Előszó.
A Szovjetunióban gyártott órák nagyrészt a hármas minősítési rendszert alkalmazva
zömében a „közepes” mezőbe tartoznak. Csak kis részük, az egyszerű ébresztőórák „gyenge”
minőségűek. Ennek megfelelően az órákhoz tartozik műszaki leírás, amely tartalmazza a
szerkezetek képét hátulról (a kép) és a számlap felől (b kép). Ezen kívül az óránkénti
lengésszámot (illetve a szovjet katalógusok a szabályozó egy lengési idejét adják meg
szekundumban.) méreteit. A méretek megadásánál, sok más óragyárastól eltekintve a típusszám
értelmes. Az első két szám az átmérőt jelenti milliméterben, az utána következő számok és betűk
jelentése külön mellékletben található.
A szovjet órák esetében a típus sok esetben a márkanévvel egyenlők, és alkalmaznak
típusjeleket is, amelyeket természetesen értelmezni kell. Következetesen próbálom a „caliber”
helyett a típust és a caliberszám” helyett a típusszámot alkalmazni. Úgy gondolom a szép magyar
nyelvben, amelyben mindenre van kifejezés, ez a legmegfelelőbb.
A szovjet órák becsületére váljon minden szerkezetben alkalmaztak sorszámot. Így a
beazonosítás, minőségi ellenőrzés egyértelmű! Amikor e sorokat írom (2010), sok nagynevű
óramárka hagy kívánnivalót gyártmányaikban.
A következőkben a birtokomba jutott katalógusokat, és a szovjet órák javításával
kapcsolatos műszaki ismereteket adom közre.
Az első A0 néven szerepel. Ez alapkatalógus, amely hat nyelven adja meg az adatokat és
az alkatrészek nevét. Alkalmazza az egyszerű ISO számozást, amely lehetővé teszi az alkatrészek
egyértelmű meghatározását. A szakemberek között is sajnos sok a „szakzsargon” használata,
amelyet a számok alkalmazására „szükségtelenné” tesz. A katalógus nem tartalmazza az
alkatrészek hat nyelven csak kiragadott példák esetén (ZIM, Szlava ébresztő és stopperóra). A
magyar neveket a ZIM és egy stopperóra esetén alkalmazom csak.
Ezt követik a többi katalógusok (Ezek sok esetben az új ISÓ számokat is tartalmazzák):
Teil 1. 1K jelzéssel
Teil 2. 2K jelzéssel
Teil 3. 3K jelzéssel
Teil 4. 4K (IV) jelzéssel.
A szovjet katalógusok kiadójának logója. A 3K katalógus112.oldalán található.

Érdekes a Szovjet mechanikus órajavítás. (Zöld könyv.) Orosz nyelven.
KVARC KARÓRÁK. INFORMÁCIÓS. SZERVIZSEGÉDLET. (Barna könyv)
(Szovjet kvarcszabályozós, analóg óraszerkezetek részletes javítás magyar nyelven)
Szovjet modell katalógus.

Mellékletek
A szövegek, alapelvek az Órajavítás szakmai ismeretek I. II. III. tankönyve épülnek.
Külön köszönet a legdrágább órásnak, feleségemnek, Gégész Valériának, aki az óra
alkatrészek legprofibb ismerője. Nélküle egyetlen írásom sem, így ezek sem sikerültek volna.
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