilspirtu, kam pievienots apdedzināts ļoti smalka maluma dolo-

mīts;
50 ... 60° etilspirtu;
šellakas politūru, ko atšķaida ar ūdeni, līdz sak izgulsnēties

šellaka;
lieto arī citus sastāvus, kuros parasti ietilpst etilspirts;

pastu «Jlkdkc», ko izgatavo rūpnieciski (tā sastāv no krīta, glice-

rīna, vārpsteļļas vai kampareļļas un ūdens);
sastāvu Cn-11 (etilspirts — 85 svara daļas, butilspirts, terpen-
tīns un tīrītais benzīns

— pa 5 svara daļām).

Lai izvairītos no klājuma kārtiņas šķīdināšanas — apdeguma

(neizlabojama traipa) rašanās uz klājuma virsmas, dažkārt lieto

mazāk aktīvus sastāvus, piemēram, maisījumu, kas sastāv no vie-

nādām daļām šellakas politūras un sālsūdens (30 g sāls 1 / ūdens).

Vienu kilogramu slīpēšanas (Nr. 289) vai pulēšanas (Nr. 290)

pastas sajauc ar ziepju emulsiju (230 g) un petroleju (140 g).

Emulsiju iegūst, izšķīdinot ziepju gabalu 1 / karsta ūdens.
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Izlīdzināšanas sastāvi. Šos sastāvus izmanto nitrolaku pārklā-
jumu izlīdzināšanai. Izlīdzināšanai lieto šķīdinātāju Nr. 648, kā

arī šādus sastāvus, ko ražo rūpnieciski:
PM/E, kas sastāv no 94% aktīva šķīdinātāja (etilacetāta, butil-

acetātā, etilspirta un butilspirta), 3% vazelīneļļas un emulgatora
Ori-10; izlīdzināšanu veic ar tamponu, izdarot apļveida kustības,
vai ar plakanpulēšanas mašīnu;

HLļ-313 ir koloksilīna, sintētisko sveķu un plastifikatora 3% šķī-
dums organiskajos šķīdinātājos; to uzklāj tāpat kā sastāvu PM/E.

Izlīdzināšanas sastāvi ir izveidoti arī mēbeļu fabrikās, piemēram,
šādas divas receptes (%):

1) etilspirts (90), butilspirts(B), rīcineļļa (1,5), šķīdinātājs
Nr. 646 (0,5);

2) etilacetats (2), butilacetāts (1), butilspirts (5), ekstrakcijas
benzīns (2), etilspirts (69), vazelīneļļa (1), OFI-10 (2).

100. §. Slīpēšanas un pulēšanas pastas

Slīpējot apdares pārsegumus ar slīppapīru, uz virsmas paliek
sīkas švīkas. Turklāt, beržot abrazīvo materiālu pa slīpējamo vir-

smu, rodas siltums. Siltumā lakas klājuma kārtiņa kļūst mīksta un,

tāpēc, slīpējot ar parasto paņēmienu, to var sabojāt. Tāpēc termo-

plastiskus klājumus slīpē ar slīpēšanas un pulēšanas pastām.
Slīpēšanas pastas satur abrazīva pulveri. Par materiāliem pas-

tas konsistences iegūšanai izmanto nežūstošas eļļas un taukus,

vasku, parafīnu vai citas vielas. Par šķīdinātājiem izmanto terpen-
tīnu, petroleju, vaitspirtu, par atšķaidītāju — ūdeni. Pastai pievieno
abrazīvos pulverus — pumeka vai krokusa pulveri, trepelu, infuzo-

riju zemi, alumīnija oksīdu. Stikla un krama pulveri pastas izgata-
vošanai nelieto, jo to graudiņu šķautnes var atstāt uz klājumiem

ieskrāpējumus.
Pulēšanas pastām pievieno ļoti smalku abrazīva pulveri

(pūderi), un dažkārt tās izgatavo pat bez abrazīva. Virsmas pulē
ar pastām, lietojot flaneli,zamšādu vai cigeiku.

Slīpēšanas un pulēšanas pastas laku rūpniecība ražo lietošanai

gatavā veidā. Visplašāk lieto slīpēšanas pastu Nr. 289 un pulēšanas

pastu Nr. 290.

Pastas Nr. 289 sastāvs (svara procentos)

Alunds 77

Parafīns 2

Vazelīneļļa 21

Pastas Nr. 290 sastāvs (svara procentos)

Alumīnija oksīds 70

Vazelīneļļa 17 >

Rīcineļļa 8

Solventnafta 5
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Apdares iecirknī arī var izgatavot dažādu sastāvu pastas. Tālāk
dotas dažas pastu receptes (svara procentos).

I

Infuzoriju zeme 50

Bišu vasks 10

Petroleja 40

II

Krokuss 70

Vazelīneļļa 18

Rlcineļļa 6,5

Solventnafta 5,5

111

Pumeks 50

Parafīns 25

Vazelīns 20

Kolofonijs 5

Pastu, kas sagatavota pēc 111 receptes, ieteicams lietot nitro-

lakas klajuma slīpēšanai veltņa slīpmašīnā.

Nitrolakas klājumu pulēšanai mašīnās ar pulēšanas disku izmanto

šāda sastāva pastu (svara procentos): krīts (45), parafīns (25... 30),
vazelīns (20), kolofonijs (5... 10).

Pulēšanai rekomendē arī šāda sastāva pastu (svara procentos):

pumeks (50), autols (15), 10% ziepju šķīdums (35). Papildus pievieno

vēl zobu pulveri unparafīnu.

Pulēšanas pastu sastāvā kā abrazīvos pulverus izmanto kaolīnu,
apdedzināto dolomītu, trepelu.

Lai notīrītu no nitrolakas klājuma pastas paliekas un lai vir-

smai piešķirtu dzidrāku spīdumu, nopulēto virsmu papildus
apstrādā ar pulēšanas ūdeni vai spodrinātāju. Pulēšanas ūdeni ražo

laku rūpniecība gatavu lietošanai. Tam ir šāds sastāvs (svara
daļās): pasta Nr. 18 (5), petroleja (1), ūdens (7).

Pasta Nr. 18 ir pulēšanas ūdens pagatavošanas koncentrāts. Tā

sastāv no ļoti smalka abrazīva pulvera, taukvielām un mazaktī-

viem šķīdinātājiem.
leteicams šāds pulēšanas sastāvs (%):

Terpentīns 10

Parafīneļļa 5

Rīcineļļa 2

Kaolīns 3

Ūdens 80
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Slīpēšanas un pulēšanas pastas, ka arī pulēšanas ūdeni var

izgatavot arī apdares iecirknī.

Spodrināšanai izmanto plīšu, kažokādas, mīkstu saru sukas.

XXII NODAĻA

METĀLA UN STIKLA IZSTRĀDĀJUMI.

MĒBEĻU FURNITŪRA

101. §. īsas ziņas par kokapstrādē lietojamiem
metāliem un sakausējumiem

Visus kokapstrādes darbgaldus, griešanas instrumentus (darb-
galdu), rokas darba rīkus, sastiprinātājus (kokskrūves, bultskrū-

ves, naglas, savilces), viras, rokturus, aizgriežamās bultas, atslē-

gas, āķus, aizbīdņus, ievērojamu daļu mēbeļu furnitūras, kā arī

apkalumus izgatavo no tērauda, retāk no krāsainajiem metāliem un

sakausējumiem. Visvairāk lieto melnos metālus — čugunu un

tēraudu. No krāsainajiem metāliem un to sakausējumiem izgatavo
tikai kokizstrādājumu un mēbeļu furnitūru.

Čugunu iegūst no dzelzsrūdas domnās 1200
... 1300 °C tempe-

ratūrā. Čuguns ir dzelzs un oglekļa sakausējums. Oglekļa dau-

dzums čugunā ir 2... 4,3%. Čuguna sastāvā ietilpst arī rūdā

esošais silīcijs, mangāns, fosfors, sērs. Sērs un fosfors ir kaitīgi

piemaisījumi — tie padara čugunu trauslu.

Čugunuiedala pelēkajā, baltajā unspeciālajā (ferosakausējumi).
Pelēko čugunu izmanto dažādu izstrādājumu, piemēram,

darbgaldukorpusu, skrituļu, zobratu atliešanai.

