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Grāmatā sniegtas īsas ziņas par atslēdznieka 
darba vietas organizāciju, aprakstīti darba rīki un 
mērrīki, tehnoloģisko procesu operācijas, kuras veic 
atslēdznieks, izgatavojot štances un formas lieša
nai zem spiediena, kā arī operācijas, kuras uz darb
galdiem izpilda atslēdznieks. Bez tam grāmatā dotas 
elementāras ziņas par melnajiem un krāsainajiem 
metāliem.

Grāmata domāta 3.—6. kategorijas atslēdznie
kiem kvalifikācijas celšanai.



P R I E K Š V Ā R D S

Partijas un valdības lēmumos par mūsu zemes tālāku attīstību 
liela uzmanība veltīta industrializācijai un tās pamatam •— mašīn
būvniecībai.

Mašīnbūvniecības attīstība mūsu zemē norisinās, pamatojoties 
uz jaunās tehnikas ieviešanu štancēšanā, liešanā zem spiediena un 
detaļu presēšanā, detaļu apstrādē uz automātiem un plūsmas līni
jās un, beidzot, balstoties uz sarežģītu ražošanas procesu pilnīgu 
automatizāciju. Lai apgūtu, ieviestu un ekspluatētu sarežģīto tehniku, 
ražošanas strādniekiem, to skaitā arī atslēdzniekiem, sistemātiski jā
ceļ kvalifikācija. Visaugstākās prasības izvirza darba rīku atslēdz
niekiem.

PSR Savienībā kvalificētus strādniekus rūpniecībai sagatavo teh
niskās un arodskolas, kā arī fabriku-rūpnīcu skolas. Bez tam liela 
uzmanība tiek veltīta individuālai strādnieku kvalifikācijas celša
nai pašās rūpnīcās.

Ražošanas apstākļos atslēdzniekam jāveic ļoti daudz dažādu ro
kas operāciju, piemēram: aizzīmēšana, ciršana, vīlēšana, šāberēšana, 
lepēšana. Tādēļ atslēdzniekam jāprot pareizi izvēlēties nepiecieša
mos darba rīkus un ierīces. Bez tam sava darba atvieglošanai un 
paātrināšanai atslēdzniekam jāprot rīkoties ar mehānismiem, kas 
aizstāj roku darbu, veicot darbietilpīgas operācijas.

Izgatavojot speciālas ierīces un darba rīkus mašīnbūvniecībā un 
aparātu būvniecībā, ievērojama darba daļa ir atslēdznieku operā
cijas, tāpēc līdzās metalmācības un atslēdznieku operāciju tehnolo
ģijas vispārējam izklāstam grāmatā liela vērība piegriezta darba 
rīku izgatavošanas atslēdznieku operācijām.

Autori
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I NODAĻA
ATSLĒDZNIEKA DARBA VIETAS IEKĀRTA

Par darba vietu sauc ceha ražošanas platības dalu, kurā izvie
tota iekārta, inventārs, darba rīki un materiāli, kas nepieciešami ra
žošanas uzdevuma veikšanai.

Sakarā ar veicamo atslēdznieka operāciju dažādību darba vieta 
jāiekārto tā, lai atslēdzniekam būtu visi nepieciešamie apstākļi augst- 
ražīgam darbam.

Atslēdznieka darba vietas lielumu noteic veicamo darbu raksturs,, 
tās minimālai platībai jābūt ne mazākai par 1,6 m2. Darba vietai 
jābūt labi apgaismotai ar izkliedētu dabisko gaismu, tāpēc atslēdz
nieku iecirkņus un atslēdznieku darba solus parasti izvieto pie ceha 
dienvidu vai dienvidrietumu puses logiem vai vietā, kas labi apgais
mota lar augšējo griestu gaismu caur stiklotu jumtu (gaismas lūku).

Atslēdznieku darba vietās iekārto atslēdznieku darba solus. Lai 
pareizi organizētu darba vietu, liela nozīme ir atslēdznieku darba 
solu konstrukcijai un tipam.

Uz darba sola atslēdznieks izvieto darbam nepieciešamos rīkus, 
ierīces un dažādus materiālus, detaļas, tehnisko dokumentāciju utt.

Mašīnu un darbgaldu remonta atslēdznieku un štanču atslēdz
nieku darba solam jābūt izturīgam un masīvam (1. zīm.).

Var būt vienvietīgi (individuālie), divvietīgi un vairākvietīgi 
darba soli vairāku atslēdznieku vienlaicīgam darbam. Visvairāk iz
platīti un darbā ērtāki ir vienvietīgie un divvietīgie darba soli.

Darba solus izgatavo no priedes 120—150 mm šķērsgriezuma 
šķautņiem. Darba solu virsu izgatavo no priedes (vai cietas šķirnes 
koka) 50—60 mm bieziem dēļiem. Darba solu virsu parasti pārklāj 
ar jumta skārdu. Darba rīku atslēdznieku un aparātu salicēju 
darba solu virsu pārklāj ar linoleju. Lai darba sols būtu 
stabilāks, tā kājas izvieto vienu no otras 1,5— 1,6 m attā
lumā. Darba sola augstums 800—900 mm, platums 800—900 mm. 
Darba sola garums 1,5 m — vienam atslēdzniekam un 3,5 m ■— di
viem atslēdzniekiem. Katrā darba solā atkarībā no darba vietu skaita 
iekārto atvilktnes darba rīku glabāšanai.
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/. zīm. Atslēdznieka darba sols

2. zim. Darba riku atslēdznieka darba sols



Gari un masīvi darba soli to izturības un lielā svara dēļ ļoti ērti 
ekspluatācijā: vīlējot un cērtot sagatavojumus skrūvspīlēs, tie ir 
stabili.

Ierīču, darbgaldu un citas iekārtas salikšanas un remonta at
slēdznieku darbiem lieto vieglāka tipa atslēdznieku solus. Šādus dar
ba solus izgatavo no metala: kājas no čuguna, augšējo sola daļu 
izgatavo no leņķa dzelzs, sola virsu no 40—50 mm  bieziem priedes 
dēļiem pārklāj ar jumta skārdu.

Lekālatslēdznieku un darba rīku atslēdznieku darba solus 
(2. zīm.) izgatavo galdveidīgus ar izvelkamām atvilktnēm darba riku 
glabāšanai.

Darba sola virsai no trim pusēm ir 60—80 mm  iaugstas apma
les, kas neļauj detaļām un darba rīkiem nokrist uz grīdas. Parasti 
darba solu virsu pārklāj ar linoleju, kas pasargā detaļas no bojā
jumiem.

Veicot precīzus lekāldarbus, vispārējais apgaismojums var būt 
nepietiekošs, tāpēc katrā atslēdznieka darba vietā jābūt pārnesamai 
elektriskai spuldzei, kas veicina normālu darba apstākļu radīšanu.

Atslēdznieka skrūvspīles paredzētas apstrādājamo detaļu iestip
rināšanai.

Lielu detaļu apstrādei lieto grozāmās (3. zīm.) un nekustīgās 
paralēlskrūvspīles lar 120—150 mm gariem žokļiem, bet sīku detaļu 
apstrādei lieto grozāmās paralēlskrūvspīles ar 90 mm  gariem žok
ļiem. Precīzijas lekāldarbiem lieto paralēlskrūvspīles ar 60 mm ga
riem žokļiem.

Atsevišķos gadījumos, apstrādājot sevišķi maza gabarīta deta
ļas (pulksteņa mehānisma un dažādu aparātu detaļas), lieto rokas 
skrūvspīles (4. un 5. zīm.).

Kā grozāmo, tā nekustīgo paralēlskrūvspīļu korpusus atlej no pe
lēkā čuguna. Skrūvspīļu žokļiem pieskrūvē rūdītas plāksnītes ar



krustenisku cirtumu, kas palielina berzi s tarp žokļiem un tajos 
iespīlēto apstrādājam o detaļu.

Skrūvspīļu spīļskrūvi, ar ko pārvieto kustīgo žokli, izgatavo no 
oglekļa konstrukciju tērauda ar ta isns tū ra  (lentveida) vītni un

rūda līdz cietībai Z?c=35—40. Skrūvju uz
griežņus izgatavo no kaļamā vai pelēkā le
jam ā perlīta čuguna.

Paralē lskrūvspīļu  galvenie bojājumi ir 
skrūves uzgriežņa lūzumi vai skrūves p ā r 
rāvums. Tādēļ, lai novērstu skrūvspīļu lū
zumus,

a) jāskatās,  lai skrūve un uzgrieznis vien
mēr būtu tīri un ieeļļoti ar solidolu vai soli- 
dola un mašīneļļas maisījumu; pretējā gad ī
jum ā uzgriežņa vītne ātri nolietojas vai no 
tiek skrūves un uzgriežņa vītnes ieēšanās;

b) iespīlējot detaļu skrūvspīlēs, nedrīkst 
skrūvi pievilkt ar pārmērīgu spēku (iespīlē
šanai nelietot sv iras) ,  jo, pievelkot a,r pārm ē
rīgu spēku, var noraut uzgriežņa vai skrūves 
vītni, kā arī pārrau t  skrūvi;

c) necirst ar cirtni liela šķērsgriezuma 
sagatavojumus, liecot sagatavojumu, nesist ar veseri pa saga tavo
jum u no virspuses, neliekt skrūvspīlēs liela šķērsgriezuma detaļas.

Sis darbs jāveic nevis skrūvspīlēs, bet uz laktas vai citas ierīces.
Atslēdznieka darba vieta jāorganizē tā, 

lai atslēdznieks nepatērētu daudz laika d ar
ba rīku sameklēšanai. Reti lietojamie darba 
rīki jāg labā darba riku noliktavā.

Viens no darba ražīguma celšanas notei
kumiem ir darba riku pareiza izvietošana uz 
sola darba laikā. Darba rīki un ierīces jā iz 
vieto šādā kārtībā: tas, ko lieto ar kreiso 
roku, jānovieto darba sola kreisajā pusē, bet, 
ko lieto ar labo roku, jānovieto darba sola 
labajā pusē.

Priekšmeti, kurus atslēdznieks lieto bie
žāk, jānovieto tuvāk darba vietai, un, otrādi, 
priekšmeti, kurus lieto retāk, — tālāk  no d a r 
ba vietas. Šādam  izvietojumam jābūt p as tā 
vīgam, lai atslēdznieks darba laikā varētu 
ņemt vajadzīgo priekšmetu, nezaudējot 
daudz laika tā sameklēšanai.

Darba rīki jānovieto izbīdāmās atvilktnēs 
vai skapī tādā  kārtībā, lai griezējrīki — vī
les, vītņurbji, rīvurbji, urbji utt. nebojātos,

4. zim. Rokas skrūvspīles

5. zīm. Rokas skrūvsp īles 
sīkiem  darbiem



bet mērriki — bldmēri, mikrometri, dažādi kalibri utt. neiegūtu iesi- 
tumus un skrāpējumus.

Sim nolūkam atslēdznieka darba sola izbīdāmā darba rīku at
vilktnē izveido 150—160 mm  platus šķērsplauktiņus. Katrs nodalī
jums jāparedz vienam darba riku veidam.

Vienā no darba rīku atvilktnēm gareniski tās sānu malām pie
stiprina 3—4 pakāpju plāksnes, uz kurām novieto vīles, pie tam 
lielās vīles izvieto uz apakšējām pakāpēm, bet mazās —■ uz augšē
jām.

Atvilktnes dibenu sadala vairakos nodalījumos urbju, rīvjurbju, 
vītņurbju un vītņgriežņu glabāšanai.

Pārējā atvilktnes daļā jānovieto rupjāki darba rīki, piemēram, 
āmuri, cirtņi, krustcirtņi u. c.

Darbu beidzot, no vīlēm ar stiepļu suku jānotīra metala skaidas 
un netīrumi, pēc tam tās jānoslauka ar tīru lupatu vai vīkšķi.

Griezējrīku un mērrīku darba daļas jāieziež ar plānu vazelīna 
kārtiņu.

11 NODAĻA

ATSLĒDZNIEKU DARBA RĪKI UN MĒRRIKI

1. DARBA RĪKI

Atslēdznieku darbu pamatveids ir metala vīlēšana. Ar vīlēm ap
vīlē atsevišķas plāksnes, savienojamās virsmas, līklīniju virsmas 
un urbumus. Ar vīlēm iespējams apstrādāt detaļas ar precizitāti līdz
0,02 mm.

Vīles izgatavo no tērauda y i0 , Y12, Y13, 111X6, 111X9, 111X12. 
Vīļu virsmās iecērt vajadzīgā lieluma zobus, ar kuru palīdzību no
griež metala kārtu no apstrādājamās detaļas.

Vīles iedala plakanās, kvadrātiskās, trijstūra, apaļās, pusapaļās, 
ovālās u. c. (6. zīm.).

Pēc cirtuma veida un lieluma vīles iedala rupjvīlēs, smalkvīlēs 
un samtvīlēs.

Vīļu cirtums var būt vienkārtas un dubultais.
Vienkārtas cirtuma zoba slīpums pret sānu virsmām ir 70—80°; 

ar šāda cirtuma vīlēm labi apstrādājami mīkstie krāsainie metāli 
un to sakausējumi — varš, alumīnijs, babīts.

Dubulto krustenisko cirtumu izveido zem 55—60° leņķa (apak
šējais cirtums) un zem 70—80° leņķa (augšējais cirtums); ar 
šādām vīlēm labi var apstrādāt tēraudu, čugunu un cietos krāsainos 
metālus un to sakausējumus. Vīļu zobu cirtuma leņķi attēloti 7. zī
mējumā.

Pēc zobu skaita uz 1 cm garuma vīles iedala sešās klasēs:
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1. klase — rupjvīles — 6—10 zobu uz 1 cm-, lieto rupjiem dar
biem;

2. klase — smaikvīles — 12—24 zobi uz 1 cm (vidējais cir
tums); lieto gludai apstrādei;

7. zīm. Vīļu zobu cirtuma leņķi

3., 4., 5. un 6. kliase — samtvīles — 24—28 zobi uz 1 cm (vis
smalkākais cirtums); lieto virsmu apdarei.

Rupjvīles lieto rupjai vīlēšanai; rupjie zobi dod iespēju nogriezt 
samērā biezu skaidu.

Strādājot ar rupjvīli, nevar iegūt augstu virsmas gludumu. Gludu
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un precīzu virsmu iegūšanai lieto smalkvīles. Krāsaino metālu ap
strādei nav ieteicams lietot smalkvīles, jo to zobi ātri pieķep (piepil
dās) ar skaidām.

Cirtnis — griezējrīks, ko lieto metāla ciršanai. Cirtni izgatavo 
no oglekļa tērauda Y7 vai Y8. Darba daļu rūda līdz cietībai Rc =53— 
■56 un pēc tam atlaidina. Cirtņa triecienu uztverošo daļu (galviņu) 
rūda līdz cietībai R c = 3 0 —40.

Kā redzams 8. zīmējumā, augšējo cirtņa daļu izveido konisku — 
tas dod iespēju trāpīt ar āmuru cirtņa centrā. Cirtņa asmens asinā
šanas leņķis latkarīgs no apstrādājamā metala cietības. Visizdevī
gākie asināšanas leņķi — tērauda ciršanai a =  60°, čugunam un bron
zai a=70°, misiņam a =  45°, alumīnijam a =  35°.

Visizplatītākie cirtņu garumi ir 100, 125, 150 un 200 mm  (1. tab.).

/. tabula
Atslēdznieka cirtņu izmēri m m

A L B c h h b Ci

5 100 8 12 25 10 5 10
10 125 8 12 35 12 5 10
15 150 10 16 40 15 8 14
20 175 16 25 50 18 12 22
25 200 20 32 60 20 16 28

Krustcirtnim (9. zīm.) ir tāds pats veids kā cirtnim, tikai tā 
asmens ir šaurs, jo tas paredzēts šauru rievu un ķīļrievu izciršanai. 
Krustcirtņa darba daļas asināšanas leņķi ir tādi paši kā cirtnim. 
'Krustcirtņa izmēri doti 2. tabulā.

