
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sagatavošana 

Pārliecinieties, vai uzstādīšanas zonā nav uzstādīti vadi vai caurules (elektrība, komunikācijas, gāze, ūdens, kanalizācija, 
notekcaurules, ūdens aizsardzības līdzekļi u. c.). Pievērsiet uzmanību augsnes stāvoklim (piem., akmeņaina augsne, 
augsnes virskārta, purvs) un izvēlieties piemērotu uzstādīšanas metodi un uzstādīšanas dziļumu. Atzīmējiet ieplānotās 
stabu rindas, kā arī statņu uzstādīšanas vietas. 

 
Uzstādīšanas metodes 

Stabu dzīšanu ar vibrāciju: izmanto lielu stabu iedzīšanai zemē, piemēram, dēļu celiņu 
celtniecībā.  

Stabu dzīšanas ar triecieniem: ar pastāvīgiem triecieniem stabi tiek lēnām iedzīti zemē. Šīs 
metodes priekšrocība ir tāda, ka stabs apkārtējo augsni izspiež uz āru, līdz ar to tiek 
paaugstināts apkārtējās zemes spiediens ap stabu, sniedzot labāku stabilitāti. 

Augsnes urbjmašīna ar motoru: efektīva stabiem paredzēto caurumu iepriekšēja izurbšana 
ar nedaudz mazāku diametru, kā stabs.  

Hidrauliska ievietošana (piem., ar iekrāvēju): ja augsnē ir pārāk daudz akmeņu, stabi 
hidrauliskā spiediena dēļ var saliekties vai salūzt. Drošības apsvērumu dēļ un lai novērstu 
salūšanu, uzvelciet stabam dzelzs cauruli, pirms izmantojat uz to spiedienu. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Stiprinājumi 

Uzstādīšanas dziļums 

Uzstādīšanas dziļumam jābūt vismaz 50 cm, lai novērstu staba izspiešanu sala laikā. Turklāt 
uzstādīšanas dziļums ir atkarīgs no stabilitātes un augsnes stāvokļa. Aptuvenai atsaucei — 
pieņemiet, ka uzstādīšanas dziļums ir 1/3 kopējā staba garuma. 

Statņi 

Uzstādot stabus, katrs stūra stabs un katrs desmitais stabs ir jāatbalsta ar statņiem no abām 
pusēm. Statņi ir jāiedzen ar āmuru 45 grādu leņķī pret stabu, un gals attiecīgi jānogriež. Pēc 
tam statņi jāpiestiprina stabam ar koka skrūvēm. 

hanit® stabiem ir lielāks blīvums nekā kokmateriālam. Tādēļ, uzstādot izolācijas līdzekļus vai līdzīgus materiālus, iesakām 
vispirms izurbt šaurus caurumus. Naglas vai skavas var viegli piestiprināt, izmantojot naglu pistoli. Naglojot ar āmuru, 
pastāv augstāka pretestība, nekā naglojot kokmateriālus. 
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ZĀĢĒŠANA UN GRIEŠANA 

 
 

Liela ātruma lentzāģi un 
ripzāģi ar mazliet krustotiem 
zobiem — vēlams, pārklātiem 
ar karbīdu — sniedz labāko 
rezultātu. Ātra skaidu 
notīrīšana, lai novērstu 
plastmasas izsmērēšanu. 
Garumu var pielāgot, 
izmantojot ķēdes zāģi, tomēr 
jāņem vērā precizitātes 
zudums. 

 

 

 

 

 

VADĪŠANA 

 
 

Atstarpes šķērsgriezumam 
jābūt pēc iespējas lielākam, 
lai iekārtas karstumu 
saglabātu relatīvi zemu. 
Griešanas dziļumam un 
padeves ātrumam jābūt 
augstam, savukārt griešanas 
ātrumam jābūt zemam. Lai 
palielinātu instrumenta 
darbmūžu, iesakām izmantot 
vadīklas ar indeksējamiem 
karbīda ieliktņiem. 