Balto čugunu pārkausētēraudā.

Speciālos čugunus, piemēram, dzelzs sakausējumu ar

mangānu — feromangānu, dzelzs sakausējumu ar silīciju izmanto

tērauda ražošanā kā leģējošas piedevas vai kā piedevas korozijas
samazināšanai.

Tēraudu kausē no baltā čuguna konverteros, martenkrāsnīs vai

elektrokrāsnīs 1700
...

1800 °C temperatūrā. Čugunam parasti pie-
vieno čuguna un tērauda lūžņus. Kausējot tēraudu, sakausējumam
bieži pievieno leģējošās piedevas, kas piešķir tēraudam dažādas

speciālas īpašības.
Tērauds satur oglekli (līdz 2%). Atšķirība no čuguna, trausla

materiāla, tērauds ir elastīgs, un tam ir augstas mehāniskas īpa-

šības.

Pēc oglekļa satura tēraudus iedala mīkstajos mazoglekļa terau-

dos, tēraudos ar vidēju oglekļa saturu un cietajos teraudos ar aug-

stu oglekļa saturu.

Mīkstie mazoglekļa tēraudi satur līdz 0,3% oglekļa.
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Siem tēraudiem raksturīgs plastiskums, tos viegli kalt un metināt.
Mīkstos mazoglekļa tēraudus lieto ļoti plaši un daudzveidīgi (tos
nepareizi sauc par dzelzi).

Tēraudos ar videj v oglekļa sat U r v ir 0,3 ... 0,65%
oglekļa. Salīdzinājuma ar mīkstajiem tēraudiem tie ir mazāk plas-
tiski, taču cietāki, un tiem ir lielāka izturība. Sos tēraudus izmanto
mašīnbūvniecība un celtniecībā. Tos sauc par konstrukciju tēraudiem.

Tēraudos ar augstu oglekļa saturu ir 0,65... 1,7%
oglekļa. Tiem ir ļoti liela cietība. Jo vairāk tēraudā oglekļa, jo tam
lielāka cietība, bet mazāks plastiskums (tie ir trauslāki). Tēraudus

ar augstu oglekļa saturu izmanto instrumentu izgatavošanai, tāpēc
tos sauc par instrumentu tēraudiem.

Mūsdienu kokapstrādes instrumenti strādā ar lieliem griešanās
ātrumiem, un tie pakļauti trieciena slodzei; tos izmanto gan masi-

vas koksnes, kā arī presētās, kārtainās koksnes griešanai, kas salī-

mēta ar sintētiskajām līmēm. Kokapstrādes instrumentiem izmanto

instrumentu tēraudu un leģēto ātrgriezējtēraudu.
Instrumentu tēraudu iedala kvalitatīvajā tērauda (W7, VB, V9,

yio) un augstkvalitatīvajā tēraudā (Y7A, VBA, V9A, Y10A).
Augstkvalitatīvaja tērauda ir mazāk sēra (līdz 0,03%) un fosfora

(līdz 1,03%). Tērauda augsto kvalitāti apzīmē ar burtu A, piemē-
ram, V7A. Kvalitatīvo tēraudu izmanto rokas darba rīku izgatavo-
šanai, bet augstkvalitatīvo tēraudu, kas slīpējot mazāk drūp un

rūdot mazāk plaisā, izmanto kokapstrādes mašīnu griezējinstru-
mentu izgatavošanai, kas strādā ar lielu slodzi un lieliem griešanās
ātrumiem.

Tērauda īpašības visvairāk ietekmē ogleklis (C). Tas piešķir
tēraudam spēju rūdīties. Paaugstinot oglekļa saturu tēraudā, paze-
minās tā plastiskums (spēja pretoties triecienslodzei), bet palie-
linās tā cietība, izturība, elastība, nodilumizturība.

Mangāns (Mn) paralizē sēra kaitīgo ietekmi, padara tēraudu

blīvāku, paaugstina cietību, izturību, elastību un spēju rūdīties, t. i.,

ievērojami uzlabo metāla īpašības. Mangāns veicina arī piemai-

sījumu kristalizēšanos, un tāpēc rūdīšanas procesā tēraudā var

rasties plaisas. Tāpēc augstkvalitatīvā tēraudā mangāna saturs

nedrīkst pārsniegt0,35%.
Silīcijs (Si) samazina tērauda plastiskumu, bet palielina tā cie-

tību, izturību un it īpaši elastību un korozijiztūrību. Silīcija saturs

augstkvalitatīvajā tēraudā nepārsniedz 0,3%.

Sērs (S) un fosfors (P) tēraudam ir kaitīgi piemaisījumi. Sērs,

kas tēraudā ir dzelzs sulfīda veidā, piešķir tēraudam trauslumu

augstās temperatūrās, tāpēc sēra saturs augstkvalitatīvajā tērauda

nedrīkst pārsniegt 0,030%. Fosfors piešķir tēraudam aukstlūsta-

mību, un tāpēc tērauds kļūst trausls temperatūras.

Tēraudā, no kā izgatavo kokapstrādes mašīnu griezējinstrumentus,

fosfora ietekme ir sevišķi kaitīga. Tāpēc tā daudzums tēraudā

nedrīkst pārsniegt 0,030%.
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Leģētais instrumentu tērauds satur leģējošas piedevas — hromu,
volframu, niķeli, vanādiju, kobaltu, molibdēnu v. c., ko piekausē
tēraudam vajadzīgajos daudzumos. Hroms (Cr) paaugstina
tērauda stiprību, elastību, cietību, nodilumizturību un korozijiztu-
rību. Tas veido cietus karbīdus, kas paaugstina tērauda griezējīpa-
šības, paaugstina karstumizturību. Taču hroms, tāpat kā ogleklis,
samazina tērauda plastiskumu. Tēraudā, ko izmanto zāģu izgata-
vošanai, hroma saturs nepārsniedz 1%, bet tēraudā, ko izmanto

nažu un frēžu izgatavošanai, sasniedz 12%.
Ļoti derīga tērauda piedeva ir volframs (W), kas, pievienots

mazos daudzumos, paaugstina tērauda cietību, izturību, karstum-
izturību un uzlabo tā griezējīpašības, nesamazina tērauda plastis-
kumu. Tēraudā, ko izmanto griezējinstrumentu izgatavošanai, vol-
frama saturs ir 1

...
2%.

Niķelis (Ni) samazina tērauda cietību un palielina plastiskumu.
Tērauds, ko izmanto zāģu izgatavošanai, satur 1

... 1,5% niķeļa.
Viena nonozīmīgākajām instrumentu tērauda piedevām ir vanā-

dijs (V). Pat mazi tā daudzumi palielina tērauda izturību, elastību,
cietību un plastiskumu, padara tērauda struktūru sīkgraudainu.

Tēraudā, ko izmanto kokapstrādes griezējinstrumentu izgatavoša-
nai, ir līdz 0,3% vanādija.

Molibdēna (Mo) piedeva tēraudam ir līdzvērtīga volframa pie-

devai, jo mazi molibdēna daudzumi paaugstina tērauda griezēj-

īpašības un cietību, nesamazina plastiskumu un kavē plaisu veido-

šanos.

Kobalta (Co) piedeva uzlabo tērauda mehānisko izturību un

griezējīpašības, paaugstina nodilumizturību un plastiskumu, taču

pazemina tērauda karstumizturību termiskajā apstrādē.

Leģējošās piedevas ietekmē arī tērauda termiskās apstrādes
režīmus. Tēraudam vienlaicīgi pievieno vairākus leģējošos elemen-

tus, jo tā var iegūt metālu ar noteiktām vajadzīgajām īpašībām.
Leģētajam instrumentu tēraudam salīdzinājumā ar instrumentu

oglekļtēraudu ir vairākas priekšrocības, labākas griezējīpašībasun

citas īpašības, tāpēc to izmanto augstražīgu darbgaldu griezēj-
instrumentu izgatavošanai, kā arī tādu instrumentu izgatavošanai,
kam nepieciešamas speciālas īpašības (urbji, zāģi, naži).