2. tabula
Krustcirtņu izmēri m m

A L B c «  1 h h j | h h b Ci

2 150 8 12 15 15 30 10 55 1,5 5 10
5 150 10 16 20 20 35 12 60 4 8 14
8 175 10 16 20 20 35 12 65 7 8 1

10 175 16 25 30 25 45 15 67 8 12 22
12 200 16 25 35 30 50 15 70 10 12 22
15 200 16 25 40 35 55 18 80 13 12 23
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No tērauda Y7A izgatavoto cirtņu un krustcirtņu termisko apstrādi 
veic, tos karsējot līdz 780— 830° C un atdzesējot eļļā vai ūdenī ar 
sekojošu atla id ināšanu  pie 270— 300° C.

Darba daļu (asmeni) un galviņu atlaidina — asmeni līdz salm u 
dzeltenai krāsai, galviņu līdz gaiši zilai krāsai.

Rokas m etalzāģus (10. zīm.) lieto metālu un  citu materiālu grie
šanai. Metalzāģi var būt ar izbīdāmu rāmi vai viengabala rāmi.

10. zim. Rokas m etalzāģi:
a —  izb īdāms; b — v ien g ab a la ;  1 un  2 — rāmji ; 3 — m e ta lz ā ģ a  s loksne; 4 un  5 — prlek- 
Sejais  un  paka ļē ja is  m e ta lza g a  s loksnes  i e s t ip r in ā šan as  mezgls;  6 — roktu r is ; 7 — sloksnes 

sas tiep  s a n a s  uzgriezn is  (spā rnu  zgrieznis)

Darbā ērtāki ir metalzāģi ar izbīdāmu rāmi, jo ta jos viegli var 
ievietot dažāda garum a m etalzāģa sloksnes.

S trādājo t ar metalzāģi, sloksne jāsastiepj tā, lai tā nešķiebtos
un nevibrētu, pretējā gadījumā sloksne 
salūst.

M etalzāģa sloksnes izgatavo no tē
rauda 20; pēc izgatavošanas tās  cementē 
un rūda. Bez tam  sloksnes izgatavo arī 
no tērauda y 8 -y i2 ,  9XC un X?.

M etalzāģa sloksnes zobus iegriež ar 
saliktām frēzēm uz horizontālās frēzmašī-
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nas vai izcērt uz speciāla darbgalda. Kā redzams no zīmējuma, me- 
talzāģa zobiem ir ķīļa forma (šaura leņķa veids). Priekšējais leņķis 
vienlīdzīgs 0°, aizmugures leņķis a =30—35° (11. zīm.).

Visizplatītākās ir metalzāģu sloksnes, kurām uz 25 mm  sloksnes 
garuma ir 15— 17 zobu.

Cietu metālu zāģēšanai ieteicams lietot sloksnes ar 15—18 zo
biem uz 25 mm tās garuma. Lokšņu materiāla griešanai ieteicams lie
tot sloksnes ar 20—30 zobiem uz 25 mm sloksnes garuma.

Lai sloksne strādājot neiesprustu zaģejamā materiala, ta blakus 
esošos zobus izloka uz pretējām pusēm.

Metalzāģu slokšņu gabarīta izmēri: garums no 150 līdz 350 mm, 
platums no 10 līdz 25 mm  un biezums no 0,6 līdz 1,2 mm.

Cauruļgrieznis (12. zīm.). Dažāda šķērsgriezuma cauruļu grie
šanai lieto cauruļgriežņus. Kā redzams 12. zīmējumā, cauruļgrieznis 
sastāv no tērauda skavas un trīs griezējdiskiem. Lai, griežot dažāda 
diametra caurules, varētu regulēt attālumu starp griezējdiskiem, 
vienu no tiem izveido pārvietojamu.

Laubzāģis (13. zīm.). Detaļu izgriešanai no lokšņu materiāla 
lieto laubzāģi. Laubzāģa sloksnes zobu griezošās puses vērstas rāmja 
roktura virzienā. Tādēļ ar laubzāģi materiālu griež, velkot to uz sevi. 

Rokas grieznes (14. zīm.). Plānu lokšņu tēraudu, varu, misiņu un
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citus metālus ar biezumu līdz 1 mm  griež ar rokas grieznēm. Griežņu 
asmeņus uziasina zem 65—85° leņķa atkarībā no zāģējam ā metala. 
Mīksta materiāla griešanai as ināšanas  leņķim jābūt vienlīdzīgam 
65°, bet cieta m etala griešanai — 85°.

14,- zim. Rokas grieznes lokšņu m etala griešanai

Biezāku m ateriālu  griež ar grieznem, kas attēlotas 15. zīmējuma. 
M ateriāla griešanu ar šīm grieznēm veic viens cilvēks.

Āmuri (16. zīm.) a t
slēdznieku darbos ir s iša 
n as  rīki, tos lieto sišanai 
cērtot, taisnojot,_ liecot un 
citās operācijās. Āmurus iz
gatavo no tērauda VI,  y8. 
Atslēdznieku āmuriem vi
dus da |ā  ir ovāli caurumi 
kātu  iestiprināšanai.

Darba daļas (smaili un 
pietu) rūda ne m azāk kā 
15 mm garum ā un atlaidi
na; šo daļu cietībai jābūt ro
bežās / ? c = 4 9 —56.

Āmuru izmēri un svars 
(3. tab.) atkarīgi no veica
mā darba rakstura; piemē
ram, darba riku aizzīmēša
n as  darbos lieto no 50 līdz 
200 G sm agus āmurus, da
žādiem atslēdznieku d ar
biem — no 200 līdz 800 G 
sm agus āmurus.

Āmura svaru  izvēlas a t
karībā no veicamā darba 
veida. Praktiski konstatēts, 
ka ciršanai uz katru  cirtņa
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asm ens platuma milimetru jābūt 30—40 G ām ura svara, bet uz krust- 
cirtņa asmens platum a vienu milimetru — 80 G.

Ir vieglie āmuri •— no 100 līdz 200 G smagi, vidējie — no 300 
līdz 500 G un smagie — no 600 līdz 800 G smagi.

3. tabulm
Atslēdznieka āmuru izmēri mm

Svars
(G) d L D s rfi i K F c r n n r» n m / h R

200 20 80 30 21 24 18 12 21 19 2,5 9 12 6 9 16 1,0 1,2 200
300 24 90 36 24 29 19 14 14 21 3,0 9 12 6 11 20 1,0 1,5 210
400 26 100 39 26 31 21 16 26 23 3,0 10 15 7 11 20 1,2 1,6 220
500 28 105 42 ^8 33 22 17 28 25 3,0 10 15 7 11 20 1,2 1,7 230
600 30 110 45 30 36 24 18 30 27 3,5 10 15 7 13 24 1,5 1,8 250
800 32 120 48 32 40 26 20 32 29 3,5 12 16 8 13 24 1,5 2,0 265

Āmuru rokturus ieteicams izgatavot no kizila, pīlādža, kļavas» 
bērza, ozola un citām koku sugām, kas raksturīgas  ar savu izturību 
un elastību. Roktura garum s atkarīgs no āmura svara, piemēram, 
viegliem āmuriem roktura garum am  jābūt 250—300 mm, vidējiem 
āmuriem — 350 mm un smagiem āmuriem — 380—450 mm.

Clinļ * £ p
= -------- o t — ------------ Cj---------- —u-

}
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17. zim. C aursitnis

11.

16. zīm. A tslēdznieka ām urs



Caursitni un veidveseri. Kniedēšanai atslēdzniekam nepieciešami 
caursitņi un veidveseri.

Atslēdznieka caursitnis (17. zlm.) paredzēts izurbto kniežu ur
bumu labošanai, nederīgo kniežu izsišanai, caurumu izsišanai plānā 
lokšņu metālā utt.

Caursitņus izgatavo no tērauda Y7, y8, darba daļu rūda un atlai
dina līdz cietībai R c = 5 3 —56. Arī caursitna pietu rūda līdz cietībai 
i?c =  35—40.

Atslēdzniekam ieteicams caursitņu komplekts, kuru izmēri doti
4 . tabulā.

4. tabula
Caursitņu izmēri m m

d L D c B E a

1 85 6 5 30 10 9°30''
3 100 8 6 40 10 7° 10'
6 150 12 10 50 15 6° 50'
8 175 16 13 70 15 6°30'

Veidveseri (18. zīm.) paredzēti kniedes galviņas veidošanai no 
kniedēšanas puses, tos izgatavo no tērauda V I  un y8. Veidvesera 
darba daļu rūda un atlaidina līdz cietībai Rc = 50—53.

Ieteicams, lai atslēdzniekam būtu veidveseru komplekts, kuru iz
mēri doti 5. tabulā.

5. tabula
Veidveseru izmēri m m

Kniežu 
diametrs 
d (mm)

Kniežu galvi
ņas rādiuss F L D A c E B

2 2,1 1,1 90 10 5 15 10
2,3 2,3 1,3 90 10 6 — — 10
2,6 2,8 1,4 90 12 7 15 8 10 '
3 3,2 1,6 100 12 8 20 8 10
3,5 3,8 1,8 110 14 9 20 10 12
4 4,3 2,1 120 16 11 24 10 14
6 6,5 3,2 140 20 15 32 15 18
8 8,8 4,2 160 22 18 36 15 20

Blietētāji (19. zīm.) paredzēti lokšņu malu un kniežu galviņu 
noblietēšanai, lai iegūtu blīvu šuvi. Atšķirībā no atslēdznieku cirt
ņiem blietētājus izgatavo ar plakanām un noapaļotām darba šķaut
nēm.

Blietētājus izgatavo no tērauda V 7  un Y8.
Uzgriežņu atslēgas. Mašīnu, darbgaldu un dažādu vītņu savie

nojumu salicējam, tāpat kā darba riku atslēdzniekam, jābūt dažāda 
izmēra un tipa atslēgu komplektam (20. un 20. a zīm.).

Mēdz būt uzgriežņu, izciļņu, gala, sviras, kloķveida un citas 
atslēgas.

Atslēdznieku darbos ļoti bieži lieto bīdatslēgas.
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Strādājot ar atslēgām, nepieciešams, lai atslēgas atvērum s labi 
aptvertu skrūves galvu vai uzgriezni, jo  tas  pasargā  strādnieku no 
traum atism a un novērš skrūves galviņas vai uzgriežņa skaldnēs 
sabojāšanu.

Saliekot dažādus darbgaldus un aparātus, dažreiz lieto robež- 
atsiēgas (tarētas ats lēgas) ,  kas neļauj pievilkt uzgriezni ar lielāku 
spēku nekā iestādītā robeža un
novērš vītnes noraušanu  va! 
skrūves p ārraušanu  (21. zīm.). 
Sī atslēga sas tāv  no vārpstas  
5, uz kuras nostiprina nomai-

18. zīm. Veidveseris 19. zīm. B iietētaji:
a — ar  sm a i lu  ga lu ;  b — a r  noapaļo tu  ga lu

nām u galviņu 1. V ārpstās  o trā  gala ar skrūvi 8 nostiprina čaulu 9 
ar rokturi 10.

V ārpstas  korpusā iepresēta tapa 7, kuras gali ieiet čaulas 6 izgrie
zumos, čaulai ir zobi ar slīpām malām, kuros ieiet čaulas 9 zobi. 
Čaulu 6 notur sazobē atspere 4, ko regulē ar uzgriezni 3 un kontr- 
uzgriezni 2 .

20. a zim. U zgriežņu atslēgu tipi

2 A tslēdznieku darbi



Šāberi (22. zīm.) atkarībā no formas un ar tiem apstrādājam ās 
virsmas dalās plakanajos, trijstūra, fasonšāberos u. c.

Sāberus izgatavo no oglekļa tērauda yiO, y i 2  vai hroma tērauda 
X5 un 9XC. Sābera darba daļu rūda līdz cietībai robežās Rc = 6 2 — 65.

20. b zīm. B īdatslēga:
1 - -  k u s tīg a is  žoklis; 2 — zobstien is; 3 — k o rp u ss; 4 — ass ; 5 — gliem ezis

Sāberējot baltā čuguna vai cita cieta m ateriāla detaļas virsmu, 
lieto šāberu, kam ir cieto sakausējumu BK6 vai T15K6 plāksnītes. 

P lakanos šāberus lieto plakanu virsmu- šāberēšanai- To garums

21. zīm. Robežatslēga

2 0 0 —400 mm, p latum s — 15— 30 mm, griezošās daļas platums — 
2—4 mm.

Plakana šābera as ināšanas  leņķis vienlīdzīgs 90°. Rupjai šaberē- 
šanai a s in ā ša n as  leņķis ir 75—80°. Cilindrisku un ieliektu virsmu
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šāberēšanai lieto kā  taisnos, tā izliektos tr i js tūra šāberus ar asi
nāšanas  leņķi —• 60°.

Dažādu sarežģītu  virsmu šāberēšanai lieto fasonšāberus, kuru 
formu izvēlas atkarībā no detaļas šāberējam ās v irsm as profila.

22. z im . Sāberi:
6 — p lak an ie  Šāberi; b — š ā b e rs  a r ieliekam u p lāk sn īti; c — tr i js tū r a  šāb e rs ;

d  — fa so n šāb e rs

Atkarībā no precizitātes detaļas izgatavo ar dažādām  novirzēm 
no rasējumos uzrādītajiem nominālizmēriem.

Ja  ļoti precīzi’jāietur izgatavojam ās detaļas izmēri, tad zināmas 
grūtības sagādā  šo izmēru pārbaude. Daudzo cēloņu un apstākļu re
zultātā m ēraparā ta  rādītais izmērs atšķiras no detaļas faktiskā iz
mēra.

Starpību starp mērījuma rezultātu un detaļas faktisko izmēru sauc 
par m ērīšanas kļūdu. Sīs kļūdas lielums raksturo  veicamā mērījuma 
precizitāti. Mērījot detaļas, izmēra kļūda var būt pozitīva vai ne
gatīva (mērījuma rezultāts var būt lielāks vai mazāks par faktisko 
detaļas izmēru).

Detaļu mērīšanas precizitāte atkarīga no m ēraparā ta  vai mēr- 
rīka, ar kuru veic mērīšanu. Bez tam m ērīšanas precizitāti ietekmē 
ari v irsm as gludum s un detaļas temperatūra.

Lai iegūtu vienādus mērīšanas apstākļus, ar Vissavienības s tan 
dartu noteikts, ka mērīšana jāveic pie +20°C.

Atkarībā no mērrīku un m ēraparā tu  konstrukcijas un m ērīšanas  
veida tos iedala svītru (iedaļu) mērrīkos, sviru indikatoros, garuma 
gala mēros, aparātos  leņķu un konusu mērīšanai, optiskos un inter
ferences aparātos.

Pie svītru mērrīkiem pieder mērlineāli, bīdmēri, dziļumrrtēri, aiz
zīmēšanas bīdmēri, leņķmēri ar noniju, mikrometri, mikrometriskie

2. MERRIK1
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dziļummēri un iekšmēri. Par svītru mērrīkiem tos sauc tāpēc, ka uz 
vienas to daļas ir iedaļas (svītras), bet uz otras — rādītāja svītras.

Pie sviru-indikatora aparātiem pieskaitāmi pulksteņa vai sviru 
tipa indikatori un minimetri.

Sviru-indikatora aparātiem ir nekustīga skala un kustīgs rādī

tājs, kas rāda mērāmās daļas izmēru.
Pie gala mēriem pieskaitāmi plakanparalēlie garuma gala mēri 

un tausti.
Leņķu un konusu mērīšanai lieto leņķu plāksnītes, sinusa lineālus, 

stūreņus un leņķmērus.
Pie optiskajiem aparātiem pieskaitāmi optimetri, mikroskopi, pro

jekcijas komparatori.
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M ērīšanai ar interferences metodi lieto speciālu p lakanparalē lu  
stiklu kom plektus.