 

 

 

 

 

URBŠANA 

 
 

Spirāles veida urbjus ar 20° 
līdz 30° leņķa spirāli un 110° 
līdz 120° gala leņķi var 
izmantot gandrīz vienmēr. Ik 
pa laikam jāizmanto atslodzes 
darbības, īpaši, veicot dziļus 
urbumus, lai novērstu augstu 
berzes radīto karstumu. 

 

 

 

 

 

ĒVELĒŠANA 

 
 

Standarta ēveles var izmantot 
arī plastmasas apstrādei. 
Virsma galvenokārt ir atkarīga 
no padeves ātruma, griešanas 
ātruma, atstarpes un 
griešanas leņķa, kā arī no 
iekārtas asmens stāvokļa. 

 

 

 

 

 

ATSKARPJU LIKVIDĒŠANA 

 
 

Leņķa slīpmašīnas nav 
piemērotas griešanai to lielā 
ātruma dēļ. Nelīdzenas malas, 
var apstrādāt ar leņķa 
slīpmašīnu. 
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INSTRUMENTU IZVĒLE 
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PADOMI PĀRSTRĀDĀTU PROFILU APSTRĀDEI 

 

 

Saskrūvējot pārstrādājamos profilus kopā, piestiprināmajam 
profilam ir vispirms jāizurbj caurumi (piemēram, plātnēm, 
terases dēļiem, kvadrātveida profiliem). Caurumam jābūt 
lielākam par skrūves izmēru. Ņemot vērā ar temperatūru 
saistītu materiāla izplešanos, ieteicams izmantot 
pagarinātas atveres. 

Pārstrādātie profili to īpašību dēļ ir tikai daļēji krāsojami. 
Izmantojot pastāvīgās elastīgās plastmasas krāsas (krāsas 
visiem laikapstākļiem) kopā ar nelīdzeni apstrādātu virsmu 
un gruntēšanu, ir iegūti labi rezultāti. Pastāvīgu krāsas 
pielipšanu nav iespējams garantēt. 

 
 
 
 

  
 

hanit® produktus var naglot gan parastā veidā, gan ar naglu 
pistolēm. Tomēr kompaktās virsmas dēļ profilus ir grūtāk 
caurdurt nekā kokmateriālu. 

Piestiprinot ņemiet to vērā. 
 
 
 

 
Ja profili tiek apstrādāti ar āmuru, iesakām izmantot cilindra 
uzliku vai stūra aizsargu, lai novērstu produkta bojājumus. 

Salīdzinot ar koka vai metāla produktiem, plastmasai ir 
mazāka cietība un lielāka elastība. Šīs materiālu īpašības 
jāņem vērā, plānojot attālumu starp laipu, žogu un terašu 
balstiem. 

 
 
 

 
Dēļi, sliekšņi un stūra profili nedrīkst būt uzstādīti cieši. 
Profilu garumi var atšķirties par +/- 1,5% temperatūras 
svārstību dēļ. Tādēļ uzstādīšanas laikā nepieciešams ieturēt 
kompensācijas attālumu (kompensācijas šuvi). 

hanit® produktus nepieciešamības gadījumā var 
apstrādāt ar parastajiem koka un metāla apstrādes 
instrumentiem un iekārtām. 

Tomēr materiāla īpašību dēļ jāņem vērā noteikti faktori. 

» Vispārīgi profilu apstrāde izraisa lielāku instrumentu 
nodilumu. Tādēļ mēs iesakām izmantot instrumentus ar 
karbīda pārklājumu. 

» Pārstrādātiem produktiem ir slēgta virsma. Materiāla 
iekšpusē ir šūnveida struktūra, kas, apstrādājot ar 
iekārtām, var kļūt redzama. Tas notiek materiāla 
īpašību dēļ. 

 

 

  
 

Saules gaismas ietekmē profilu izlīdzinājumu var izraisīt, 
piemēram, žoga stabu izliekšanos. Lai novērstu saules 
gaismas radītu profilu deformāciju, profilus nedrīkst glabāt 
guļus brīvi samestus kaudzē veidā. 
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