Ātrgriezējtēraudus izmanto metālapstrādes griezējinstrumentu

izgatavošanai. Augstās griezējspējas tēraudam piešķir volframs

(12... 20%). Sāds tērauds rada iespēju palielināt metālgriešanas
ātrumu, pie tam instrumenta asmenis sakarstot nebojājas. No ātr-

griezējtērauda dažkārt izgatavo arī kokapstrādes griezējinstru-
mentus. Sāda instrumenta griezējspējas 3 ... 3,5 reizes pārsniedz
tāda paša instrumenta griezējspējas, kas izgatavots no oglekļtē-
rauda. Ātrgriezējtēraudu ir mērķtiecīgi izmantot tikai tadu kok-

apstrādes griezējinstrumentu izgatavošanai, kuru virsmas grieša-

nas procesā stipri sakarst.(griežņi, naži), kā arī to instrumentu

izgatavošanai, ko izmanto līmētas koksnes apstrādei. Ātrgriezēj-
tēraudu ekonomiskāk ir izmantot tikai instrumenta griezējasmeņa
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izgatavošanai piemetinātas plāksnītes vai nostiprināmu zobu

veidā.

Augstražīgu kokapstrādes griezējinstrumentu izgatavošanai
mūsu rūpniecība ražo šādu marku leģēto tēraudu un ātrgriezēj-
tēraudu; 85 KO (hroma-vanādija tērauds), 9XC (hroma-silīcija
tērauds), LUX 15 (lodīšu gultņu tērauds), XBT (hroma-volframa
tērauds), B2 (volframa tērauds), Xl 2(hroma tērauds), PlB (ātr-
griezējtērauds), P9 (mazleģētais ātrgriezējtērauds) v. c.

Starp ātrgriezējtēraudu un cietsakausējumiem īpašu vietu ieņem
stellitl. Stellītu ķīmiskais sastāvs, ko izmanto kokapstrādes griezēj-
instrumentu izgatavošanai, ir šāds: ogleklis 2...5%, volframs

10—12%, hroms 25—35%, kobalts 40—60%. Stellītus uzkausē uz

kokapstrādes griezējinstrumentu asmeņa daļas. No stellīta izga-
tavotu instrumentu nodilumizturība ir divas trīs reizes augstāka
par instrumentu nodilumizturību, kas izgatavoti no leģētajiem
instrumenttēraudiem un ātrgriezējtēraudiem.

Cietsakausējumus kokapstrādes rūpniecībā izmanto tāpēc, ka

līmēto kokmateriālu līmes kārtiņa, tikpat kā abrazīvs, ļoti ātri

padara neasu un nolieto instrumenta tērauda asmeni. No cietsa-

kausējumiem izgatavotiem instrumentiem raksturīga augsta nodi-
lumizturība (tā ir 15... 20 reizes lielāka par leģētā tērauda nodi-

lumizturību). Cietsakausējumus iegūst, sakausējot metālu karbīdu

sapresētu pulveri. Galvenokārt lieto metālkeramiskos cietsakausē-

jumus: volframa karbīda un volframa-titāna karbīdu cietsakausē-

jumus.
Volframa karbīdu sakausējumu BK6, BKB, BKII, BKIS, BK2O

galvenā sastāvdaļa ir volframa karbīds (WC), bet saistviela
—

metāliskais kobalts (6... 20%)- Volframa-titāna karbīdu cietkau-

sējumi satur arī titāna karbīdu (TiC). Kokapstrādes griezējinstru-
mentu izgatavošanai vispiemērotākais ir volframa-titāna karbīdu

cietkausējums TSKIO.

Cietkausējumi ir diezgan trausli, tāpēc, lai panāktu kokapstrā-
des griezējinstrumentu izturību, svarīgi ir pareizi izvēlēties ciet-

kausējuma marku atkarībā no kokmateriālu veida, padeves ātruma

un griešanas leņķa. Cietkausējumus izgatavo dažādas formas un

izmēru plāksnīšu veidā. Tās pielodē pie griezējinstrumenta asmens

vai zoba ar cietlodēm. Cietkausējumu asmeņus uzasina ar speciā-
lām dimanta slīpripām.

Tēraudu,ko izmanto kokapstrādes griezējinstrumentu izgatavo-
šanai, vēl termiski apstrādā, lai iegūtu maksimālu izturību, cietību

un triecienelastību. Instrumentu nodilumizturību galvenokārt
ietekmē tērauda struktūra. Lai iegūtu tēraudu ar vajadzīgajam
struktūras īpašībām, to termiski apstrādā: rūda, atlaidina, kvēlina

un cementē.

Tērauda rūdīšanā to sakarsē līdz 800
... 900 °C un strauji

atdzesē ūdenī vai minerāleļļā. Rūdīšana piešķir tēraudam lielāku

cietību.

Rūdītas detaļas atlaidina, sakarsējot līdz 220.. . 260 °C un
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pec tam atdzesējot gaisā. Atlaidinot samazina tērauda iekšējos
spriegumus, novērš rūdīšanā radušos trauslumu, bet saglabā rūdītā

instrumenta nodilumizturību.

Rūdītu tēraudu kvēlina, sakarsējot līdz 700... 900 °C (atka-
rībā no tērauda sastāva) un pēc tam lēni atdzesējot krāsnī vai

sausā, iepriekš sakarsētā smiltī. Kvēlināšana paaugstina tērauda

izturību, kā arī padara to plastiskāku. Kvēlinātu tēraudu ir vieg-
lāk apstrādāt.

Cementācija ir tērauda virsmas piesātināšana ar oglekli.
Pēc tam rūdot tērauds iegūst cietu virskārtu. Tēraudu karsē 860 ...
920 °C temperatūrā cementatorā, t. i., vidē, kas satur oglekli. Lētā-

kais un pēc sastāva vienkāršākais cementators ir pulveris, ko izga-
tavo no sasmalcinātas bērza ogles (90%) un sodas (10%) vai

ogles (60%) un bārija karbonāta (40%). Cementācijas dziļums var

būt līdz 5 mm, un tas ir atkarīgs no karsēšanas temperatūras un

ilguma.
Krāsainie metāli un to. sakausējumi. Alumīniju celtniecībā un

mēbeļuražošanā izmanto ļoti plaši, vairāk par citiem krāsainajiem
metāliem. Alumīnijs ir viegls metāls sudrabaini baltā krāsā; gaisā
tas pārklājas ar alumīnija oksīda (A1203) kārtiņu, kas pasargā to

no tālākas oksidēšanās. Alumīniju lieto gan tīrā veidā, gan sakau-

sējumos ar citiem metāliem. Daudziem sakausējumiem ir lielāka

izturība un cietība nekā tīram alumīnijam. No alumīnija sakausē-

jumiem izgatavo dažas detaļas celtnēm, piemēram, nesošās kon-

strukcijas. Ļoti plaši izmanto dūralumīnija skārda loksnes. No alu-

mīnija un tā sakausējumiem izgatavo mēbeļu furnitūru v. c.

Citus krāsainos metālus gan tīrā veidā, gan sakausējumos
izmanto iekārtu remontam un mēbeļu furnitūras izgatavošanai.
Varu izmanto elektriskās iekārtas remontam, cinka skārda lok-

snes izmanto par starpliktņiem detaļu finierēšanā, svinu — cau-

ruļvadu aizblīvēšanai, alvu — alvošanai, bet sakausējumā ar

svinu —
lodēšanai.

Alvas bronzu (kausējumā 77... 81% vara un 19... 23%

alvas) izmanto mašīnu detaļu izgatavošanai, kas ekspluatācija

pakļautas berzei un lielam ātrumam. Niķeļa bronzai (kausē-

jumā 86% vara, 11% alvas un 3% niķeļa) raksturīga liela cietība.

To izmanto slīdgultņu ieliktņiem. Misiņu (80... 60% vara un

20... 40% cinka sakausējums) lieto dažādu priekšmetu, tai skaitā

arī mēbeļu furnitūras izgatavošanai.
Babīts (baltmetāls) ir vara, alvas, svina un antimona sakau-

sējums, kuru izmanto ielejamu slīdgultņu izgatavošanai

Zāģa lentu salodēšanai izmanto šāda sastāva lodēšanas sakau-

sējumus (materiālu saturs dots svara procentos):
n-C-45

—
sudrabs 45, varš 30, cinks 24,5, piemaisījumi 0,5

n-C-65
—

sudrabs 65, varš 20, cinks 14,5, piemaisījumi 0,5

Tļ-Mii —
sudrabs 65, .varš 43, cinks 56,5, piemaisījumi 0,5

Visus metālus uzskaita pēc svara. Lodēšanas sakausējumus uz-

glabāsausās telpās.
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102. §. Kokapstrādes rūpniecībā izmantojamie metāla izstrādājumi

Metāla izstrādājumus, ko izmanto kokapstrādes rūpniecībā un

celtniecība, parasti iedala sastiprinātājos, dzelzs izstrādājumos un

mēbeju_furnitūrā. Sis iedalījums ir tikai nosacīts, jo dažus dzelzs
izstrādājumus izmanto mēbeļu konstrukcijās, bet dažkārt mēbeļu
furnitūru lieto celtniecībā.