M ērlineāls paredzēts aizzīm ēšanai, garum a m ērīšanai u tt. Mēr- 
lineāla skalas iedaļu vērtība ir m ilim etrs un pusm ilim etrs, tāpēc 
m ērīšanas precizitāte ir 0,5 mm. M ērlineālus izgatavo  no oglekļa 
tērauda Y7 vai Y8.

Bīdmērs ir m ērrīks, kas sastāv  no divām  kājiņām , no kurām  vie
na nekustīgi savienota ar m ērlineālu (stien i), bet o tra, uz kuras ir 
nonijs, slīd  gareniski pa m ērlineālu.

Ir divu veidu bīdm ēri: ar m ērīšanas precizitāti 0,1 mm (23. zīm.) 
un p aau g stin ā tu  precizitāti līdz 0,02 un 0,05 mm (24. zīm .). Pēdējos 
iieto precīzākai iekšējai vai ārējai m ērīšanai. B īdm ēram  ar m ērīšanas 
precizitāti 0,1 mm ir dziļum m ērs.

M ilim etra daļu  no lasīšanai bīdm ēram  ir nonijs. N onija skala, 
kas vienlīdzīga deviņām  lineāla  skalas iedaļām , t. i., 9 mm, sadalīta  
desm it v ienādās daļās. Tādējādi nonija viena iedaļa sa s tād a  0,9 mm, 
t. i., tā ir īsāka par k atru  lineāla iedaļu par 0,1 mm.

Blīvi sabīdot kopā bīdm ēra kājiņas, nonija nulles iedaļa precīzi 
sakrīt ar lineāla nulles iedaļu. P ārē jā s  nonija iedaļas nesakrīt: p ir
m ā nonija iedaļa nesakrīt ar pirm o lineāla iedaļu par 0,1 mm, o trā 
nonija iedaļa nesakrīt ar otro lineāla iedaļu par 0,2 mm u tt.

25. zim . Dziļum m ers

Desm itā nonijia iedaļa precīzi sakrīt ar devīto lineāla iedaļu.
Nobīdot rām īti tā , ka nonija pirm ā iedaļa (nulles iedaļu neskai

to t) sakrīt ar lineāla pirm o iedaļu, starp  bīdm ēra kājiņām  izveido
ja s  sprauga, kas v ienlīdzīga 0,1 mm. J a  sakrīt nonija o trā  iedaļa 
ar lineāla otro iedaļu, sp rauga starp  kājiņām  ir 0,2 mm; sakrīto t 
nonija treša ja i iedaļai lar lineāla trešo  iedaļu, sp rauga ir 0,3 mm 
utt. Tādējādi tā  nonija iedaļa, kas tieši sakrīt ar kādu  lineāla iedaļu, 
rād a  m ilim etru desm itdaļu skaitu.

B īdm ēram  ar precizitāti līdz 0,02 mm ir nonijs, kura 12 mm garā  
skala sada līta  25 v ienādās daļās; nonija m ērogs vienlīdzīgs 12:25= 
= 0 ,4 8  mm, bet, tā  kā lineāla iedaļas vērtība ir 0,5 mm, tad  no lasī
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juma precizitāte ir lineāla un nonija iedaļu vērtību starpība (0,5—■
0,48=0,02 mm).

Dziļummērus (25. zīm.) lieto, piemēram, necaurejošu caurumu, 
izvirpojumu, rievu, gropju, pakāpju dziļuma mērīšanai.

Nonija un stieņa nulles iedaļām sakrītot, mērstieņa galam jāat
rodas vienā plaknē ar dziļummēra rāmīša darba virsmu.

Dziļummērus izgatavo ar nolasījuma precizitāti pēc nonija, kas 
vienlīdzīgs 0,1, 0,02 un 0,05 mm, un to maksimālie mērījumi ir 
100, 125, 150, 200, 250, 300, 400 un 500 mm.

Ar dziļummēru mēra šādi: dziļummēru nostāda ar pamatni uz 
cauruma malām, bet mēriineālu izbīda, līdz tas atduras pret cauruma 
galu. Nolasīšanu veic tāpat kā ar bīdmēru.

26. zīm. Mikrometri

Mikrometrs (26. zīm.) — precīzāks mērrīks, ar ko mēra ārējus 
izmērus ar precizitāti līdz 0,01 mm-

Mikrometrs sastāv no skavas, pēdas, kāta, mikrometriskās skrū
ves, čaulas, tarkšķa un fiksatora. Pamatdaļa, uz kuras montē mikro
metru, ir skava. Skavā iepresēta nekustīgā pēda.

Uz kāta ārējās virsmas ir milimetru un pusmilimetru iedaļas. 
Kāta iekšienē nostiprināts uzgrieznis, kurā ieskrūvē mikrometrisko 
skrūvi. Mikrometriskās skrūves gals ir gludi pulēts ar pulētu pla
kanu mērvirsmu. Mikrometriskajai skrūvei ir vītne iar soli 0,5 mm, 
kas izgatavota pēc otrās precizitātes klases. Mikrometriskajā skrūvē 
ievieto galviņu ar tarkšķi. Pagriežoties mikrometriskajai skrūvei par 
vienu apgriezienu, čaula un skrūve pārvietojas par 0,5 mm. Milimetru 
daļu nolasīšanai uz čaulas ir 50 vienādas iedaļas. Tāpēc čaulas pa
grieziens par vienu iedaļu pārvieto skrūvi par soļa 1/50 daļu.
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M ikrom etra m ērīšanas precizitāte vienlīdzīga ar m ikrom etriskās 
skrūves soli, dalītu  ar čau las iedalu skaitu, t. i., 0 ,5:50=0,01 mm. 
M ikrom etriskās skrūves vienm ērīgai piespiešanai pie m ērām ās v ir
sm as paredzēts tarkšķis. M ērījum u nolasa šādi: 1 mm un 0,5 mm no
lasa  pēc iedaļu skaita  uz kāta, bet m ilim etra sim tdaļas nosaka pēc 
iedaļām  uz čaulas, kuras sakrīt ar iedaļām  uz kāta.

Tiek lietoti šādu izm ēru m ikrom etri: no 0 līdz 25 mm, no 25 līdz 
50 mm, no 50 līdz 75 mm, no 75 līdz 100 mm utt. <

V ītnes vidējā d iam etra m ērī
šana i lieto v ītnes m ikrom etrus 
(27. zīm .), kuriem  gludās pēdas 
un skrūves gala vietā ir m ainām i 
ieliktņi, kas atb ils t v ītnes solim.

Mikrometrisko dziļummēru 
lieto dziļum u un augstum u m ē
rīšanai. T as sa tāv  no m ikrom et
ra  kustīgās daļas, bet skavas vie
tā tam  ir a tbalstlineāls  (28. zīm .).

M ikrom etriskā dziļum m ēra 
m ērīšanas robežas ir 0—25, 0—50, 0— 75 un  0— 100 mm  a tkarībā no 
m ainam o stieņu  daudzum a. M ikrom etriskā dziļum m ēra iedaļas vēr
tība ir 0,01 mm.

Indikatori ir ļoti izplatīti m ēraparāti. Tos lieto noviržu m ērīša
nai no dotā izm ēra, pārbaudot s išanu  un ekscentricitāti ierīču, darb
galdu  detaļu-u. c. pārbaudēs.

29. zīm ējum ā attēlo ts indikatora kopskats. Indikators sastāv  
no m ērīšanas stieņa ar gliemež- 
vītni, kas a trodas sazobē ar glie- 
m ežratu. Paceļot vai nolaižot 
stieni, g liem ežrats griež rād ītā ja  
asi. B rīvgājiena novēršanai ind i
katorā ir ritenis, kas a trodas s a 
zobē ar m azo zobratu, kurš sa 
vukārt nostip rināts  uz rād ītā ja  
ass, un spiež to ar a tsperes p a
līdzību vienm ēr uz vienu pusi.
V ītnes atspere spiež m ērīšanas 
stieni vienm ēr uz vienu pusi. Lai 
iestād ītu  rād ītā ju  nulles stāvoklī, 
jāpag riež  vajadz īgā  stāvoklī ska
la. Skalas iedaļas vērtība vienlī
dzīga 0,01 mm.

Leņķmēri ir divējāda tipa: 
transportie ra  un universālie leņķ
mēri.

T ransportiera  leņķm ērs sastāv
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no pusdiska un lineāla. Pusdiskam  piestiprināts pārvietojam s lineāls, 
pusdiska izgriezum os ir ierīce nonija sv iras m ikrom etriskai pārvieto
šanai. '

Lai izm ērītu ap strād ā jam ās detaļas leņķi, v isp irm s nostāda p ā r
vietojam o lineālu v a jadz īgajā  leņķī pēc nonija nulles iedaļas. Tad 
nostiprina nonija m ikrom etriskās padeves skrūvi un leņķm ēru galīgi 
nostāda pēc nonija ar m ikrom etriskās skrūves palīdzību.

Leņķm ēra nolasījum a rezu ltā tu  noteic pēc pusdiska skalas un 
nonija. V ispirm s ievēro, kura no pusdiska skalas iedaļām  sakrīt ar

nonija nulles iedaļu; šīs 
iedaļas skaitliskā vērtī
ba izteic leņķa lielumu 
grādos. M inūšu skaita 
no lasīšanai ievēro, kura 
nonija iedaļa sak rīt ar 
pusdiska iedaļu. S īs no
nija iedaļas kārtas skait
lis rād a  m ērījam ā leņķa 
m inūšu skaitu.

Ar šo leņķm ēru var 
m ērīt leņķus no 0 līdz 
180°.

Ar universālo  leņķ
m ēru var m ērīt leņķus 
no 0 līdz 320°.

U niversālā leņķm ēra 
nonijs iekārto ts tā , ka tā 
iedaļas izvietotas no n u l
les stāvokļa uz abām  
pusēm  (pa kreisi un pa 
labi.)

30. zīm ējum ā attēlo ts 
Sem enova universāla is 
leņķm ērs. P a  sektoru 1, 
uz kura ir g rādu  pam at- 
skala, pārv ie to jas p lāk
snīte 2, uz kuras nostip

rin ā ts  nonijs 3. Uz plāksnītes 2 ar tu rē tā ju  4 nostip rināts  stū ren is 5, 
pie kura p iestip rināts lineāls 6 . P lāksn īte  7 stingri p iestip rināta  pie 
sektora 1.

Kaut gan  leņķm ēra pamiatskala a trodas uz 130° loka, dažādi iestā
dot leņķm ēra detaļas, var m ērīt leņķus no 0 līdz 320°.

N olasījum a lielums pēc nonija — 2 m inūtes. A ttiecīgi nostādot 
leņķm ēru, ievieto detaļas m ērām ā leņķa m alas starp  plāksnīti 7 un 
lineālu 6 un ar sektora 1 un nonija 3 palīdzību veic nepieciešam os 
m ērījum us.

Mikrometrisko iekš mēru lieto detaļu, caurum u, rievu un citu iekšē

29. zīm. Indikatora un sviras m ehānism ā  
kopskats
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jo izm ēru m ērīšanai (31. zīm .). Tas sastāv  no m ikrom etriskās sk rū
ves, ā rē jās  čaulas, čau las ar nostip rinātā ju  un  uzgaļa . M ērot iekš- 
m ēru ievieto urbum ā tieši pa tā  diam etru un pakāpeniski izbīda 
m ikrom etriskās galv iņas uzgaļus līdz saskarei ar urbum a sieniņām..

Ar iekšm ēru var m ē
rīt urbum us a r diam etru 
35 mm  un lielākus.

T austus lieto spēles 
lielum a noteikšanai s tarp  
detaļām . T austu  kom 
plekts sas tāv  no 0,04 līdz 
2  mm biezām  plāksnītēm  
( 2 0  gab .), kas ieslēgtas 
aptverē (32. zīm .).

V ītņm ērs (33. zīm.) 
ir p lāksn īšu  kom plekts ar 
precīzi izvietotiem  v ītņu  
profiliem. Ir divu tipu 
vītņm ēri — m etriskās 
vītnes m ērīšanai un col
lu v ītnes m ērīšanai.

V ītnes soļa pārbaudei 
izvēlas plāksnīti, kuras 
profils sakrīt ar sk rū
ves vai uzgriežņa p ā r
baudām o vītni. Uz v ītņm ēra plāksnītēm  norād īts  solis vai g ā jien u  
skaits.

Robežkalibrus lieto urbum u un vārpstu  m ērīšanai pielaižu robe
žās (34. zīm .).

31. zim. M ikrom etriskais iekšmērs

V ārpstu un ārēju  paralēlu  plakņu m ērīšanai lieto skavu robež
kalibrus (35. zīm .). Skavu robežkalibriem  ir caur ejošā puse, kuras iz
m ērs vienlīdzīgs v islie lākajam  p ieļaujam am  izmēram.
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Pārbaudot urbumu ar tapu kalibru, tā caurejošai pusei jābūt vie
nādai ar urbuma vismazāko pieļaujamo izmēru.

Tapu kalibra necaurejošai pusei jābūt ar izmēru, kas vienlīdzīgs 
vislielākam pieļaujamam urbuma izmēram, skavu kalibra necaurejo

šai pusei ir izmērs, kas vienlī
dzīgs vismazākam pieļaujamam 
vārpstas izmēram.

Tapu kalibra galu ar visma
zāko robežizmēru apzīmē ar «IIP» 
(caurejošs). Tapu kalibra galu 
ar vislielāko robežizmēru apzīmē 
ar «HE» (necaurejošs).

Ja urbums izgatavots pareizi, 
tapu kalibra caurejošam galam 
jāiet urbumā brīvi pašsvara ie
tekmē. Tapu kalibra necaurejo- 
šais gals urbumā ieiet nedrīkst.

Vītnes pārbaudei lieto vītņu 
tapu kalibrus un gredzenu kalib
rus (36. zīm.).

Etalona plāksnītes (37. zīm.) lieto mērrīku un detaļu precīzu li
neāro izmēru kontrolei. Plāksnītes izgatavo no leģētā darba rīku tē
rauda X f un X.

32. zim. Tausti

33. zim. Vītņmers

Plāksnītēm ir taisnleņķa paralēlskaldņa forma, pretējās skaldnes 
ir mērvirsmas; mērvirsmas un to savstarpējie attālumi ir ļoti 
precīzi.

Etalona plāksnītes izgatavo komplektos, kuros ietilpst 9, 10, 32, 
42, 87 vai 103 pāksnītes. Dažādi kombinējot lielāka izmēra plāksnī
tes, var iegūt jebkuru izmēru ar intervālu 0,001 mm.
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b
Diametriem no 3 - 6 mm

Diametriem no 1 - 3  mm

34. zim, Robežkalibri:
a  — p la k an s  tapu  kalibrs ; b —  c i lindrisks  tap u  kalibrs

27



Stūreņi un šabloni. Lineāru izmēru un leņķu pārbaudei atslēdz
nieks lieto stūreņus. Detaļu precizitāti pārbauda pēc gaismas sprau
gas, kas izveidojas starp stūreni un detaļu; šadi iegūstama mērīša
nas precizitāte līdz 0,01 mm.

Stūreņus izgatavo no 
tērauda 20 un pēc tam 
termiski apstrādā — ce
mentē un rūda.

Neaizsegtu, aizsegtu 
un necaurejošu detaļu 
virsmu profila pārbau
dei lieto šablonus. Pār
baudes būtība ir šāda: 
pārbaudāmo detaļu pār
klāj ar plānu krāsas kār
tiņu (ultramarīns vai 
kvēpi, kas izšķīdināti mi- 
nerāleļļā) un ar šablonu 
vairākkārtīgi pārvelk pār 
pārbaudāmo virsmu.

Uz šablona paliek 
krāsas pēdas, pēc kurām 
noteic virsmas kļūdu. 
Profila neaizsegto daļu 
var pārbaudīt pēc gais
mas spraugas, nepārklā- 

36. zim. Vītņu kalibri: '  j°t detaļu ar krāsas
a — gredzens; b — tapas kārtu.