Metāla sastiprinātāji. Sastiprinātāji ir naglas, kokskrūves, bult-
skrūves, uzstūri, uzliktņi, savilces, plauktu turētāji. Ar tiem savieno
koka būvdetaļas un mēbeļu detaļas.

Naglas izgatavo no gaišas nerūdīta tērauda stieples. Atka-

rība no izmantošanas veida izšķir namdaru, taras, tapsētāju, apme-
tuma, papes un dekoratīvās naglas.

Parastās naglas ir 7... 90 mm garas ar apaļu (retāk kvadrāt-

veida) šķērsgriezumu, kuru diametrs 0,7 ... 3,5 mm. Lielās naglas,
kuru garums 100 ... 250 mm, diametrs 4

...

8 mm, lieto koka kon-

strukciju sastiprinašanai, kā arī namdara darbos koka sienu,
paneļu, barjeru nostiprināšanai. Lieto arī adatas

—
tievas nag-

liņas bez galviņām, ar kurām piestiprina dažādus apdares ele-

mentus, piemēram, līstītes.

Tapsēšanas naglu garums ir 9... 40 mm, diametrs 0,8...
2,0 mm. Tas izmanto tapsējamo materiālu

— audumu, dermantīnu,
ādu piestiprināšanai.

Dekoratīvajam tapsēšanas naglām ir dažādas formas, faktūras
un izmēru galviņas, ko izgatavo no misiņa, bronzas vai baltmetāla.

_

Apmetumanaglu garums ir 30
...

40 mm, diametrs 1,8 ...

2 mm.

Tas izmanto apmetuma skaliņu pienaglošanai šķērssienām un pār-
segumiem.

Papes nagliņu garums ir 20
...

40 mm, diametrs 2
...

3,5 mm.

Tās izmanto logu un durvju bloku, siju galu un koka konstrukciju
nosegšanai ar jumta papi vietās, kur šie elementi saskaras ar

sienām.

_

Apdares naglu garums ir 9
...

40 mm, diametrs 0,8... 2 mm.

Tām ir pusapaļas galviņas. Tās izmanto līstīšu un aplikumu pie-
stiprināšanai un dažkārt arī furnitūras piestiprināšanai.

Dekoratīvās naglas izmanto mēbeļu, galvenokārt mīksto mēbeļu
segauduma piestiprināšanai. Tām ir kvadrātveida, apaļas vai citas

formas galviņas, kas ir gan gludas, gan fakturētas, gan ar atlietu

ornamentu. Galviņu diametrs vai kvadrātveida galviņas mala ir 6,

8, 10 un 12 mm. So naglu garums nepārsniedz 30 mm. Galviņas
ornamentam jābūt skaidram un precīzam: galviņas virsmai jābūt
bez iespiedumiem, skrāpējumiem, plankumiem, asām malām un

atskarpēm. ledzenot naglas koksnē ar koka āmuru, naglu galviņas
nedrīkst atdalīties no naglas kātiņa vai nošķiebties, tām nedrīkst

rasties iespiedumi un atdalīties dekoratīvais slānis.

No tērauda izgatavoto dekoratīvo naglu galviņām jabut pār-

segtām ar niķeļa, hroma, misiņa vai bronzas aizsargpārklājumu.
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Naglas uzskaita pec svara. Parastas naglas iesaiņo koka kastēs,
bet dekoratīvās

—
kartona kārbās.

Kokskrūves izgatavo no mazoglekļa tērauda vai misiņa

stieples. Kokskrūvju izmēri ir šādi: garums —
6 . .. 120 mm, kata

diametrs
— 1,6... 10 mm, galvas diametrs — 3... 20 mm, kok-

skrūves vītnes daļai jābūt vismaz 0,6 no garuma. Ar kokskrūvēm

sastiprina koka detaļas, kuras nevar salīmēt mazā saskares lau-

kuma dēļ, piemēram, mēbeļu liektas formas detaļu savienošanai. Ar

tām papildus nostiprina tādus salīmējumus, kas pakļauti biežiem

grūdieniem, piemēram, vagonu iekārtas izstrādājumus. Kokskrūves

izmanto arī metāla detaļu un furnitūras piestiprināšanai mēbelēm

un būvelementiem. Lai kokskrūves varētu vieglāk ieskrūvēt, to gal-

viņās izveidota rieva. Izšķir kokskrūves ar iegremdējamo, lēcveida

un pusapaļo galviņu (74. att. ā). Kokskrūves ar iegremdējamo gal-

viņu ieskrūvē vienā līmenī ar detaļas virsmu. Tapec pirms skrūve-;

ies'krūvēšanas cietā koksnē jāizurbj caurums (ne visa skrūves

garumā) un uz virsmas tas speciāli jāpaplašina galviņas iegrem-
dēšanai. Kokskrūves ar lēcveida galviņu izmanto viru, atslēgu un

citu furnitūras detaļupiestiprināšanai.
Kokskrūves nedrīkst būt līkas. Galviņas rievai jābūt precīzai

un līdzenai, bet vītnei gludai, bez atskarpēm. Skrūvei pieļaujams
tikai viens mazliet pabiezināts vijums vai viens vijums ar neievēro-

jamu ieplīsumu. Vītnes virspuse nedrīkst būt grumbuļaina un ar

ieskrāpējumiem, kuri izmaina vītnes diametru; galviņai jābūt glu-

dai,un zem galviņas nedrīkst būt metālauzbiezējumi.

Kokskrūves iesaiņo koka kastēs vai kartona kārbās. Lai pasar-

gātu kokskrūves norūsēšanas, tās apziež ar antikorozijas ziedi vai

iepako ar eļļu piesūcinātā papīrā. Kokskrūves jāuzglabā sausā

telpā. Tās uzskaita pēc izmēriem un svara, bet dažkārt — pec

skaita.

Celtniecībā izmanto lielās kokskrūves (74. att. b), kuru

garums 35 ... 250 mm, diametrs 6
...

20 mm. Tām ir kvadrātveida

vai sešstūrveida galviņa, kas pielāgota uzgriežņu atslēgai, ar kuru

75. att. Metāla uzstūri.74. att. Koksnes metāla sastiprinātāji:

a — kokskrūves; / — parastā. 2 — ar lēc-

velda galviņu. 3 — ar pusapalu galviņu;
b — liela izmēra kokskruve; c — bult-

skrūve.
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76. att. Mēbeļu metāla savil-

cēji:

a, b — ar bultām, c — ar eks>

centriem.

skrūvi ieskrūvē. Mēbeļu rūpniecībā izmantojamām lielajām kok-

skrūvēm ir kvadrātveida galviņa ar paplašinātu pamatni, kurai ir

tāda pati nozīme kā paplāksnei — skrūvi ieskrūvējot, tā neļauj
iespiesties koksnē.

Lielās kokskrūves uzskaita pēc izmēriem unskaita.

Bultskrūves (74. att. c) izmanto būvdetaļu sastiprināšanai.
saliekamo mēbeļu detaļu sastiprināšanai, it īpaši liekto mēbeļu un

liekto līmēto mēbeļu detaļu sastiprināšanai. Lai, ieskrūvējot bult-

skrūvi, nesabojātu koksni, zem tās galviņas un uzgriežņa jāuzliek
paplāksnes. Bultskrūves uzskaita pēc izmēriem un skaita.

Metāla uzstūrus (75. att.) izmanto koka būvdetaļu stūra

savienojumupapildus nostiprināšanai.
Uzliktņi ir taisnas metāla plāksnītes, kurās izurbti caurumi

kokskrūvēm, tās piestiprina detaļas vienā pusē vai no abām pusēm

vietās, kur ir nepieciešama stiprība, vai palielinātas slodzes vietās.

Uzliktņus un uzstūrus uzskaita pēc skaita un izmēriem.

77. att. Plaukta turētājs:
a — kopskats; b — iemontēts korpusa sienā; / —

korpusa siena, 2 — plaukta turētājs, 3 — plaukts.

Vītņu ņn ekscentriskos

metāla savilcējus mē-

belēm (76. att.) izmanto

saliekamo mēbeļu detaļu

sastiprināšanai.
Uz plauktu turē-

tājiem (77. att.) balstās

pārliekamie plaukti. Plauk-

tu turētāji ir metāla ta-

piņas ar piestiprinātām
plaukta lāpstiņām. Plauktu
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turētājiem komplektā ir arī metāla ietveres tapiņām. letveres blīvi

iespiež ligzdās, kas izurbtas mēbeļu korpusa iekšpusē. letveres

pasargā urbuma vietas no izdrupšanas. Uz plauktu lāpstiņām
balstās plaukti. Plauktu turētājus uzskaita pēc pāru skaita.

Dzelzs izstrādājumi. Rar dzelzs izstrādājumiem nosacīti sauc

viras un citas durvju, logu, virslogu un vēdlodziņu ierīces. Parasti

šos izstrādājumus izgatavo no gaišā mazoglekļa tērauda. Redza-

mos izstrādājumus lako, hromē, niķelē. Durvju un logu rokturus

(apaļos un parastos) izgatavo, kombinējot metālu un cietu koksni

vai metālu un plastmasu. Pie durvju un logu ierīcēm pieder viras,

rokturi, atslēgas, baskvila bultas, aizbīdņi, sprūdi, āķi, atduras.

Durvju un logu plāksnīšu viras (78. att.) izmanto durvju un

logu vērtņu ievirošanai, kā arī paceļamu vai nolaižamu virslogu
un vēdlodziņu iestiprināšanai. Katra vira sastāv no divām plāksnī-
tēm ar šarnīru. Viras pusīte sastāv no tērauda plāksnītes, kuras

garenmalā ir izcirsti robi. Izveidojušos izciļņus apliec ap metāla

stienīti, izveidojot šarnīru. Var arī divreiz saliekt platāku plāksnīti:
liekumavietā izveidojas šarnīrs.

Pēc konstrukcijas izšķir šarnīrviras ar izņemamu šarnīra stie-

nīti, viras ar vienā plāksnītē nekustīgi iestiprinātu šarnīra stienīti,

viras ar neizņemamu šarnīra stienīti un viras ar iedzenamu šarnīra

stienīti.

Viras ar izņemamu šarnīra stienīti izmanto tur, kur durvju vai

logu vērtni nevar pabīdīt, lai noņemtu tās no vienā pusē iestiprinātā
šarnīra stienīša. Šajā gadījumā, izņemot durvju vai logu vērtnes,

viras jāizjauc. Viras ar vienā pusē nostiprinātu šarnīra stienīti

78. att. Plāksnīšu viras:

a — Sarnīram pielocītas plāksnītes; b
— šarnīram aplocītas plāksnītes; c — viru izmēri

atkarībā no rāmja un aplodas biezuma; d — neizjaucama vira; c - noņemama vira; / —

vira ar izņemamu šarnīra stienīti; g — iegremdējama vira.
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izmanto durvju un logu vērtnēm, kuras var pacelt, noņemot no šar-

nīra stienīša. Viras ar stienīti, kas iestiprināts plāksnītēs, izmanto

nelielu logu, virslogu un vēdlodziņu vērtnēm. Lai tās noņemtu, no

aplodas jānoskrūvē viras viena plāksnīte.
Plāksnīšu viras izvēlas pēc durvju un logu vērtņu izmēriem un

aplodas biezuma. No plāksnītes garenmalas līdz durvju vai loga
vērtnes sānu šķautnei atkarībā no viras un aplodas izmēriem jābūt
6
...

11 mm attālumam (78. att. c).
Viru plāksnīšu sašķiebšanās nav pieļaujama. Kopā salocītām

viru plāksnītēm ir jāsakļaujas pa visu perimetru, viras pielokāmās
plāksnītes šarnīra caurulītes maliņai ir cieši jāpiekļaujas pie plāk-
snītes. Sprauga starp šarnīra caurulītes malu un plāksnīti nedrīkst

būt lielāka par 0,3 mm. Skrūvju galviņas iegremdēšanas urbumā

nedrīkst būt izrāvumi. legremdējumam ir jānodrošina skrūves gal-
viņas ieskrūvēšana tik dziļi, lai skrūves galviņa un viras plāksnīte
būtu vienā līmenī. Virām ir brīvi jāveras, un tās nedrīkst iesprūst,
kā arī nedrīkst būt vaļīgas. Viras parasti komplektē ar skrūvēm,
kuras iesaiņo atsevišķi. Viras sasien pakās, kuras aptin ar blīvu

papīru vai ieliek kartona kārbās.

legremdējamās viras lieto tādu vēr-tņu un durvju ievirošanai,
kuras izgatavotas ar malas gropi. legremdējamo viru plāksnītes

pēc iestiprināšanas vietas atzīmēšanas un rievas iefrēzēšanas iedzen

vērtnes apmalā un aplodā un nostiprina ar tapiņām. Tapiņas
iedzen perpendikulāri viru plāksnītēm iepriekš izurbtos caurumos.

Sabiedriskajās ēkās, kurās ir liela apmeklētāju plūsma, durvju
vērtnes ieviro ar divpusīgajāmatsperu virām,kuras ļauj vērt durvis

uz abām pusēm.

Durvju rokturi ir ļoti dažādi. 79. attēla parādīti trīs rok-

turu veidi. Tie var būt vienlaidmetāla,štancēti vai kniedēti; samon-

79. att. Durvju garenie un apaļie
rokturi.

tēti no metāla, koka, stikla, plastma-
sas. Izšķir ieejas durvju, istabas un

balkona durvju rokturus.

Durvju apaļos rokturus izmanio

tikai istabu durvīm. Tos izgatavo no

koka, stikla, plastmasas.
Parastais durvju rokturis mēdz

būt kopā ar atslēgu (80. att. a).

Logu rokturi salīdzinājumā

ar durvju rokturiem ir mazāki. Vienai

telpai paredzētajiem logu rokturiem

jābūt izgatavotiem no viena mate-

riāla, ar vienādu formu un dekoratīvo

apdari.

Rokturiem jābūt stingri piestipri-
nātiem. Rokturu balsta plāksnītēm

jābūt līdzenām un cieši japieguļ

durvju virspusei vai loga vertnei.



245

Rokturus uzskaita pāros, ņemot vera vēršanas virzienu (labais un

kreisais).
No dažāda veida durvju atslēgām visplašāk lieto iekaļa-

mas atslēgas (80. att.). leejas durvīm bieži lieto speciālās papildu
atslēgas ar automātisko aizšaujamo. Pēc aizslēgu konstrukcijas un

konstrukcijas pilnveidojuma izšķir vairākus atslēgu veidus. Vis-
vienkāršākā iekaļamā atslēga ir ar pastiprinātu cilindra mehā-
nismu un sprosta lapiņu. Bieži lieto iekaļamās durvju atslēgas
(80. att. a): divu sprostu lapiņu aizkabi lieto iekšdurvju atslēgām,
bet triju-četru sprostu lapiņu aizkabi — ārdurvju atslēgām. Labā-

kas ir iekaļamās atslēgas ar cilindrisko slēdža mehānismu (80. att.

b). Tās ir viegli iestiprināmas un iekaļamas durvju vērtnē. To

atslēgšanai ir grūti pielāgot neīstu slēdzeni.

Durvju baskvila bultu (81. att.) iekaļ divviru durvju krei-

sās vērtnes malā. Durvju vērtnes augšgala noslēgšanai lieto
370 mm garu baskvila bultu un durvju vērtnes lejasgala noslēg-
šanai — 230 mm garu baskvila bultu.