37. zim, Etalona plaksmtes
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III N O D A Ļ A

DETAĻU AIZZĪM ĒŠANA

1. AIZZĪMĒŠANAS RĪKI

A pstrādājo t dažādas ļoti sarežģ ītas konfigurācijas detaļas, jā 
veic daudz operāciju, lai apstrādes procesā nepielaistu  izm ēru kļū^ 
das. 5im  nolūkam  uz sagatavo jum a v irsm as uzvelk precīzi pēc ra 
sējum a izm ērus kontūras veidā, kas apzīm ē robežas, līdz kurām  j ā 
noņem  apstrādes uzlaide. Izm ēru svītru  uzvilkšanas operāciju uz 
detaļas sauc par aizzīm ēšanu.

A tslēdznieks bieži izgatavo de
ta ļas , kas jāaizzīm ē pēc rasējum a, 
lai varētu  tā s  ērtāk  apstrādāt. T ā
dēļ atslēdzniekam  labi jāp ro t lasīt 
rasējum us.

Izšķir plaknes un telpisko aizzī
m ēšanu. P laknes aizzīm ēšanā uz
velk sv ītras tikai uz v ienas de ta
ļas  plaknes, piem ēram , uzgriežņu a t
slēgas aizzīm ēšana pēc šablona.

Telpiskā aizzīm ēšanā sv ītras  uz
velk dažādās plaknēs zem dažādiem  
leņķiem.

Aizzīmēšanas plates. A izzīm ēšanu veic ar aizzīm ēšanas rīkiem 
uz speciālas aizzīm ēšanas p lates (38. zīm .).

A izzīm ēšanas p la tes atlej no pelēkā čuguna un pēc m ākslīgās 
novecināšanas m ehāniski un  ar rokām precīzi apstrādā. M ēdz būt 
dažādu izm ēru plates, piem ēram , 1200X1200 mm; 1500X3000 mm;

3000X5000 mm.
P la tes uzstāda uz koka g a l

diem vai ķieģeļu pam ata, lielas 
p la tes uzstāda precīzi pēc līm eņ
rāža  tā , lai darba virsm a būtu 
stingri horizontāla .

D etaļu  aizzīm ēšanā lieto t ā 
lāk aplūkotos darba rīkus.

A izzīm ēšanas velci (39. zīm.) 
lieto sv ītru  v ilkšanai uz detaļām . 
Tā sastāv  no pam atnes, kas iz 
gatavo ta  no čuguna, s ta tnes, ap 
tveres aizzīm ēšanas ad a ta s  no
stip rināšanai un skrūves, a r ko 
nostiprina aizzīm ēšanas adatu  
vajadz īgā stāvoklī. A izzīm ēšanas 
adatu  izgatavo no darba rīku
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tērauda, tas  galu  ruda, lai tam butu pietiekama cietība un tas  s trād ā
jo t  ātri nenodiltu.

Cirkuli (40. zīm.) lieto lineāru izmēru aizzīmēšanai uz ap s trā 
dājam ās detaļas, līniju dalīšanai daļās, aploču aizzīmēšanai, leņķu 
dalīšanai utt.

Vertikālais mērlineāls ar pamatni (41. zīm.) paredzēts a ttā lum a 
noteikšanai no aizzīmēšanas ada tas  gala  līdz platei.

Aizzīmēšanas bīdmērs. Liela izmēra aploču 
aizzīmēšanai lieto aizzīmēšanas bīdmēru (42. 
zīm.), kas sastāv  no stieņa ar milimetru iedaļām 
un divām kājiņām  — nekustīgās un kustīgās ar 
noniju.

40. zīm . A izzīm ēšanas cirkuli:
-  atsperes cirkulis; b — cirkulis ar loku

41. zim. V ertikālais mer- 
lin eā ls ar pamatni

Malas paralelvelce. Centru, augstum u un citu aizzīmēšanas līniju 
precīzākai pārbaudei lieto m alas paralēlvelci (43. zīm.)'.

Stūrenis. Vertikālu un horizontālu līniju novilkšanai uz aizzīmē- 
jam ām  virsmām, kā ari lai pārbaudītu detaļa nostādīšanas pareizību 
uz plates, lieto stūreņus (44. zīm.).

Punktsitis. Padziļinājum u iegūšanai uz svītrām lieto punktsiti 
(45. zīm.). Punktsiti izgatavo no darba rīku tērauda Y7 un y8.
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42 zim. A izzīm ēšanas bīdmērs

44. zim. Stūreņi:
a — ar atmalu; b — bez atmaîae

3 i



D arba daļai pēc rūd īšanas jabu t a r cietību jRc = 5 3 —58, bet galam  — 
= 3 0 —40.
Prizmas (46. zīm.) lieto kā bazi cilindrisku detaļu nostād īšanai 

u z  plates. Tās izgatavo no tērauda 20 vai X r  un pēc tam  cementē 
u n  rūda. Pēc rūd īšanas tā s  slīpē un rūpīgi Iepē.

Izgatavo  dažada tipa un form as prizm as. Uz tam  visbiežāk aiz- 
zīm ē vārpstas, čaulas, asis, sa jū g u s utt.

Ceļamās skrūves (47. zīm.) — ierīces, ar kuru palīdzību nostāda 
■uz aizzīm ēšanas p lates dažādas form as detaļas.

Spīļskavas (48. zīm .) paredzētas detaļu 
p iestip rināšanai pie prizm ām , stūreņiem , 
galda utt.

No aizzīm ējam iem  sagatavojum iem  vai 
detaļām  rūpīgi no tīra  netīrum us, pļāvu un 
citus sārņus, pēc rasējum a pārbauda to iz
m ērus, pēc tam  izvēlas bazi, no kuras jā 
ņem  visi pam atizm ēri. Pēc tam  izvēlas aizzī
m ēšanas un  detaļu  vai sagatavo jum u n o stā 
d īšanas kārtību  uz plates. Lai novelkam ās 
līn ijas  uz aizzīm ējam ām  v irsm ām  būtu  labi 
redzam as, detaļas nokrāso. K rāsas s a g a ta 
vošanai ņem  vienu kilogram u k rīta  un to a t 
šķaida 7 līdz 8 litros ūdens, pēc šķīdum a 
uzvārīšanās tam  pieliek 50 G g a ’dnieku lī
mes.

V irsm as var nokrāsot ar vara  vitriola 
šķīdum u, uz vienu glāzi ūdens ņem ot trīs 
tē jkaro tes vitrio la . Ar otu  pārklāj sagatavo- 

46. zīm. _ A izzīm ēšanas jum a aizzīm ējam ās v irsm as ar vara  vitriola 
prizm as šķīdum u, tāpēc uz tā  v irsm as nosēžas p lāna

vara  oksīda kārtiņa . Ar aizzīm ēšanas adatu 
ievilktā sv ītra skaidri redzam a uz sag a tav o 

jum a vai aizzīm ējam ās detaļas.
Uz aizzīm ējam ā sagatavo jum a (deta ļas) vispirm s jānovelk asis 

un  galvenās līn ijas, kas nosaka bāzes stāvokli. P a r bazi pieņem 
virsm u, pēc kuras var aizzīm ēt citas saga tavo jum a virsm as.
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47. zim . Cejamas skrūves

2. DETAĻU AIZZĪM ĒŠANAS PIEMĒRI

1. p i e m ē r s .  Dota aploce ar rād iusu  R. Tā jāsadālia trijās  v ien
līdzīgās daļās. S a jā  nolūkā no jebkura sim etrijas līn ijas krustpunkta 
ar aploci (49. zīm ējum ā punkta D) ap rakstām  loku ar rād iusu  R, līdz 
ta s  k rusto jas ar doto aploci punktos A un B.

49. zim. A ploces dalīšana trijās daļās

Punkti C, B un A dala aploci tr ijā s  v ienlīdzīgās daļās. Savienojot 
a r taisnēm  punktus A, B un C, iegūstam  ievilktu v ienādm alu trijstū ri.
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2. p i e m ē r s. Dota aploce ar centru O. Tā jāsadala četrās daļās. 
Sajā nolūkā novelkam caur aploces centru divas savstarpēji perpen
dikulāras simetrijas līnijas. Simetrijas līniju krustpunkti 1, 2, 3 un 
4 ar aploci dala pēdējo četrās vienlīdzīgās daļās. Savienojot ar tais
nēm punktus 1, 2, 3, 4, iegūstam ievilktu četrstūri (50. zīm.).

50. zim. Aploces dalīšana četras daļas

3. p i e m ē r  s. Jāsadala aploce piecās vienlīdzīgās daļās (51. zīm.). 
Velkam divas savstarpēji perpendikulāras ass līnijas un no to krust
punkta O aprakstām aploci ar doto diametru. Sādi iegūstam horizon
tālās ass līnijas krustpunktus A un B un vertikālās ass līnijas krust
punktus 1 un C ar aploci. No punkta A aprakstām loku ar rādiusu, 
kas vienlīdzīgs ar aploces rādiusu, iegūstot loka krustpunktus a un b 
ar aploci.

Savienojot punktus a un b ar taisni, iegūstam punktu Ķ. No 
punkta K  aprakstām loku ar rādiusu, kas vienlīdzīgs attālumam no 
punkta Ķ  līdz punktam 1. Šī loka krustošanās ar horizontālo ass 
līniju dod punktu M. Nogrieznis 1-M vienlīdzīgs ar ievilkta regulāra 
piecstūra malu. Tālāk, atliekot pa aploci nogriezni 1-M, dalām to 
punktos 1, 2, 3, 4 un 5 piecās vienlīdzīgās daļās.

Savienojot ar taisnēm punktus 1, 2, 3, 4 un 5, iegūstam ievilktu 
piecstūri.

4. p i e m ē r s. Jāsadala aploce sešās vienlīdzīgās daļās (52. zīm.). 
No divu savstarpēji perpendikulāru ass līniju krustpunkta O aprak
stām dotā diametra aploci. No viena ass līnijas krustpunkta ar aploci, 
piemēram, no punkta 1 kā centra ar rādiusu, kas vienlīdzīgs ar
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aprakstāmās aploces rādiusu, aizzīmējam krustpunktus 2 un 6 ar 
aploci. To pašu atkārtojam no punkta 4 un iegūstam punktus 3 un 5. 

Punktos ./, 2, 3, 4 ,5  un 6 aploce dalās sešās vienlīdzīgās daļās. 
Savienojot ar taisnēm punktus 1, 2, 3, 4, 5 un 6, iegūstam ievilktu 

regulāru sešstūri.

52. zim. Aploces dalīšana sešās daļas

Aploces dalīšana jebkura skaita vienādās dalās. Ar praksē pie
tiekamu precizitāti var dalīt aploci jebkura skaita vienlīdzīgās daļās, 
lietojot hordu tabulu; koeficientu lielumi hordu noteikšanai doti 
6. tabula.

Koeficientu lielumi hordu noteikšanai

Aploces
dalijumu

skaits
Koe.'icfents

Apīoces
dalījumu

skaits
Koeficients

Aploces
dalījumu

skaits
Koeficients

Aploces
dalījumu

skaits
Koeficients

1 0,000 26 0,120 51 0,062 76 0,0412 1,000 27 0,116 52 0,060 77 0,0403 0,866 28 0,112 53 0,059 78 0,0404 0,707 29 0,108 54 0,058 79 0,0395 0,587 30 0.104 55 0.U57 80 0,0396 0,500 31 0,101 56 0,056 81 0,0387 0,434 32 0,098 57 0,055 82 0,0388 0,383 33 0,095 53 0,054 83 0,0379 0,342 34 0,092 59 0,053 84 0.03710 0,309 35 0,090 60 0,052 85 0,036
0,282 36 0,087 61 0,051 86 0,03612 0,258 37 0,085 62 0,050 87 0,03613 0,239 38 0,083 63 0,050 88 0,03514 0,223 39 0,080 64 0,049 89 0,03515 0,208 40 0,078 65 0,048 90 0,03416 0,195 41 0,076 66 0,047 91 0,03417 0,184 42 0,075 67 0,046 92 0,03418 0,174 43 0,073 68 0,046 93 0,03319 0,165 44 0,071 69 0.045 94 0,03320 0,156 45 0,070 70 0,044 95 0,03321 0,149 46 0,068 71 0,044 96 0,03222 0,142 47 0,067 72 0,043 97 0,03223 0,136 48 0,065 73 0,043 98 0,03224

oc 0,130 49 0,064 74 0,042 99 0,031
0,125 50 0,063 75 0,041 100 0,031



6. tabulas pirmajā ailē dots aploces dalījumu skaits. Otrajā ailē 
dots koeficients, ar ko jāreizina dalāmās aploces diametrs, lai no-' 
teiktu hordas garumu, kas vienlīdzīgs attiecīgā ievilktā daudzstūra 
malai. Piemēram, jāsadala aploce, kuras diametrs ir 80 mm, 16 vien
līdzīgās daļās. 5im nolūkam pirmajā ailē atrodam nepieciešamo da
lījumu skaitu, dotajā gadījumā 16. 5im skaitlim otnajā ailē atbilst 
koeficients 0,195. Reizinām aploces diametru 80 mm  ar 0,195 un 
iegūstam 15,6 mm. Izmēru 15,6 mm atliekam ar cirkuli pakāpeniski 
pa aploci 16 reizes.

3. SAVIENOJUMU AIZZĪMĒŠANA

Par savienojumu sauc vienmērīgu pāreju no vienas līnijas uz otru. 
Izšķir divu veidu savienojumus: 1) taisnes savienojumus ar aploces 
loku un 2) dažādu aploču loku savienojumus.

Pirmo savienojumu veidu, t. i., taisnes pāreju aploces lokā, un 
otrādi, var iegūt tad, ja savienojamā taisne ir pieskare aplocei — ja

savienojuma punkts atrodas uz per
pendikula, kas novilkts no loka centra 
uz taisni. Veidojot savienojumus, vis
pirms jāiezīmē aploces loks un pēc 
tam taisne.

Otrajā gadījumā, t. i., savienojot 
vienu loku ar otru, savienošana iespē
jama, ja loki ir pieskares loki — ja sa
vienojuma punkts (saskares punkts) 
atrodas uz taisnes, kas savieno savie
nojamo loku centrus. Attālumam starp 
savienojamo loku centriem jābūt vien
līdzīgam to rādiusu summai.

Jāsavieno ar aploces loku divas neparalēlas taisnes, t. i., jā 
noapaļo šaurleņķis (53. zīm.).

Tāpēc novelkam vienu taisni paralēli malai BA, bet otru paralēli 
BC. Taišņu krustpunkts O ir centrs lokam, iar ko noapaļo leņķi.

53. zīm. Neparalelu taišņu sa
vienošanas piemērs

a '
54. zīm. Aploces loku savienošanas piemērs

No punkta O novelkam perpendikulus uz leņķa maļam, iegūstam 
punktus a un c, kas ir savienojuma punkti.
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Aprakstot loku OC ar doto rādiusu, iegūstam leņķa noapajojumu.
Jāsavieno divu aploču loki (ārējā pieskaršanās). 5im nolūkam 

noteicam otrā loka centra stāvokli (54. zīm.). Novelkam no dotā 
centra O, līdz dotam savienojuma punktam a taisni, kas ir centra 
līnija. Atliekam uz šīs taisnes nogriezni, kas vienlīdzīgs savienojamo 
loku rādiusu summai; iegūstam punktu O2 '■— meklēto centru, no 
kura aprakstām loku ar rādiusu Ra (54. zīm. c).

55. zim. Aizzīmētājā darba vietas kopskats

Lai savienotu aploču lokus, tiem iekšēji saskaroties, noteicam 
otra loka centra 0 , stāvokli. Caur punktu Oj un siaskares punktu 
a velkam taisni un no centra 0 , atliekam uz taisnes nogriezni, kas 
vienlīdzīgs savienojamo loku rādiusu starpībai; iegūstam punktu O2 — 
meklēto centru, no kura aprakstām loku ar rādiusu R%.

Aizzīmētāja darba vietas kopskats attēlots 55. zīmējumā.