Logu baskvila bulta (82. att.) ir metāla stienis, kura

garums vienāds ar loga vērtnes augstumu. Metāla stienis ir vai

nu viengabala,vai sastāv no divām atsevišķām daļām,kuras izbīda

ar roktura pagriezienu uz abām pusēm. Izbīdīto stieņu gali ieiet

aplodai piestiprinātās metāla iemavās. Šādu konstrukciju sauc par

aizbīdāmo baskvila bultu. Pievelkamā baskvila bulta darināta no

viengabalametāla stieņa, un, pagriežot rokturi, pagriežas arī stienis

ap savu garenasi. Āķi, kas piestiprināti stieņa abos galos, piespiež

loga vērtni pie aplodas.
Baskvila bultām jādarbojas viegli, tās nedrīkst sašķiebties un

iesprūst. Aizbīdāmām baskvila bultām metāla iemavās jāieiet brīvi,
tās nedrīkst iesprūst, kā arī nedrīkst būt vaļīgas.

80. att. Durvju atslēgas:
a — ar rokturi un slēdža mehānismu; b

— ar cilindrisko patentslēdzi.
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Logu aizbīdņiem ir vienkārša uzbūve. Tos bieži nepareizi
sauc par baskviliem.

Pie neaizslēdzamajām ierīcēm pieder arī durvju un vēdlodziņu
aizbīdņi un āķi.

Durvis aizvērtā stāvoklī notur fiksētāji — īpaši vai atslēgās
iemontēti veltnīši. Lai noturētu durvis un logu vērtnes atvērtā

stāvoklī, lieto aizkabes
— gumijas amortizatorus, atsperes vai

āķus (83. att.).
Bezsviras atsperes, atsperes ar sviru un pneimatiskās atsperes

ir ierīces, kas veicina vai arī palēnina durvju aizvēršanos.

Durvju un logu ierīces parasti izgatavo no metāla, bieži kombi-

nējumā ar plastmasām. Pēdējos gados izstrādā un apgūst ražošanā

jaunas konstrukcijas ierīces, kuras galvenokārt izgatavo no alumī-

nija sakausējumiem (tos pēc izgatavošanas anodē). Jaunās kon-

strukcijas palīgierīcēm ir mazāks svars ir izmēri, kā arī glītāka
dekoratīvā apdare.

81. att. Durvju baskvila

bultas:

a — baskvila aizbīdnis, 6 —

durvju augšgala baskvils ar svi-

riņu, c — durvju apakšgala
baskvils ar sviriņu.

82. att. Logu baskvils:

a — pievelkamas konstruk-

cijas, b — aizbīdāmas kon-

strukcijas.
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83. att. Aizkabes un atduras:

a — aizkabe ar gumijas amortizatoru; b — atdura ar atsperi;
c — atduraar gumijas amortizatoru.

103. §. Mēbeļu furnitūra

Mēbeļu furnitūrai atkarībā no mēbeļu veida, materiāla un pielie-

tojuma ir ļoti dažāda forma, izmēri un izveidojums. Lielākoties fur-

nitūrai ir mākslinieciska apdare, jo bez savas tiešās nozīmes —

nodrošināt mēbeļu ērtu ekspluatāciju —
tai ir arī dekoratīva no-

zīme. Mēbeļu kvalitāti līdz ar to ietekmē arī furnitūra, kā nepiecie-
šams konstruktīvs elements. Mēbeļu furnitūrai jābūt nevainojami

84. att. Mēbeļu plastmasas furnitūra.
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izgatavotai gan no tehniskā, gan estētiskā viedokļa. Furnitūru izga-
tavo, štancējot no tērauda skārda, izlejot no viegli kūstošiem krā-

sainajiem metāliem un sakausējumiem, presējot no plastmasām,
izvirpojot no dažādiem materiāliemun koksnes. Furnitūras redza-

mās daļas anodē, pārklāj ar misiņu, niķelē, hromē, cinko, pulē vai

nokrāso spilgtā krāsā. Plastmasas furnitūra var būt ļoti daudz-

veidīga, ar dekoratīvu formu, krāsu un tekstūru (84. att.). Plast-

masas kombinē arī ar metālu vai stiklu inkrustācijas veidā, iepre-
sējot šos materiālus furnitūrā. Ražo arī tikai dekoratīvu furnitūru,
ko piestiprina mēbeļuvirsmām.

Plastmasas furnitūru izgatavo galvenokārt presējot un lejot,
kā arī virpojot no sagatavēm.

Mēbeļu furnitūru iedala sastiprinašanas līdzekļos un virsmas

furnitūrā. Sastiprināšanas līdzekļi ir

85. att.Mēbeļu viras:

a — tapiņas vira; b — leņķveida tapiņas vira; c — nolocīta plāksnīšu

vira; d— leņķveida plāksnīšu vira; c — klaviervira; / — Lamberna vira;

g— noņemamās dekoratīvāsviras.
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86. att. Mēbeļu atslēgas:
a — atslēga ar baskviliem, b

— iekaļama, c — pieskrūvē-
jama durvju iekšpusē.

izjaucami stūru un vidusposmu sastiprinātāji — savilces (eks-
centriskās, vītņu unķīļu savilces);

šarnīrveida sastiprinātāji —
viras divviru durvīm, viras atvā-

žamām plātnēm, izbīdāmām sijām, viras antresolu durtiņām;
bīdāmo durvju furnitūra — atbalstītām durvīm (vadlīstes, skri-

tuļi), iekārtām durvīm, iebūvētām bīdāmām durvīm, piebūvētām
bīdāmām durvīm;

atveramu un paceļamu elementu furnitūra — dažādas formas

un konstrukcijas kronšteini, pneimatiskas darbības cauruļveida
kronšteini, mehāniskas darbības cauruļveida kronšteini un mehā-

niskas darbības plātņveida kronšteini;

fiksācijas furnitūra — mehāniskas un magnētiskas darbības

veida fiksatori, vadules atvilktņu bīdīšanai — parastās līstītes bez

speciālām ietaisēm, teleskopiskās vadcaurules (profilētas detaļas
ar plastmasas ierievi);
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87. att. Lodītes veida durvju
fiksators.

dažādas atslēgas: parastās mēbeļu
atslēgas, atslēgas ar vienpusīgu bul-

tu, atslēgas ar divpusīgu bultu
—

klavieru atslēgas, aizbīdņi;
kustīgie balsti — skrituļi, veltnīši,

lodītes.

Pie virsmas furnitūras pieder
, rokturi, ko izgatavo iekavu, pogu,

gliemežnīcu, plāksnīšu, gredzenu un

atslēgu veidā;
atslēgas cauruma furnitūra, ko pie-

stiprina ar skrūvēm;

ventilācijas režģi, apaļas vai ovā-

las formas, ko parasti iestrādā

virtuves mēbelēs, gultas veļas skapī-
šos v. c.

No visiem mēbeļu furnitūras vei-

diem visplašāk lieto viras, atslēgas
un rokturus.

Nelielu izmēru plāksnīšu viras ar

locītavas tapiņām izmanto tikai vien-

kāršu mēbeļu ievirošanai. Biežāk

izmanto taisnās tapiņu viras un liektās tapiņu viras, vienpusīgi
nolocītās plāksnīšu viras un leņķveida plāksnīšu viras, kā arī

pastiprinātās Lamberna viras, klavierviras, izjaucamās viras

(85. att.). Viras izvēlas atkarībā no mēbeļu konstrukcijas. Tā, pie-
mēram, tapiņu viras un taisnās plāksnīšu viras izmanto vērtņu

ievirošanai, ja vērtnes ir iegremdētas ar līdzenām malām. Vienpusīgi
nolocītās plāksnīšu viras un leņķveida plāksnīšu viras lieto gropētu
vērtņu ievirošanai. Lamberna viras lieto saliekamu galdu plātņu
ievirošanai-sastiprināšanai.