IV N O D A Ļ A

ATSLĒDZNIEKU DARBU VEIDI

1. METALA CIRŠANA UN GRIEŠANA

Atslēdznieku darbos loti bieži metālu cērt ar cirtni. Ar cirtni 
noņem lieko metālu, izcērt caurumus lokšņu materiālā, apcērt da
žādu detaļu un sagatavojumu asumus, atcērt sagatavojumus.
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Detaļu vai sagatavojumu, kas jāapstradā ar cirtni, nostiprina 
skrūvspīles ta, laiL stipri sitot ar āmuru pa cirtni, detaJa vai saga
tavojums neizkustētos.

Pareizs strādnieka ķermeņa stāvoklis cērtot atvieglo darbu un 
nepargurdina. 5im nolūkam kreiso kāju izliek pussoli uz priekšu tā,

lai pēdas ass būtu zem 70° leņķa 
attiecībā pret skrūvspīlēm. Labo 
kāju atstāj mazliet atpakaļ, pagrie
žot pēdu par 40—45° leņķi attiecībā 
pret skrūvspīļu asi (56. zīm.).

Cirtnis jātur kreisajā rokā 25 mm 
attālumā no tā galviņas (57. zīm.). 
Bez tam cirtnis jātur brīvi, stingri 
nesaspiežot pirkstus.

Cērtot cirtnis jātur zem 35° leņķa 
attiecībā pret apstrādājamo virsmu 
(58. zīm. a).

Pa cirtņa galviņu (galu) ar āmu
ru jāsit spēcīgi, noteikti un precīzi, 
pie tam jāskatās uz cirtņa darba 
daļu, bet ne uz galviņu, kā to bieži 
dara nepieredzējuši atslēdznieki. Ar 
āmuru jāsit cirtņa uzsitamās daļas 

56. zim. Strādnieka kāju stāvoklis Centrā.
cērtot Āmura sitiena spēks atkarīgs no

strādnieka un sišanas veida. Si
tienu ar āmuru var izdarīt ar delnas, elkoņa vai pleca atvēzienu.

Sitiens, atvēzējoties ar plecu, ir visspēcīgākais. Izvēloties āmuru, 
jāzina, ka uz katru cirtņa griezošās šķautnes garuma milimetru jābūt 
30—40 G āmura svara; šis noteikums vei
cina darba ražīguma palielināšanos.

Ciršanas ražīgums ir vislielākais, ja 
vienā pārgājienā noņem 1,5—2 mm biezu 
metal a kārtu.

Noņemot par 3 mm biezāku kārtu, 
strādnieks ātri nogurst un ciršanas vir
sma nav gluda.

Lai ciršana norisinātos normāli, cir
tnis periodiski jāuzasina, jo tā asmens 
ātri kļūst neass.

Trausli metāli (čuguns, bronza) jā 
cērt no malas uz sagatavojuma vidu, lai 
novērstu detaļas malas atšķelšanos. Cēr
tot sīkstus metālus (mīkstu tēraudu, misiņu, varu), ieteicams cirtņa 
asmeni periodiski ieziest ar mašīneļļu vai ziepju emulsiju.

Atslēdzniekam bieži jāizcērt visdažādākās rievas, ķīļrievas, gultņa 
eļļošanas rievas utt. 5os darbus veic ar krustcirtni.

38

57. zim. Cirtņa turēšanas 
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Cērtot krustcirtni tāpat kā cirtni nostāda zem 35° leņķa pret ap
strādājamā materiāla plakni, t ā  asināšanas leņķis un pārējie elementi 
ir tādi paši kā cirtnim. Darba paņēmieni ar krustcirtni analogi dar
bam ar cirtni.

58. zitn. Metaia ciršanas pīemeri skrūvspīlēs:
a — pareizi; b — nepareizi

Lielu detaļu, lējumu un sagatavojumu ciršanai bez ciršanas ar 
roku lieto mehanizēto ciršanu ar pneimatisko cirtni, ko darbina ar 
saspiestu gaisu zem 5 līdz 6 atm spiediena.

Metālu griež ar rokas metalzāģi vai grieznēm. Metālu griež tajos 
gadījumos, kad jāatdala no metala gabala neliela daļa, kā ari ja 
jāizveido metālā stūri, rievas, fi
gūras u. tml. Griežot ar metalzā
ģi, strādnieka ķermeņa stāvoklis 
Ir tāds pats, kā cērtot metālu 
{59. zīm.).

Strādnieks tur rokas metalzā
ģi ar abām rokām — ar labo sa
tver rokturi, bet ar kreiso pietur 
otru rokas metalzāģa galu. Grie
šanas process sastāv no diviem 
gājieniem — darba gājiena, kad 
rokas metalzāģi virza no sevis, 
un brīvgājiena, kad to velk atpa
kaļ; brīvgājienā metala griešana 
nenotiek.

Darba gājienā strādnieka labā 
roka izdara taisnvirziena kustī
bu, bet kreisā tai laikā spiež uz 
metalzāģi. Spiediena lielums uz 
metalzāģi atkarīgs no apstrādā
jamā materiāla lieluma un tā cie
tības.

Brīvgājiena laikā uz metalzā
ģi nav jāspiež, lai tā zobi nekļūtu 
neasi vai nenolūztu.

Atkarībā no zāģējamā materiāla biezuma izvēlas metalzāģa 
sloksnes ar dažādiem zobu izmēriem. Sloksnes ar smalkiem zobiem,

59. zīm. Strādniekā stāvoklis, stra 
dājot ar rokas metalzāģi



kā norādīts iepriekš, lieto cieta metala plānu sagatavojumu zāģēša
nai. Asmeņus ar lieliem zobiem lieto tad, ja jāpārzāģē liela šķērs
griezuma sagatavojums vai detaļa no mīksta vai sīksta metala.

Praktiski padomi metālu ciršanā un griešanā. Cērtot metālu 
skrūvspīļu žokļu līmenī, pa cirtni jāsit ar āmuru skrūvspīļu ne
kustīgā žokļa virzienā. Kad noņemta apstrādājamās detaļas metala 
pirmā kārta, detaļu iestāda augstāk par skrūvspīļu žokļiem par 
1,5—2 mm  un nocērt šo kārtu; šādi process atkārtojas, līdz no de
taļas vai. sagatavojuma ir noņemta nepieciešamā metala kārta.

Ciršanu veicot pēc aizzīmējuma, detaļu iespīlē skrūvspīlēs tā, 
lai laizzīmējums būtu to žokļu līmenī. Ieteicams ciršanu veikt vairākos 
paņēmienos, atstājot gludam (beidzamajam) pārgājienam ne vairāk 
par 0,5 mm, jo, noņemot šādu biezumu, iegūstam visgludāko virsmu.

Cērtot platu virsmu, šī procesa atvieglināšanai un paātrināšanai 
ieteicams ar krūstcirtni izcirst rievas, bet pēc tam ar cirtni nocirst 
starp rievām palikušo metālu.

Cērtot slokšņu metālu, ieteicams to aizcirst līdz metala biezu
mam no vienas puses, bet pēc tam apgriezt sloksni un sagatavojumu 
pilnīgi izcirst no otras puses.

Lielus sagatavojumus ieteicams izcirst uz metala plates. Pie tam 
vispirms aižzīmē izcirtuma kontūru, bet pēc tam pēc katra stipra si- 
tiena ar āmuru sagatavojumu lapgriež un, kad tas aizcirsts pietiekamā 
dziļumā, to var nolauzt.

2. PLAKŅU VĪLĒŠANA

Lai vīle, to virzot pa detaļas vīlējamo virsmu, noņemtu skaidu 
(grieztu metālu), tai jāpieliek spēks divos virzienos.

Vīli piespiež pie detaļas un virza uz priekšu un atpakaļ ar abām 
rokām, periodiski mainot slodzi atkarībā no vīles stāvokļa uz detaļas.

Turp un atpakaļkustību veic tikai ar labo roku, kreisā roka pietur 
vīles gialu, piespiežot to pie detaļas. Kad vīles gals pārbīdīts uz 
priekšu pa apstrādājamo detaļu, kreisās rokas spiediens pakāpeniski 
jāsamazina. Kad vīles gals ar rokturi atrodas gala stāvoklī attiecībā

40



pret apstrādājamo detaļu, spiedienam ar labo roku jābūt minimā
lajam.

Sādi, visu laiku regulējot spiedienu uz vīli, iegūst detaļai taisnu: 
virsmu bez nošķiebumiem malās (60. zīm.).

Vīlējot detaļu, to parasti iespīlē skrūvspīlēs.
Vīlējot plānu detaļu, tā jānostiprina uz koka paliktņa (61. zīm.),. 

pie tam jāskatās, lai detaļas apstrādājamā virsma ieņemtu horizon
tālu stāvokli un iestiprinājums būtu stingrs, un detaļas nekustētos.

Vīlējot detaļu ar līk
līniju virsmu, jāaizzīmē 
tās kontūras.

Liela metala daudzu
ma novīlēšana no apstrā
dājamās virsmas jāveic 
pakāpeniski: ar metal- 
zāģi, cirtni, rupjo vīli, un, 
kad uzlaides sasniedz 
0,3—0,5 mm, galīgo vīlē
šanu beidz ar smalkvīli, 
pārbaudot plakni ar line
ālu pēc gaismas sprau
gas (62. zīm.).

Atšķirībā no vīlēša
nas pēc aizzīmējuma atslēdzniekam bieži jāvīlē pēc krāsas. Pēc šī 
paņēmiena, kontrolējot apstrādājamo virsmu, detaļu bīda pa kontrol- 
plati, kas vispirms pārklāta ar plānu krāsas kārtiņu.

Virzot detaļu pa plati, krāsas kārta tiek pārnesta uz apstrādā*

62. zim. Ārējās malas pārbaude 
ar lineālu pēc gaismas spraugas:
1 ~  lineāls; 2 — apstrādājamā detaļa.
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jamās detaļas virsmu, pie tam iedobumi uz detaļas paliek nenokrā
soti. Ar krāsu pārklātās detaļas vietas novīlē, tādējādi iztaisnojot 
detaļas virsmu.

Vīlējot krusteniski (kā attēlots 63. zīmējumā), palielinas darba 
ražīgums un tiek iegūta augstas kvalitātes virsma.

63. zim. Metala vīlēšanas paņēmiens

Apstrādājot šādā veidā, vispirms vīlē detaļas plakni no labās 
uz kreiso pusi zem 30—40° leņķa pret skrūvspīļu sānu malu; kad 
plakne apstrādāta, pāriet uz vīlēšanu no kreisās uz labo. Strādājot 
pēc iepriekšējā paņēmiena, vīlēšanas procesā iespējams izsekot vīles 
pareizai kustībai.

Vīles stāvoklis ir pareizs un plakne nav nošķiebta, ja, virzot vīli 
šķērsvirzienā, iepriekš ievīlētās svītras pazūd.

Pēc detaļas apvīlēšanas atslēdznieks veic virsmu galīgo apdari 
ar smalkvīiēm, samtvīlēm, smirģeļaudeklu un abrazīvām galodiņām.

Strādājot ar smalkvīiēm vai samtvīlēm, jāskatās, lai vīlē ne- 
iestrēgtu noņemtā skaida, jo tas rada skrāpējumus uz detaļas apstrā
dājamās virsmas. Tāpēc darba laikā vīles cirtums bieži jātīra ar 
speciālu tērauda suku.

Veicot vara vai alumīnija virsmas galīgo apdari, ieteicams smir
ģeļaudeklu ieziest ar stearīnu: tas zināmā mērā aizkavēs tā aizķe- 
pēšanu.

Lielu virsmu galīgā apdarē smirģeļaudeklu uzlīmē uz plakaniem 
koka klucīšiem. Sādi iegūst taisnu virsmu un labu tās gludumu.

3. VĪLĒŠANA, ATSTĀJOT UZLAIDI RODISANA1, UN VIRSMU 
GALĪGA APDARE

Praksē atslēdzniekam jāstrādā ar detaļām, ko pēc atslēdznieka 
apstrādes vēl apstrādā termiski (cementē un rūda). '

Sarežģītas konfigurācijas detaļas dažādi rūdās — mainās izmēri, 
deformējas detaļas virsma utt. Sīs izmēru un formas maiņas atslēdz
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niekam  jāievero, t. i., detaļas jāap strad ā , a ts tā jo t uzlaidi rūd īšanai, 
lai pēc tam  v arētu  veikt virsm u un urbum u galīgo apdari.

Piem ēram , jāap s trād ā  kopēšanas ierīces p late  (64. zīm .); tai ir 
sarežģ īta  darba virsm a un urbum i plates p iestip rināšanai. A pstrādā
jo t  p lati rūd īšanai, jā ievēro  uzlaides lielum s, lai urbum us un kontūru 
varētu  ap strad ā t pec term iskas 
ap strād es saskaņā ar ra sē ju 
mā dotajiem  izmēriem.

Piem ēram , pēc rasējum a 
urbum iem  jāb ū t a r  diam etru  
10 mm; ievērojot deform āciju 
rūdot, ap strād ājam  urbum us 
līdz d iam etram  9,88 mm. Uz- 
uzlaide urbum u apstrādei pēc 
rūd īšanas vienlīdzīga 0,12 mm.
D arba virsm ai a tstā jam  uz
laidi 0,08—0,1 mm.

Pēc term iskās apstrādes urbum us līdz rasējum ā dotajam  izm ēram  
galīg i ap strād ā  uz u rb jm ašīnas a r lepieriem.

Arējā kontūra galīgo  apdari veic, slīpējot uz slīpm ašīnas.
Urbumu galīgo apdari rūdītās detaļās veic ar čuguna vai misiņa 

lepieriem un lepēšanas pulveriem.
G alīgā apdarē sasniedz augstu virsmas gluduma klasi.

4. ŠABERĒŠANA

šāb e rēšan u  lieto, izgatavojo t jau n u  un rem ontējot vecu iekārtu, 
izgatavojot kontro lpārbaudes plates, ap arā tu  detaļas utt.

Sāberējam ām  virsm ām  jāb ū t iepriekš apstrādā tām  ar griežņiem,
frēzēm, vīlēm vai citiem  griezēj rīkiem.

Lai noteiktu, tieši kādu  v irsm as d a 
ļu nepieciešam s šāberēt, detaļu  a r  šā- 
berējam o virsm u uzliek uz kontrolpla- 
tes, kas pārk lā ta  a r p lānu  k rāsas  k ā r
tu, un, viegli piespiežot, pārvieto pa 
p lati dažādos virzienos.

S āberējam ās v irsm as augstākās 
vietas pārk lā jas a r  k rāsu  plankum iem , 
šīs v ietas jānokasa (jānošāberē).

Š āberēšanas kvalitā ti noteic pēc 
savienojam o virsm u saskares — pēc 
sask a ršan ās  punktu  ska ita  ar kontrol- 
plati (uz laukum a v ien ību ).

P ieņem ts savienojam o virsm u s a 
skari uzskatīt par blīvu, ja  sa sk a rša 
nās punktu skaits uz laukum a

zim. Rāmītis precizitātes 
pakāpes noteikšanai
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des piemērs, atstājot uzlaidi rūdīšanai



2 5X 25 mm ir ne mazāks par 3. Sāberējam ās virsm as pārbaudei 
lieto speciālu rāmīti (65. zīm.). Uzliekot to uz aps trādā jam ās  virsmas 
un saskaitot punktus, kas iegūti pēc r īvēšanas pa kontrolplati, var 
viegli noteikt šāberēšanas kvalitāti. A pstrādājot precīzas virsmas, 
punktu skaitam  rām īša laukumā jābūt ne m azākam  par 15. Ļoti p re
cīzai šāberēšanai pieņem punktu skaitu rām īša laukum ā ne mazāku 
par 30.

Praksē  noteikts, ka uzlaide šāberēšanai jāa ts ta j  robežas no 0,1 
līdz 0,4 mm atkarībā no šāberējam ās v irsm as garum a un platuma.

Palielinot šāberējam ās detaļas gabarītu , uzlaide palielinās.
Veicot apstrādi, šābers jā tu r  zem 30—40° leņķa pret šāberēša

nas plakni, pie tam  šāberam jākustas  uz priekšu un atpakaļ dažādos 
virzienos ne vairāk kā par 10—-15 mm, krustojot svītras zem 45& 
leņķa (66. zīm.).

Laukumiņiem, kurus veido svītras, pēc šāberēšanas jābū t kvad
rātveidīgiem vai rombveidīgiem.

Kad ar šāberu noņemtas ar krāsu pārk lā tās vietas, detaļas v irsmu 
notīra ar suku un rūpīgi noslauka ar lupatu. Pēc tam detaļu atkal 
uzliek uz kontrolplates un turpina nokrāsoto vietu šāberēšanu tikmēr, 
kamēr punktu skaits uz ipiešāberējamās detaļas sasniedz normu.

Sāberējot darba vārpstu  un citu precīzu vārpstu  gultņu cilin
driskās virsmas, punktu skaitam rām īša  laukumā jābūt ne mazākam 
par 15.

Gultņu šāberēšanas kvalitātes kontrolei lieto speciālus tapņus, 
darba vārps tas  un citas vārpstas. Šāberēšanas secība ir šāda: ar 
krāsas  kārtu  pārklātu vārpstu  vai tapni ieliek gultnī, 3 vai 4 reizes 
pagriež ap savu asi, izņem un .pēc tam  gultni šāberē.

Gultni šāberē tik ilgi, līdz saskaršanās  virsma ar vārpstu  ir 
ne m azāka kā zh  no visas gultņa virsmas. Krāsu plankumiem jābūt 
vienmērīgi izvietotiem pa visu 
gultņa virsmu.

Sāberējot var rasties ieskrā
pējumi, grum buļainum s un 
asumi.

Ieskrāpējumi rodas, noņe
mot lielu m etala kārtu  no 
virsm as un stipri spiežot uz 
šāberu.

G alīgā šāberēšanā jāno 
ņem neliela biezuma skaida.

G rum buļainas v irsm as un asumi rodas no nepareiza šābera asi- 
nājum a vai tā nepareizas kustības strādājot. Lai to novērstu, šābers 
pareizi jāas ina  un jāpieslīpē, nedrīkst s trādā t  ar neasu šāberu.

Sāberējam ās detaļu v irsm as iepriekš jāpārbauda  iar kontrol- 
platēm un lineāliem (67. zīm.). J a  piešāberējamā virsm as novirze 
no taisnes uz 1000 mm sasniedz no 0,5 līdz 1 mm, tad  virsm a jāizlabo 
frāzējot, ēvēlejot vai slīpējot.
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Lai novērstu šāberējam ās v irsm as pārbaudes neprecizitāti, kon- 
trolplates periodiski jāpārbauda un jā tu r  tīras.

Šāberu asināšana un pieslīpēšana. Sābers jāas ina  uz korunda 
slīpripas ar graudainību ne lielāku par 60 un cietību CMi vai CM2 . 
Pēc uzasināšanas uz šābera asmens rodas nelīdzenumi un asumi; 
šābera asm ens jāpieslīpē uz čuguna plates, lietojot smalku korunda 
pulveri Nr. 240 vai Nr. 320, kas sajaukts ar mašīneļju.

67. zim. Pārbaudes plates un lineāli:
Jt — lineā ls; b — k on tro les  lin eā ls; c  — ko n tro ip ia te ; d  — k o n tro ip la te  d a rb g a ld a  prizm u

pārbaudei

Pieslīpējot šāberu (68. zīm. a) pa rādiusu, tā  galu  piespiež pie p la
tes A vertikālās malas, lai novērstu darba šķautnes noapaļošanu. 
Pēc tam pieslīpē sānu  šķautnes, kā attēlots 68. zīmējumā b.

Lai atslēdznieks varētu  normāli s trādāt,  šābers jāpieslīpē pēc kat
rām  1,5—2 darba stundām.
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Sāberus a r  cietā sakausējuma plāksnītēm uzasina uz ripas «K3* 
(zaļais silīcija karb īds) ,  bet pieslīpē uz čuguna vai vara diska, kurš 
griežas un kura virsma pārklāta ar petrolejā izšķīdinātu bora k a r 
bīdu. Sos šāberus var pieslīpēt ari uz čuguna plates, kas  pārklā ta  ar 
bora karbīda mastiku.

šābe rēšanas  krāsa. Ar šāberēšanas krāsu, ar ko pārklāj kontrol- 
plates virsmu, kontrolē detaļas vai ražojum a šāberēšanas kvalitāti. 
Krāsu sagatavo  mašīneļļas un krāsas  (gaiši zilas, u ltram arīna vai 
kvēpu) m aisījuma veidā.

Sagatavojo t krāsu, tā  jāsa jauc  ar eļļu tā, lai ta jā  nebūtu nekādu 
graudiņu  un  lai tā nebūtu pārāk šķidra, jo pretējā gadījumā eļļas 
pārpalikums izplūst pa kontrolplati, kas apgrū tina  šāberējam ās 
virsmas pārbaudi.

Visbiežāk krāsu uztriepj uz kontrolplates ar linu audekla maisiņa 
palīdzību. Sādā maisiņā iepilda krāsu, maisiņu aizsien un ar to ierīvē 
plati. Krāsa izspiežas caur maisiņa porām un pārklāj plati ar plānu, 
vienmērīgu kārtiņu.

5. METALA TAISNOŠANA

Savā praktiskā darbā atslēdzniekam bieži jā iz ta isno  dažāda pro
fila m ateriāls vai sagatavojumi.

Taisnošana ir saga tavošanas  operācija. To var veikt divos vei
dos — mehāniski, lietojot ta isnošanas veltņus, preses un dažādas 
ierīces, un  ar rokām — lietojot rūdītu  tērauda āmuru, uzsitējveseri, 
laktu vai plati un  palīgrīku — gludveseri.

Taisnojot ar rokām, ieteicams lietot ām uru  ar apaļu pietu, lai 
novērstu iesitumus un iespiedumus iztaisnojamo sagatavojum u 
virsmā. Āmura pieta virsmai jābūt rūpīgi slīpētai.

Galīgi apstrādāto  detaļu, kā arī p lānu tērauda ražojumu un k rā
saino metālu vai sakausējumu sagatavojum u taisnošanai lieto ām u 
rus, kas izgatavoti no mīkstiem materiāliem — vara, misiņa, svina, 
koka.

Taisnojot plānu stiepli un  p lānu slokšņu un lokšņu metālu, lieto 
m etala  vai koka klucīšus, gludveserus un  starplikas.

Slokšņu un lokšņu m ateriā la  taisnošana. Taisnojot izlocītu slok
sni, pēdējo pietur ar kreiso roku uz laktas vai plates un sit ar āmuru

69. zim. P lānas tērauda sloksnes taisnošana:
a — taisnošanas shēma; b — iztaisnotā sloksne
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pa sloksnes p la tās v irsm as izliektajām  vietām , pagriežot sloksni pēc 
vajadzības uz vienu vai otru pusi.

S itiena spēku regulē atkarībā no izlocījum a lielum a un sloksnes 
biezum a.

Nobeidzot sloksnes p la tās v irsm as taisnošanu , iztaisno tā s  šauro 
virsm u sākum ā ar spēcīgiem  sitieniem , vēlāk ar vājākiem , pagrie
žot sloksni pēc k a tra  sitiena no v ienas m alas uz otru.

Iztaisnoto  sloksni pārbauda pēc acum ēra vai precīzāk —• ar li
neālu vai uz aizzīm ēšanas plates.

P lānu  slokšņu tēraudu  taisno citādi, j a  no ām ura sitieniem  pa 
izliekto šauro  m alu p lānā sloksne izliecas uz āru, bet saskares vie
ta s  ar plati saspiežas.

P lān u  sloksni ta isno  uz plates, piespiežot to ar kreiso roku, ar 
labo sito t ar ām uru visā sloksnes garum ā un pakāpeniski pārejot 
no apakšējās m alas uz augšējo, kā attēlo ts 69. zīm ējum ā.

Sākum ā sitieniem  jāb ū t spēcīgiem, pārejo t uz augšējo m alu, 
jā s it vājāk, bet biežāk. S āda taisnošana veicina apakšējās m alas iz- 
stiepšanos, un sloksne iztaisnojas.

Lokšņu m ateriā la  ta isnošana ir sarežģ ītāka operācija, jo izlie
kumi loksnēs visbiežāk ir vidus daļā vai ari izsvaidīti pa visu loksnes 
v irsm u, un, sitot ar ām uru  pa izliekumiem, tie ne tikai nesam azinās, 
bet p a t palielinās.

Tāpēc lokšņu m ateriā la  ta isnošana jāveic šādi.
Loksni noliek uz p lates un izliekum us apvelk ar krītu  vai z īm u li., 

P ie turo t loksni ar kreiso roku, ar labo sit ar ām uru  no loksnes m a
las virzienā uz izliekumu, kā attēlo ts ar bultiņām  70. zīm ējum ā. J ā 
sit bieži, bet ne spēcīgi. Sādu  sitienu ietekmē loksnes gludā daļa 
izstiepjas un izliekum s pakāpeniski izlīdzinās. Tuvojoties izlieku
m am , jā s it biežāk un vājāk, vienlaicīgi sekojot, vai uzlabojas loksnes 
v irsm a, vai uz tā s  nepaliek ām ura sitienu pēdas un vai izliekum s 
izlīdzinās.

Ja  loksnē ir vairāki izliekumi, tad  
jāsit s ta rp ās  s tarp  izliekumiem, rezu l
tā tā  loksne izstiepjas un visi izlieku
mi sap lūst vienā kopējā izliekum ā, ko 
iztaisno p a ras tā  veidā, t. i., ejot no iz
liekum a m alām  uz vidu. P ēc tam  lok
sni apgriež un ar viegliem  ām ura si
tieniem  pilnīgi to iztaisno.

Ļoti p lān as loksnes iztaisno  uz ta is 
nas un g ludas plates.

Stieņu m ateriā la  un vārpstu  ta isnošana. G arus stieņus un stiepli 
taisno, velkot caur filjeriem  caurv ilkšanas m ašīnās vai caur rotējo
šiem veltnīšiem  speciālā ta isnošanas m ašīnā, vai arī ar rokas ām uru 
uz plates. Sādi taisno a rī īsus sagatavojum us.

Stieņu un sagatavo jum u taisnum u pārbauda uz p lates vai pēc 
acum ēra.

70. zim. Loksnes taisnošanas 
shēma



Vārpstas  un liela šķērsgriezuma sagatavojum us iztaisno rokas 
^vai mehāniskās presēs, šim nolūkam vārpstu  vai saga tavojum u no
s tāda  uz preses ga lda  prizmas ar izliekto daļu uz augšu. Attālumu 
s ta rp  prizm ām  var regulēt.

Visbiežāk tas  svārstās  robežās no 150 līdz 300 mm. Taisnošanu 
veic iar skrūves spiedienu uz izliekto vārps tas  daļu.

Liela šķērsgriezuma 
vārpstas  un vārpstas  ar 
lielu izliekumu m aksi
mālā izliekuma vietās 
vispirms sakarsē.

Vārpstas pārbaudi 
pēc ta isnošanas veic 
centros, kas nostādīti 
uz atsevišķa galda vai 
plates, kā ta s  attēlots 
71. zīmējumā.

Rūdītu detaļu ta is
nošana. Pēc rūdīšanas 
sam etušās tērauda de ta
ļas vai saga tavojum us 
taisno ar speciāliem tē
rauda āmuriem, kuru si
tam ajai  daļai ir atslēdz
nieka ām ura smailes 
veids; tā  ir rūpīgi ap
s trādā ta ,  bez asiem s tū 
riem un labi norūdīta. 
Taisnošanas platei jābūt 
ar gludu slīpētu virsmu 

(plakanu vai izliektu), kuras cietība nevar būt zemāka p ar  āmura 
pieta cietību.

Ar ām uru jāsit  ne pa rūdītās  detaļas izliekto daļu, bet pa ieliekto. 
Sitieniem nav  jābūt spēcīgiem, bet 
biežiem.

Aplūkosim dažus rūdītu detaļu 
taisnošanas gadījumus.

Detaļu uzliek uz plates ar izliekto 
virsmu un, pieturot to ar kreiso roku, 
ar ām uru viegli un bieži sit pa ieliekto 
daļu, sākot no visieliektākās vietas un 
pakāpeniski pārejot uz vietu, kur iz
liekums beidzas.

Vienlaicīgi ar kreiso roku detaļu

71. zim. Saliektu vārpstu taisnošana:
— taisnošana presē; b — pārbaude centros

svārsta  par 15—20° te uz vienu, te uz otru pusi un pārvieto uz sevi. 
Šādā veidā sitieni izkārtojas pa sektora ieliekto virsmu zem 30—40° 
leņķa.
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šana



Rezultātā detaļas ieliektās daļas šķiedras no ām ura triecieniem 
it kā izplešas, izstiepjas, bet izliektajā daļā saspiežas un  detaļa iz 
taisnojas.

Līdzīgi taisno rūdītu  lineāla sloksni (72. zīm.).
Gadījumā, ja  plakanai detaļai ir izgriezumi, piemēram, skavai, 

šablonam, tad  rūdot tā sam etas (kā detaļas plaknē, tā arī pa m alu); 
tāpēc ta isnošana jāveic šādā secībā.

Šablonu ar izliekto daļu uzliek uz p la
tes un pietur ar kreiso roku aiz viena 
gala, ar labajā rokā satvertā āmura 
smaili sit bieži un viegli pa ieliekto daļu, 
sākot no vidus un pakāpeniski pārejot uz 
malu. Pēc tam, satverot pretējo šablona 
galu kreisajā rokā, turpina tādā pašā  se
cībā o tras šablona malas taisnošanu.

Pēc plaknes iztaisnošanas sāk izliek
tās malas taisnošanu. Šai gadījum ā šab
lonu vai skavu ar kreiso roku piespiež 
platei, bet ar labo sit ar ām ura smaili no 
ieliektās daļas puses vidus uz malu, si
tot pēc kārtas  no abām pusēm (73. zīm.).

Rūdītas vārpstas  un darba vārpstas 
ar 20 mm un lielāku diametru parasti 
taisno rokas presē ar preses skrūves spie
dienu uz izliekto detaļas daļu.

73. zim . P l a k a n a s  skavas  
taisnošana

6 . METALA LIEKŠANA

Slokšņu m etala  liekšana. Praktiskā darbā atslēdzniekam bieži 
jāliec slokšņu un cita profila metāls, kā arī bieži jānoteic attiecīgā 
sagatavojum a garum s, lai iegūtu vajadzīgā  izmēra detaļu pēc liek
šanas.

Aplūkosim dažus liekšanas piemērus.
Noteicot liecamās detaļas sagatavojum a nepieciešamo garumu, 

detaļas profils rasējumā jāsada la  vienlīdzīgās daļās, pēc tam jāaprē-

74. zim. Dubulta stūreņa izgatavošana:
1 —- izveidojamais piauktioš; 2 — s ta rp lik tn is ; 3 — k luc itis
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ķina noapaļojuma un taisno atgriezumu garums un visi iegūtie lie
lumi jāsaskaita. Summa izteic sagatavojuma garumu.

Liecot detajas taisnā leņķi bez noapaļojumiem iekšējā pusē, liek
šanas’ uzlaidi ņem 0,5 līdz 0,8 no liecamā materiāla biezuma. Sa
skaitot stūreņa vai skavas iekšējo malu garumu, iegūstam detaļas 
sagatavojuma garumu.

Liecot dubultu stūreni, kā attēlots 74. zīmējumā, rīkojas šādi: 
izcirsto stūreņa sagatavojumu iztaisno uz plates; pēc tam novīlē tā 
platumu pēc rasējuma izmēra, tad to iespīlē skrūvspīlēs starp di
viem stūreņiem-starpliktņiem un noliec stūreņa pirmo plauktiņu, tad 
apmaina vienu stūreni-starpliktni ar klucīti un noliec stūreņa otru 
plauktiņu. Pēc tam stūreņa plauktiņu galus novīlē pēc izmēra un 
noņem asumus no šķautnēm.