Mēbeļu durvju un atvilktņu atslēgas ir mazākas salīdzinājumā

88. att. Mēbeļu rokturi un pogas.
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89. att.Atslēgas cauruma furnitūra:

a — pieskrūvējamā; b — daļēji iegremdējama; c — iegremdējama.

ar durvju atslēgām. Ražo iekaļamās mēbeļu atslēgas un pieskrūvē-
jamās mēbeļu atslēgas. lekaļamām mēbeļu atslēgām slēdzenes ir

daudz mazākas nekā durvju slēdzenes, un tās parasti ir darinātas

no krāsainā metāla vai niķelētas.
Mēbeļu konstrukcijās pagriežamās bultas bieži aizvieto ar aiz-

bīdņiem, kurus piestiprina durvju iekšpusē to augšējā vai apak-
šējā daļā. Bieži pielieto pieskrūvējamo pagriežamās bultas aizslēgu
(86. att.). Sī aizslēga priekšrocība ir tā, ka tas ievērojamā mērā

pasargā durvis no samešanās No durvju fiksatoriem visplašāk lieto

lodītes fiksatoru (87. att.).
Mēbeļu rokturi ir ļoti daudzveidīgi. Tos var iedalīt iekavveida,

pogveida, piekarveida v. c. rokturos (88. att.). Ja rokturis nav

apvienots ar atslēgas cauruma plāksnīti, tad izmanto speciālu atslē-

gas cauruma furnitūru, kura var būt pieskrūvēta vai iespiesta
dobumā (89. att.). To izgatavo no metāla vai plastmasas.

Furnitūras detaļām ir jābūt izturīgām, bez asām malām un

asiem stūriem. To virsmām jābūt bez apstrādes defektiem,ar skaidri

izteiktu un precīzu reljefu fakturējumu vai gravējumu. Atslēgām,
slēdzenēm, aizbīdņiem un citai funkcionālai furnitūrai jādarbojas
viegli un bez trokšņa. Furnitūru ietin mīkstā papīrā un iesaiņo kas-

tēs pa komplektiem. Furnitūru vislabāk uzglabāt rūpnīcas-izgata-

votājastarā sausās, slēgtās telpās.

104.§. Tērauda palīglīdzekļi koka konstrukciju savienošanai

Tērauda palīglīdzekļus ēku celtniecībā izmanto koka būvdetaļu

nostiprināšanai pie ēku sienām un savstarpējai sastiprināšanai. Sie

palīglīdzekli galvenokārt ir kalumi, ko izgatavo no kaļamā tērauda.

Visplašāk lieto mūrdzītnes, kāšus, iekavas, uzliktņus, bultas, enku-

rus un aptveres.
Mūrdzītnes (90. att. a) izmanto logu un durvju bloku

nostiprināšanai mūra sienas ailēs, kā arī starpsienu piestiprinā-
šanai pie mūra sienām. Mūrdzītnes aso galu iedzen sienā_ sagata-

votajos antiseptizēta koka klučos, bet pie bloka aplodas mūrdzītnes
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90. att.Tērauda palīglīdzekļi:
a — mūrdzitne, b — kāsis, c — taisnā iekāva, d — apgriezta iekāva,
c — iekāva, kuras gali attiecībā viens pret otru vērsti perpendikulāri.

lapiņu pienaglo ar naglām. Mūrdzītnes izgatavo no tērauda stie-

ņiem, kuru šķērsgriezums 5x12 un 7X17 mm. No tieviem stieņiem
izgatavoto mūrdzītņu garums ir 100 mm, no resniem stieņiem izga-
tavoto mūrdzītņu garums —

150 mm.

Kāšus (90. att. b) izmanto bagetu, dzegu, gleznuun citu telpu
dekoratīvo priekšmetu piestiprināšanai pie mūra sienām. Kāšus
iedzen koka klučos, kuri iepriekš iemūrēti sienā vai iestiprināti mūrī

izkaltās ligzdās.
Kāšu garums ir 75, 100 un 150 mm, uzliekto galu garums 15 un

25 mm. Tos izgatavo no apaļiem tērauda stieņiem, kuru šķērsgrie-
zums ir 6 un 10 mm, vai no tērauda stieņiem, kuru šķērsgriezums
irkvadrāts (6X6un 10x 10 mm).

lekavas (90. att. c, d, c) izmanto papildsastiprinājumam iecir-

tumiem un koka sējumiem, piemēram, mūrlatas un spāres papild-

sastiprināšanai. Tās izmanto arī koka konstrukciju sastiprināšanai,
kas novērš atsevišķo koka detaļu nobīdīšanos. Atkarībā no koka

konstrukcijas un savienošanai paredzēto detaļu savstarpējā stā-

91. att. Skavas:

a — pievilcējskavas, b — savilcējskavas, c — piekarināma skava
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92. att. Enkuri:

a — T-veida, b — koka sijas savienošanai ar T-veida dzelzs-

betona siju.

vokļa lieto taisnas, apgrieztās vai leņķī saliektās iekavas. lekavas
izgatavo no apaļiem tērauda stieņiem, kuru šķērsgriezuma dia-
metrs 10

...

12 mm, vai no stieņiem, kuru šķērsgriezumam ir kvad-

rāta forma (10x 10 un 12X 12 mm).
Bultām, kuras lieto koka būvdetaļu sastiprināšanai, ir mazāki

izmēri nekā bultām, kuras lieto liekto mēbeļu ražošanā. Caurumus

bultām izurbj ar elektrourbi vai arparasto urbi.

Skavas lieto koka konstrukcijās, lai cieši savā starpā savie-

notu apaļkokus vai šķautņus. Ir divu veidu skavas — pievilcējska-
vas (91. att.a) un savilcējskavas (91. att.b).

Lai horizontālajā plaknē savienotu divus savstarpēji perpendi-
kulārus škautnus, lieto speciāla veida piekaramās skavas (91. att.

c).
Skavas izgatavo no 4 mm biezas un 60 mm platas plakandzelzs.
Par enkuru celtniecībā sauc tērauda detaļu, ar kuru savieno

koka siju ar ēkas mūra sienu. Celtniecībā visplašāk lieto T veida

sametinātus enkurus (92. att.a). Enkura T veida galu iemūrē sienā.

Enkurus izgatavo no 4 mm bieza un 40 mm plata profiltērauda.
Par enkuriem sauc arī tērauda detaļas, kuras izmanto, lai savie-

notu koka siju ar T veida dzelzsbetona siju (92. att. b). Sāda enkura

noliekto galu saāķē ar T veida dzelzsbetona sijas profilu.

105. §. Stikls un stikla izstrādājumi

Par stiklu sauc caurspīdīgu silikātu materiālu, ko izgatavo,

sakausējot kvarca smilts, sodas un kaļķakmens maisījumu stikla

kausēšanas krāsnīs 1500 °C temperatūrā. legūto masu formē (izvel-
kot, izvaicājot, presējot), atdzesē un pēc vajadzības tālāk apstrādā.

No visa daudzveidīgā stikla izstrādājumu klāsta tālāk apskatīti
tikai tie, kurus izmanto celtniecībā un mēbeļu ražošanā.

Lokšņu stikls. Izgatavo šādu sortimentu lokšņu stiklu: logu un

vitrīnu stiklu (vitrīnu stikls var būt plakans vai liekts), paaugsti-
nātas stiprības stiklu, rakstaino, matēto, rūdīto, rievoto, krāsaino,

armēto un uviola stiklu. Stikls var būt pulēts un nepulēts.
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Logu stiklu izgatavo lokšņu veidā, kuru izmēri ir no

250X250 līdz 1600x2200 mm, biezums 2... 6 mm (pieļaujamās
novirzes noteiktas valsts standarta). Logu stikls ir bezkrāsains, to

var viegli griezt ar dimantu. 2 mm bieza stikla 1 m 2svars ir 5 kg,
bet 6 mm bieza stikla 1 m 2svars — 15 kg.

Speciāli apstrādājot logu stiklu, var iegūt cita veida stiklus.

Liekto stiklu, kura biezums ir 4... 5 mm, izmanto vitrīnu

izgatavošanai.
Paaugstinātas stiprības stiklu, kura biezums ir 1,5... 5 mm,

izmanto gadījumos, kad stiklojumam jābūt sevišķi izturīgam.
Rūdītajam stiklam ir paaugstināta mehāniskā un termiskā

izturība. To bez papildu apstrādes izmanto durvju vērtnēm.

Matēto stiklu iegūst, apstrādājot logu stikla vienu vai abas

puses smilšu strūklā. Sā stikla biezums ir 3... 6 mm. Matēto stiklu

izmanto tajos gadījumos, kad nepieciešams, lai stikls laistu cauri

gaismu, bet būtu necaurspīdīgs. Matētā stikla paveids ir «ledus-

puķu» stikls, kura zīmējums līdzīgs rakstarri uz aizsalušā loga.
Uz rievotā stikla (caurspīdīgā vai matētā) virsmas ir para-

lēlas rievas 10
...