Dažādu formu skavu liekšanas operāciju pāreju secība ir tāda 
pati kā 75. zīmējumā attēlotajā piemērā.

75. zlm. Taisnstūra skavas izgatavošana:
1 — pirmais noliekums; 2 — starpliktnis; 3 — klucītis

Cauruļu liekšana. Cauruļu liekšanu veic ar dažādiem paņēmieniem 
atkarībā no caurules diametra un izmēra, liekšanas leņķa un cauru
les materiāla.

Neliela diametra caurules (apmēram līdz 25 mm), ja liekšanas 
rādiuss nav mazāks par 50 mm, var liekt aukstā stāvoklī bez pildī
juma uz tapņa skrūvspīlēs vai ar rullīšu ierīces palīdzību, kā attēlots 
76. zīmējumā.

Caurules ar diametru virs 25 mm liec kā aukstā, tā arī karstā 
stāvoklī, iepriekš cauruli piepildot ar smiltīm vai kolofoniju.

Liecot cauruli aukstā stāvoklī, caurules liekuma vietu atlaidina; 
vienā galā iedzen koka tapu, kuras garums vienlīdzīgs 2 līdz 3 cau
rules diametriem, un iepilda caurulē sausas smiltis, sitot pa cauruli, 
lai smiltis noblietētu. Rēc caurules piepildīšanas ar smiltīm iedzen 
koka tapu caurules otrā galā. Pēc tam caurules galu ievieto palīg
ierīcē tā, lai metināšanas šuve (ja caurule nav velmēta) atrastos
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augšpusē, un uzmanīgi liec vajadzīgā leņķī. Pēc liekšanas no cau
rules iztīra smiltis.

Liecot cauruli ar pildījumu karstā stāvoklī, tapās jāizveido ne
lieli caurejoši urbumi gāzu izvadīšanai.

76, zim . Cauruļu īiekšana:
/ — a ttu rru llltis; 2 — atbalstru llītis; 3 — vadošais rullītis; 4 — skava; 5 — atturis

Cauruli karsē tikai liekumu vietās. Karsēšanu turpina tikmēr, ka
mēr smiltis caurulē labi sakarst, pretējā gadījumā caurule ātri at
dziest un liekums ir slikts.

7. KNIEDĒŠANA

Elektriskā un gāzes metināšana kā ekonomiskāks un pilnīgāks 
lokšņu, detaļu un mehānismu mezglu savienošanas veids daudzos 
gadījumos aizstāj kniedēšanu; tomēr vēl bieži lieto kniedēšanu.

Kniedēšanu iedala aukstā, karstā un jauktā kniedēšanā.
Auksto kniedēšanu lieto, ja kniežu diametrs ir līdz 8 mm.
Karsto kniedēšanu (kniedi karsē līdz noteiktai temperatūrai) 

lieto, ja kniežu diametrs ir virs 8 mm.
Karstā kniedēšanā kniedes diametram jābūt par 0,3— 1 mm ma

zākam nekā kniedes urbuma diametram, lai tā viegli ieietu urbumā 
sakarsētā stāvoklī.
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Jauk to  kniedēšanu lieto, izm antojot g a ras  kniedes. Jau k ta jā  knie
dēšanā karsē tikai kniedes gala  daļu, no kuras izveido otro slēdzēj - 
galvu.

Kniedēt v ar a r  rokām  vai mehāniski.

77. zim. K niedēšanas paņēmieni:
a — slēdzējgalvas izveidošana; h — meta!;] noblietēšjma; c un d — slēdzējgalvas izvei

došanas process; e — slēdzējgalvas galīgā veidošana

Kniedējot ar rokām, lieto šādus darba rīkus un ierīces: a tslēdz
nieka ām uru vai uzsitējveseri, pre ttu ri kniedes galv iņas turēšanai, 
piespiedēju sakniedējam o deta |u  noblietēšanai un piespiešanai v ie 
nu pie o tras un pie kniedes galv iņas un veidveseri slēdzējgalvas 
veidošanai.
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Blīvām un izturīgi blīvām šuvēm vēl lieto blietētājus. Āmura 
svaru izvēlas atkarībā no kniedes diametra. Ērtāk lietot āmuru ar 
kvadrātisku pietu.

Pretturi izmanto par laktu, veidojot kniedes galvu. Lai pretturis 
neatlēktu no kniedes, sitot ar āmuru, tā svaram jābūt 4—5 reizes lie
lākam par āmura svaru.

Kniedēšanas paņēmieni attēloti 77. zīmējumā.
Mēdz būt dažāda veida kniedes galvas: pusapaļās, iegremdētās, 

koniskās u. c. Visbiežāk lieto kniedes ar pusapaļo galvu.
Kniedes cilindriskās daļas vienā galā ir galva (pamatgalva), bet 

otrā — neliels koniskums labākai kniedes ievadīšanai urbumā. Otrā 
kniedes galva (slēdzējgalva) izveidojas kniedējot.

Cilindriskās daļas garumam jābūt tādam, lai pietiktu kniedes 
materiala kā slēdzējgalvas izveidošanai, tā arī spraugas aizpildīša
nai starp kniedi un urbuma sieniņām. Kniedes garums starp abām 
galvām nedrīkst pārsniegt piecus stieņa diametrus.

Ja šo noteikumu nevar izpildīt, kniežu savienojuma vietā lieto 
skrūvju viai metināto savienojumu.

Lai izveidotu pusapaļo slēdzējgalvu, kniedes gala garumam virs 
sakniedējamā materiāla jābūt vienlīdzīgam 1,25—1,5 kniedes dia
metriem.

Iegremdētās galvas izveidošanai šim garumam jābūt robežās no 
0,8 līdz 1,2 kniedes diametriem.

Atkarībā no kniedes diametra urbuma izmēru izvēlas pēc 7. ta
bulas.

7. tabula
Urbju diametri kniežu urbumu urbšanai (ГОСТ 885-41)

Kniedes diametrs (mm) ļ  2,6 ļ 3 ļ 4 ļ 5 ļ 6 ļ 8 ļ Ю ļ 13 ļ 16

Urbja diametrs (mm) I 2,8 ļ 3,3 ļ 4,2 ļ 5,5 ļ 6,5 | 8,5 ļ 10,5 | 13,5 ļ 16,5

Kniežu urbumus urbj vai izštancē uz caurumošanas presēm.
Ja urbumi nesakrīt, tos apstrādā ar gremdurbi vai rīvurbi, ur

buma ārējos galos izveido padziļinājumus kniedes paresninājumam, 
kas ir zem pamatgalvas.

Ir vienrindas, divrindu un vairākrindu kniežu savienojumi.
Divas loksnes (vai divas detaļas) var savienot trejādi: ar pār- 

laidšuvi, ar salaidšuvi ar vienu uzliktni un ar salaidšuvi ar diviem 
uzliktņiem (78. zīm.).

Atkarībā no sakniedējamo daļu uzdevuma lieto izturīgas, blīvas 
un izturīgi blīvas šuves.

Izturīgās šuves lieto, kniedējot dažādas konstrukcijas, kur nepie
ciešama tikai savienojuma izturība.

Blīvu šuvi lieto, kniedējot dažādus rezervuārus šķidrumiem un 
gāzēm zem neliela spiediena.

Izturīgi blīvu šuvi lieto katlu būvniecībā.
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V ienrindu šuvēm  soli (a ttā lum u starp  kniežu centriem ) pieņem 
vienlīdzīgu ar trim  kniedes diam etriem  (t =  3d),  bet a ttā lum am  no 
kniedes centra līdz sakniedējam o detaļu m alām  jāb ū t vienādam

78. zim . Kniežu šuves:
— kniežu š u v ju  veidi; b, c un 4  — kn iežu  izv ie to jum s šuvēs

79. zim. K niedēšanas veidi ar pneim atisko āmuru

ar kniedes 1,5c?, ja  caurum i ir urbti, un — 2,5d, ja  caurum i ir 
štancēti.

D ivrindu šuvēm  soli pieņem vienādu ar četriem kniedes
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diametriem (t=A d),  bet a ttā lum am  no kniedes centra līdz sakniedē
jam o detaļu m alām  jābūt vienādam ar diviem kniedes diametriem.

Kā iepriekš norādīts, kniedēšanu var veikt ar rokām un mehāniski. 
Mehanizēto kniedēšanu veic, lietojot pneimatiskos āmurus, kniedēša
nas m ašīnas un preses. Kniedēšanas veids ar pneimatisko āmuru 
attēlots 79. zīmējumā.

8 . BLIETĒSANA

Blietēšanu lieto lokšņu malu un kniežu galvu piespiešanai, lai p a 
nāktu šuvju hermētiskumu.

Blietējot lokšņu malas, vispirms izveido rievu pa šuves malu. 
Sim nolūkam blietētāju pagriež ar darba šķautnes neaso leņķi pret 
apakšējo loksni un nosēdina materiālu pa šuves malu par vairākiem 
milimetriem. Pēc tam noņem materiālu zemākā daļā un nolīdzina 
malu.

Pieblietēšanu var veikt ar blietētāju, kam ir pusapaļa darba 
šķautne, veidojot loksnes malias garenvirzienā pusapaļu rievu, bēt 
m ateriāla noņem šanu un malas nolīdzināšanu veic ar blietētāju, kam 
ir p lakana šķautne. Sādā veidā šuve labāk noblietējas un loksne m a
zāk bojājas, nekā blietējot.

Kniežu galviņas blietē ar blietētāju, kam gals  ir noapaļots ar 
kniedes galviņas rādiusu, sākumā galviņai noņem lieko materiālu, 
pēc tam  noblietē materiālu pa tā aploci.

Savienojumu blietē no vienas vai no abām tā pusēm atkarībā no 
vajadzīgā kniežu savienojuma blīvuma.

Blietēšanu veic ar rokām vai ar pneimatiskiem āmuriem.
Šuves un kniedes blietē, ja tērauda loksnes biezums ir lielāks 

par 4 mm. Ja  loksnes biezums mazāks par 4 mm, blietēšanu aizvieto, 
liekot šuvēs linu lentas, kas piesātinātas ar dabiskā pernicā atšķaidītu 
svina mīniju.

Blietēšanas kvialitāti un šuves blīvumu pārbauda šādi: a) tilpnes 
un šķidruma tvertnes ar nelielu spiedienu pārbauda ar petrolejas vai 
ūdens palīdzību; b) tilpnes un tvertnes, kas s trādā  zem spiediena, 
pārbauda hidrauliski; pārbaudes noteikumus nosaka izstrādājuma 
tehniskie noteikumi.

Pamatdefekti kniedēšanā un blietēšanā ir šādi:
1. P la isas lokšņu m alās vai uz kniežu galviņām norāda, ka 

lokšņu vai kniežu materiāls ir slikts, tāpēc jāapm aina.
2. Apakšējās loksnes metala iecirtums ar blietētāju rodas s trād 

nieka nevērības dēļ. P ieļaujami bojājumi ne dziļāki par 0,5 mm.
3- Nepietiekošs noblietēšanas blīvums, ko ievēro, izstrādājumu 

pārbaudot, jāizlabo ar papildu blietēšanu.
4. Atsperīgums (loksnes izliekums) rodas, blietējot tēraudu, kas 

plānāks p a r  4 mm.
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9. VĪTŅU g r i e š a n a

M ašīnbūvniecība lieto šadas vītnes: metrisko, collu, cauruļvītni, 
ta isn stū ra , trapecvītni un apajvītni.

M etrisko, collu un caurujvītni lieto nostip rināšanas detaļām : tap- 
skrūvēm, bultskrūvēm , uzgriežņiem  u. c.

T aisnstū ra  un trapecvītnes
lieto detaļām , kas paredzētas 
kustības pārnešanai, piemē
ram , vadskrūvēm .

Zāģvītn i lieto m ehānism os, 
kas s trād ā  zem lieta spiediena 
un darbojas vienā virzienā, 
piem ēram , h idrau liskās un me
hān iskās presēs.

A paļvītni rakstu ro  sam ērā 
ilgs darbm ūžs, s trād ā jo t pat 
netīrā  vidē. To lieto vagonu 
sakabēs, ūdensvadu arm atū- 
rās  u. c. (80. zīm .).

V ītnes mēdz būt labās un 
kreisās (81. zīm .). Pēc gājie
nu skaita vītnes iedala viengā- 
jieria, divgājienu, trīsgājienu  
un va irākgājienu  vītnēs.

Lai noteiktu v ītņu  gājienu 
skaitu , jāpalūko jas uz sk rū
ves vai uzgriežņa galu  un  jā 
saskaita , cik v ītņu galu  ir uz 
tā.

Pēc profila leņķa izšķir 
m etrisko vītni ar 60° v irsotnes 
leņķi, kuru raksturo  ar soli un 
diam etru m ilim etros, un collu 
vītni ar 55° virsotnes leņķi, ku
ru  rakstu ro  ar vītņu skaitu  uz 
vienu collu un diam etru, ko 
m ērī collās.

P ie v ītnes galvenajiem  ele
m entiem  pieder ārējais, vidē
jais un iekšējais diam etrs un 
v ītnes solis.

P a r  v ītnes ārējo diam etru 
sauc vislielāko skrūves vītnes diam etru, ko m ēri pa v ītnes virsotnēm  
perpendikulāri skrūves asij.

P a r vītnes vidējo diam etru sauc attālum u starp  divām līnijām ,

zim. V ītņu attēlošanas veidi rasē
jum os
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kas novilktas vītnes profila vidū starp padziļinājumu un vītnes vir
sotni paralēli skrūves asij.

P a r  iekšējo diametru sauc attālumu, kas vienlīdzīgs cilindra dia
metram, uz kura uztīta vītne.

P a r  vītnes soli sauc attā lum u starp diviem blakus vijumiem, ko 
mērī pa skrūves veiduli.

Ir sešu veidu metriskās vītnes, proti, pam atvītne un 5 smalkvīt- 
nes. Tās atšķiras ar soļa izmēru.

Iegriežot vītni uzgriežņos, urbumi vītnei jāurbj sasakaņā ar 
8. tabulu.

8. tabulu
Urbju diametri urbumu urbšanai coi'lu vītnei, cauruļvitnei un metriskajai vītnei

Metriskā
pamatvītne

(mm)
Urbja diam etrs 

(mm) Collu vītne Urbja diam etrs 
(mm) Caurujvltne

Urbja diam etrs 
(mm)

i 0,75 V « " ' 5 •/i" 11,7
1,2 0,95 3/16" 6,4 3/8" 15,2
1.4 1,15 3/8" 7,8 1/2" 18,8
1.7 1,35 1/2” 10,3 3/4* 24,3
2 1,6 5/g ' 13,3 1" 30,5
2.3 1,9 8/4" 16,2 ll/l" 39,2
2,6 2,15 V b' 19 P /2" 45
3 2,5 1" 21,8
3,5 3 l 1/»" 24,5
4 3,3 l*/4* 27,5
5 4,1 1V2* 33,3 ...
6 4,9 l 8/4" 38,5
8 .6 ,7 V 44,2

10 8,4
12 10,3
14 11,9
36 13,9
18 15,4
20 17,4
22 19,4
24 20,8
27 23,8
30 26,3
36 31,7
42 37,2
48 42,2 '

Ja ,  iegriežot vītni ar vītņurbi, izurbtā urbuma diametrs ir lie
lāks, nekā norādīts 8. tabulā, tad  vītnes profils nav pilns, t. i., v īt
nes augstum s ir sam azināts  (nogriezts) un šādas vītnes izturība nav 
pietiekoša.

J a  urbum a diametrs ir m azāks par 8. tabulā norādīto, vītnes 
iegriešana ir apgrūtināta , vītņurbis iespīlējas un beidzot tas  viar 
nolūzt.