30 mm attālumā cita no citas. Sāds stikls daļēji
izkliedē gaismu, tāpēc redzamība caur to ir pasliktināta.

Rievotā stikla biezums ir 4
...

5 mm. To izmanto galvenokārt
iekšdurvju un šķērssienu iestiklojumiem.

Uviola stiklu izgatavo no ļoti tīrām izejvielām, kuras satur

minimālus daudzumus piemaisījumu —
dzelzs oksīdu, titānu un

hromu (dzelzs oksīdu ne vairāk par 0,03%)- Sis stikls ir ļoti caur-

spīdīgs un laiž cauri ultravioletos starus. To izmanto bērnu iestāžu,
ārstniecības iestāžu un oranžēriju logu iestiklošanai. Sā stikla

lokšņu izmēri ir tādi paši kā logu stiklam.

Uviola stikls laika gaitā noveco — kļūst tumšāks un sliktāk laiž

cauri ultravioletos starus.

Rakstainā stikla lokšņu izmēri ir no 400X400 līdz

1200X1800 mm, biezums 3
...

6,5 mm (pieļaujamās novirzes noteik-

tas standartā). Izgatavojot rakstainā stikla loksni, uz tās vienas

vai abām pusēm iestrādā reljefu zīmējumu. Rakstainais stikls var

būt bezkrāsains, matēts vai krāsains. To izmanto durvju, šķērssienu
un logu iestiklošanai telpās, kurās vajadzīgs izkliedēts apgaismo-

jums un stikli nedrīkst būt caurredzami.

Krāsaino caurspīdīgo stiklu iegūst, kausēšanas laika

stikla masai pievienojot metālu oksīdus un citas piedevas. Tā, pie-
mēram, pievienojot vienvērtīgo vara oksīdu, iegūst sarkanu stiklu,

vara vai hroma oksīdu
— zaļu stiklu, kobalta oksīdu —

zilu stiklu.

Rūpnieciski ražo 3
...

6 mm biezas krāsainā stikla loksnes ar malu

izmēriem no250x250 līdz 1200x1600 mm.

Krāsainā stikla gaismas caurlaidība ir 10
...80% atkarībā no

stikla krāsas un iekrāsojuma intensitātes. Krāsaino stiklu izmanto

dekoratīvos nolūkos. No krāsainā stikla izgatavo arī vitrāžas.

Vitrīnu stiklu izgatavo liela gabarīta plakanu vai liektu

lokšņu veidā. To izmanto vitrīnu iestiklošanai, kā arī lieliem logiem



255

un durvīm veikalos, kinoteātros, klubos, restorānos, izstāžu zālēs

uncitas sabiedriskajās ēkās.

Pulētā vitrīnu stikla loksnēm ir apgrieztas malas, lokšņu izmēri

no 2000X2500līdz 2900x4300 mm, biezums 6,5... 8 mm. Nepulēto
vitrīnu stiklu arī ražo plakanu vai liektu lokšņu veidā; to izmēri

ir no 1700X2300 līdz 3500x4500 mm, biezums 6 ... 10 mm.

Stikla izstrādājumi. No stikla izgatavotos celtniecības izstrādā-

jumus iedala konstrukciju un apdares izstrādājumos. Galvenokārt

izmanto šādus stikla izstrādājumu veidus.

Durvju vērtnes izgatavo no 10
...

15 mm bieza rūdītā

lokšņu stikla. Tās ražo gatavā veidā ar apstrādātām malām (tām
ir piemontēta arī metāla furnitūra durvju iestiprināšanai un vērša-

nai). Nekāda papildu mehāniskā vai termiskā apstrāde šīm vērtnēm

nav pie|aujama. Vērtņu augstums ir līdz 2500 mm, platums līdz

1000 mm (pieļaujamās novirzes garumā un platumā ±2 mm, bie-

zumā ±3 mm). Stikla durvju vērtnes izmanto sabiedrisko ēku, vei-

kalu, paviljonu un citu ēku iekšējām un ārējām durvīm.

Stikla palodzes ražo ar apstrādātu priekšējo malu un ieslī-

pētu renīti apakšpusē. To garums 900 .. . 3000 mm, platums 190
.. .

350 mm, biezums 15, 20 un 25 mm atkarībā no garuma. Tās izmanto

dzīvojamās un sabiedriskajās ēkās palodžu dēļu vietā.

Stikla blokus izgatavo no parastās stikla masas automātis-

kās presēs, kurās formē un pēc tam sakausē bloka puses vienu ar

otru. Pēc tam blokus atlaidina. Bloka iekšpusē ir rievojums, kas

izkliedē gaismu. Dobos stikla blokus plaši izmanto celtniecībā, kad

nepieciešams izveidot necaurspīdīgu, bet gaismu caurlaidīgu sienu,
kas turklāt izolē siltumu un skaņu. To izmanto arī aiļu pildījumos,
šķērssienām, barjerām, kāpņu telpu stiklojumiem sabiedriskajās,

dzīvojamās un rūpniecības ēkās. Izgatavo kvadrātveida (194

X194X98 mm un 194X194X60 mm), taisnstūrveida (194X194X
X9Bmm) blokus un blokus stūriem (194X209X98mm).

Stikla rūpniecība ražo logu unvitrīnu stikla paketes. Stikia

pakete sastāv no divām trim logu stikla loksnēm, kuru biezums

atkarībā no loksnes izmēriem ir 2
...

5 mm un kuras savienotas pa

perimetru tādā veidā, lai starp tām paliktu 15... 20 mm starpa.

Telpā starp stikliem jābūt sausam gaisam, lai stiklu iekšējās vir-

smas nenosvīstu. Stikla paketes savienojumam jābūt hermētiskam.

Mūsu rūpniecība ražo stikla paketes, kuru izmēri (pēc pasūtījuma)
ir no 300X800 līdz 1400x2000 mm.

Vitrīnu stikla pakete sastāv no diviem lielgabarīta vitrīnu stik-

liem, kuru biezums ir 6,5
...

8 mm. To izmēri (atkarībā no pasūtī-
juma) var būt līdz 2900X4200 mm.

Mēbeļu stiklu izmanto mēbeļu iestiklojumiem, kā arī kon-

struktīvām mēbeļu detaļām (stikla plauktiņi). Mēbeļu stikls parasti
ir pulēts un atkarībā no dekoratīviem apsvērumiem yar būt bez-

krāsains, krāsains, matēts, rakstains. Mēbeļu stiklu izgatavo lokšņu
veidā, parasti ar izmēriem, ko uzdod pasūtītājs. Mēbeļu stikla lok-

snēm ir apslīpētas malas. Apslīpējumu izveido vai nu 45°, vai 10 ...



15° leņķī pret stikla loksni. 10 ... 15°,apslīpējuma platums ir 1,5 ..
2,5 mm atkarībā nostikla biezuma.

Mēbeļu stikla biezums ir 4... 9 mm. Dažkārt mēbelēm izmanto

arī parasto pulēto lokšņu stiklu, kura biezums 4
...

7 mm.

Spoguļus izgatavo no abpusēji pulēta stikla, uzklājot ar

ķīmiskiem līdzekļiem uz vienas puses plānu alumīnija vai sudraba

kārtiņu, kam ir augsta atstarošanas spēja. Ražo taisnstūrveida un

noapaļotas formas, kā arī neregulāras formas spoguļus — t. s.

figūrspoguļus. Spoguļu priekšmalās ir plats apslīpējums un neliels

apslīpējums otrā pusē. Taisnstūrveida spoguļu izmēri ir no 200 X
X6OO līdz 700X1500 mm, stikla biezums 5... 9 mm. Figūrspoguļu
izmēri un forma standartā nav noteikti. Tos izgatavo pēc speciāliem
pasūtījumiem.

Liela gabarīta spoguļu garums ir līdz 4300 mm, platums līdz

2900 mm un biezums līdz 10 mm. Tos izmanto iekštelpu apdarei
sabiedriskās telpās.

Dažāda veida, formas, izmēru un krāsas logu un durvju stikla

rokturi parasti ir metāla vai plastmasas ietvarā. Bez savas fun-

kcionālās nozīmes tiem ir arī dekoratīva nozīme.
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