Iegriežot vītni, jāskatās,  lai skaida nepieblīvētu vītņurbja rievas. 
Lai sam azinātu  berzi s tarp vītņurbi un materiālu un lai iegūtu
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gludāku vītnes virsm u, lieto eļļu. Kā eļļošanas un dzesēšanas šķ id 
rum u, iegriežot vītni tēraudā, lieto dabisko pernicu, em ulsiju vai p a 
rasto  m ašīneļļu; iegriežot vītni alum īnijā, — petroleju, bet, iegriežot 
vītni varā, — terpentīnu.

V ītņurbjus asinot, uzm anība jāpievērš zobu asin āšan as  leņķiem, 
ku rus noteic rievu forma un to aizm ugures virsm u uzasinājum a forma

vītņurb ja iegriezes daļā 
(82. zīm .).

Skaidas leņķis y vītnes 
iegriešanai cietos m ateriā 
los jāpieņem  m azāks, bet 
v ītnes iegriešanai m īkstos 
m ateriālos — lielāks.

V ītnes iegriešanai tē 
raudā ta s  sv ārstās  robežās 
no 4 līdz 10°. Č ugunam , 

trausla : bronzai — no 0 līdz 4°, m isiņam  no 4 līdz 12°, m īkstiem  a lu 
m īnija sakausējum iem  un sīkstiem  m etāliem  no 10 līdz 18°.

M uguras leņķis a  v ītņurb ja iegriezes daļā a tkarīg s no ap strād ā
jam ā m ateriāla un v ītņurb ja veida. V ītņu iegriešanai sīkstos m etā
los un caurejošos urbum os lieto lielākus m uguras leņķus; vītņu 
iegriešanai cietos m ateriālos un necaurejošos urbum os — m azākus 
m uguras leņķus.

81. zim.
L aba (a) un  k re isā  (b)  v ītne

82. zim. Vītņur- 83. zim. Vītņurbja 
bja asināšanas skaidas rievu forma 

leņķi: 
a  — m u g u ra s  le ņ 
ķis; y  — sk a id as  

leņķis

84. zim. Vītņurbis 
ar kreisajām  vītņ- 
veida skaidas rie

vām

85. zim. Vītņurbis 
ar labajām  vītņ- 
veida skaidas r ie 

vām

V isizplatītākā un labākā v ītņurb ja skaidas rievas forma vītnes 
iegriešanai dažādos m etālos ir tāda, kas veido g riešanas leņķi a t
tiecībā pret v ītņurb ja  asi lielāku par 90° (83. zīm .).

V ītņurbjos mēdz būt ta isn as  un labās vai k re isās vītņveida rie 
vas. Ar v ītņurbi, kas izgatavots ar vītņveida rievu, iegūst gludāku 
vītni. Iegriežot vītni caurejošos urbum os, lieto v ītņurbjus ar k re isa
jām  vītņveida rievām ; skaidas izvada vītņurbja padeves virzienā 
(84. zīm .).
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Iegriežot vītni necaurejošos urbumos, labā vītņveida rieva veicina 
skaidu izvadīšanu kāta daļas virzienā, kas ievērojami sam azina vītņ- 
urbju lūšanu (85. zīm-).

Iegriežot vītni, vītņurbi urbumā nostāda tā, lai tā ass sakristu  ar 
u rbum a asi. Lai vītne nebūtu šķība, vītņurbja nostād īšanu  kontrolē 
a r  stūreni.

Lai atvieglotu darbu un sasm alcinātu noņemamo skaidu, pēc 
katra  pilna pagrieziena uz priekšu vītņurbi pagriež par puspagrie- 
zienu atpakaļ; šādi turpina, līdz vītne -pilnīgi iegriezta.

S trādājot ar otro vai trešo vītņurbi. vītņurbja turētā js  jāuzliek 
pēc tam, kad vītņurbis ir iegājis vītnē.

V N O D A Ļ A

LEKĀLATSLĒDZNIEKU DARBI

Darba rīku ražošanā bieži jāveic lekālatslēdznieku darbi, piemē
ram: izgatavojot s t ingas  robežskavas, dažādus plakanus šablonus, 
lekālus, iekšmērus, sarežģītus mērītājus, kā arī sarežģītu  štanču, 
ierīču un speciālās m ērīšanas apara tū ras  precīzā apstrādē.

1. STINGU ROBE2SKAVU IZGATAVOŠANA

Skavas izgatavo no karstā stāvoklī štancētiem sagatavojumiem. 
Skavu masveida ražošanā visas apstrādes operācijas, ieskaitot arī 
galīgo apdari, ir mehanizētas. Rūpnīcas vajadzībām  skavas parasti 
izgatavo no sagatavojumiem, kas izgriezti uz frēzmašīnām vai iz
cirsti ar štancēm no lokšņu tērauda.

Skavu sagatavojum us štancē no 2 līdz 10 mm bieza lokšņu og 
lekļa vai leģētā tērauda yiO, y i2A , 10, 15, 15X, 20X u. c. Skavas ar 
atvērum u no 2 līdz 20 mm izgatavo no 3 līdz 4 mm bieza lokšņu tē 
rauda, skavas ar [atvērumu no 25 līdz 40 mm izgatavo no 4 līdz 5 mm 
bieza lokšņu tērauda, bet ar atvērumu no 45 līdz 60 mm — no 5 līdz 
6 mm bieza tērauda utt.

Izgatavo vienpusīgas un divpusīgas skavas.
Skavu štancētos sagatavojum us pēc gabarīta  izmēriem iedala 

grupās, piemēram, skavas detaļām ar diametru no 2 līdz 10 mm — 
viens sagatavojum u izmērs, skavas detaļām ar diametru no 10 līdz 
20 mm — cits saga tavojum a izmērs utt. Tas dod iespēju sam azināt 
štanču skaitu skavu sagatavojum u izgatavošanai.

Štancētos sagatavojum us taisno presēs. Lai skavas mehāniski 
apstrādātu, saga tavojum us saliek pa 5— 15 gabaliem un sakniedē 
ar  2—4 mm kniedēm vai salīmē ar speciālu līmi, pēc tam  saga tavo 



jum u komplektu aizzīme un irēzē uz vertikālās frēzmašīnas a r  gala  
frēzi, a ts tājo t uzlaidi slīpēšanai 0,3—0,4 mm.

Pēc tam sagatavojum us apstrādā lekālatslēdznieks. Skavu sag a 
tavojumus ap s trād ā  ar samtvīli — noņem asumus, novīlē asās  šķaut
nes un uz iegravēšanas m ašīnas iegravē skavas izmērus un šifru. 
Tālāk skavas nokļūst termiskā cehā, kur tās  cementē, rūda un atla i
dina. Pēc termiskās apstrādes skavas nonāk lekālnodaļā, kur p ā r 
bauda, vai tās  nav sametušās, un iztaisno, pēc tam uz plakanslīpma- 
šīnas noslīpē divas plaknes. Tad skavas vēlreiz sakniedē pa 5— 
15 gabaliem, slīpē un galīgi apstrādā atvērumu (ar rokām vai uz 
speciālas iekārtas) līdz vajadzīgajam  izmēram un virsm as gludu- 
mam. Galīgo apdari veic ar speciālām slīpgalodiņām ar graudainību 
320 vai M-28, M-20, kā arī ar lepēšanas pastām  uz speciālām ču
guna platēm. Iegūtos darba izmērus pārbauda ar etalona plāksnī
tēm.

Skavas, kuru izmērs mazāks par 2 mm, izgatavo saliekamas (skat. 
35. zīm. c). Kā redzams zīmējumā, šīs skavas īpatn ība ir tā, ka nea t
karīgi no izmēra, ar kuru veic mērīšanu, visas tās  daļas var ap s trā 
dāt mehanizēti (ieskaitot arī  galīgo apdari) ,  bet, darba izmēriem 
nodilstot, var viegli atjaunot skavas iepriekšējos izmērus, noslīpējot 
vienu vai abas puses.

2. PROFILSABLONU IZGATAVOŠANA

Plakanos kalibrus fasondetaļas kontūra profila pārbaudei sauc 
par profilšabloniem. Šablona m ērīšanas profils ir pārbaudām ās deta
ļas kontūra negatīvs profils.

Visbiežāk šablonus izgatavo kā normālšablonus un tikai daļu 
no tiem izgatavo kā robežšablonus. Ar normālšablonu pārbauda dē
ta] u pēc gaism as spraugas, kas izveidojas starp detaļas un šablona 
kontūru.

Ar robežšabloniem pārbauda, vai detaļas ir pielaižu robežās, kas 
dotas rasējumos.

Izgatavojam ā profilšablona precizitāti pārbauda ar kontršablonu. 
Kontršiablona profils ir šablona profila negatīvs attēls. Šablonu un 
kontršablonu savā starpā pielāgo tā, lai visā saskares līnijā nebūtu 
gaism as spraugas. Tādējādi kontršablons ir it kā detaļas profila 
etalons.

Šablona pielāgošana kontršablonam  ir visdarbietilpīgākā ope
rācija, kas jāveic augsti kvalificētam lekālatslēdzniekam.

Izgatavojot kontršablonu, lekālatslēdznieks lieto lekālus, t. i., 
palīgkalibrus atsevišķu dotā šablona profila elementu (piemēram: 
loku, aploču, taisnlīniju  daļu stūru, pieskaru un līkņu saskares vietu) 
pārbaudei pēc gaism as spraugas.

Sevišķos gadījumos (masveidīgi lietojot un izgatavojot viena 
tipa šablonus) izgatavo vēl paaugstinā tas  precizitātes kontršablona
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eta lona paraugu, ko glabā rūpnīcas m ērīšanas laboratorijā darba 
kontršablonu un šablonu pārbaudei.

Kontršablonu, kas  ir šablona pamatmērītā js, parasti  izgatavo ar 
pielaidi, kas vienlīdzīga ar 0,1 no pārbaudām ā ražojum a pielaides. 
Pielaides lauks izvietojas pa kontršablona darba kontūru simetriski 
uz abām pusēm no nom inālā profila, t. i., tas  var būt a r  plusa vai m ī
nusa zīmi.

Šablona aizzīmēšanai izvēlas divas savstarpēji perpendikulāras 
sagatavojum a plaknes, kam jābūt precīzi un gludi aps trādā tām  zem 
90° leņķa. Pēc tam  noteic šablona profila atsevišķo daļu apstrādes 
secību.

Katrai daļai, kas sadala  šablona profilu, jā sas tāv  no nedaudziem 
vienkāršiem ģeometriskiem elementiem: tas  paā tr ina  šo daļu lekālu 
izgatavošanu un lekālu pārbaudi ar universāliem m ērīšanas  līdzek
ļiem. Tāpēc, jo sarežģītāks šablona profils, jo vairāk lekālu nepie
ciešams tā  izgatavošanai. Gadījumos, kad lekālu nevar pārbaudīt 
a r  universāliem mēraparātiem, izgatavo papildu kontrkalibru, ko var 
pārbaudīt ar universāliem līdzekļiem.

Šablonu apstrādes  secība ir šāda:
1. Sagatavojum u izgriešana no lokšņu tērauda uz giljotīngriez- 

nēm vai preses grieznēm.
2. Sagatavojum u ta isnošana presē vai a r  atslēdznieka āmuru 

uz plates.
3. Sagatavojum u plakņu apstrāde uz plakanslīpmašīnas, lai tos 

vēlāk savienotu paketē.
4. Sagatavojum u divu m alu apstrāde zem 90° leņķa, lai šab

lona profila aizzīmēšanai iegūtu bāzes šķautnes. Šo operāciju veic 
uz horizontālās frēzm ašīnas a r  frēžu komplek
tu; skrūvspīlēs vienlaicīgi atrodas 10—20 sa 
gatavojum u.

5. Šablonu kontūra aizzīmēšana uz viena 
no  paketes sagatavojumiem, ja  par bāzēm ir 
d ivas savstarpēji perpendikulāras plaknes.

6. Šablonu savienošana paketē, salīmējot 
ar karbinola līmi vai sakniedējot a r  divām 
kniedēm.

7. Darba profila un šablona sagatavojum u 
paketes ceturtās gabarīta  malas iepriekšējā 
apstrāde uz šepinga vai horizontālās frēzma- 
šīnas.

8. Šablona profila vīlēšana ar rupjvīlēm, 
smalkvīlēm, samtvīlēm un adatvīlēm.

Vīļu profiliem jāatbils t apstrādājam o šablonu daļu ģeometriskajai 
formai. Lai atvieglotu apstrādi, vietās, kur krustojas taisnlīniju un 
līklīniju šablona daļas, ar metalzāģi iezāģē izskrējās (86. zīm.). 
Šablona profilu pirms termiskās apstrādes apvīlē ar precizitāti līdz

86.zim. Izskrēju izvie
tošanas shēma šab

lonu stūros



milimetra simtdaļai, pie tiam atstāj minimālo uzlaidi galīgai apdarei 
pēc rūdīšanas.

9. Šablona termiskā apstrāde — cementācija, rūdīšana un atla i
dināšana.

1 0 . Šablona taisnošana presē vai ar ām uru uz plates.
1 1 . Šablona sānu virsmu notīrīšana uz ripas, kas pārklāta ar 

smirģeļpapīru, vai uz tīrīšanas  m ašīnas  lentas.
1 2 . Šablona profila galīgā lepēšana ar rokām, lietojot čuguna g a 

lodiņas un lepēšanas pastas. Galodiņu profilu izvēlas atkarībā no 
lepējamo šablona profila daļu ģeometrijas.

13. Šablona aso malu nogludināšana un asumu noņem šana ar 
rokām, lietojot slīpgalodiņas.

14. M arķēšana (uz vienas no šablona sānu malām) ar elektro- 
grafu vai kodināšanas ceļā.

Izgatavojot šablonus ar  rokām, darbietilpīgākā operācija ir tā 
kontūru vīlēšana pirms termiskās apstrādes un galīgā apdare pēc 
termiskās apstrādes.

3. LEKĀLDARBU IERĪCES

Lai nomainītu šablona profilu v īlēšanas darbietilpīgās operācijas, 
lieto slīpēšanu uz slīpmašīnām ar speciālu ierīču palīdzību. Tas dod 
iespēju ne tikai izvairīties no šablonu profila vīlēšanas un lepēšanas 
ar rokām, bet dod iespēju arī vienkāršot palīgkalibrus (lekālus) un 
daudzos gadījumos ari kontršablonus, nomainot tos ar universāliem 
mērrīkiem un m ēraparātiem kā šablonu apstrādes procesā uz darba
galdiem, tā arī gatavo šablonu galīgajā  pārbaudē. Pilnīgi apstrādi 
mehanizējot, neizgatavo viengabala liela gabarīta  sarežģītus šablo
nus, bet saliktus, kas dod iespēju visus šablona profila elementus un 
pārejas apstrādāt uz darbgaldiem, bet mērījumus veikt ar universā-

87. zim. Lekālskrūvspīles
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zim. M agnētiska ta isn
leņķa prizma

liem m ērīšanas līdzekļiem. Šablonus ar maziem gabarīta  izmēriem 
apstrādā pa visu profilu vai nu uz speciālām slīpmašīnām (kopēša
n as  vai optiskajām slīpm ašīnām ), 
vai arī uz paaugstinā ta s  precizi
tātes paras tām  plakanslīpmašīnām, 
lietojot īpašas  ierīces un spe
ciāli profilētas slīpripas. Šis veids 
visvairāk izplatīts, jo neprasa  spe
cializētas un d ārgas  darbgaldu ie
kārtas, kuras  var pilnīgi noslogot, 
tikai izgatavojot šablonus m as
veidīgi.

Speciālas ierīces un mērīšanas 
apara tū ra  dod iespēju ar pietie
kamu precizitāti veikt gandrīz 
v isas šablona profila apstrādes ope
rācijas uz p lakanslīpm ašīnas ar 
profilētu slīpripu.

Dažos gadījumos, slīpējot šablo
na profilu uz ļoti precīzām p lakan
slīpmašīnām un lietojot precīzas 
ierīces un mērrīkus un m ēraparā tus  
ar lielu precizitāti (etalona plāk
snītes, minimetrus, indikatorus utt.), vienkāršojas to galīgā apdare.. 
Šajos gadījumos profila slīpēšana iedalās divās operācijās —

iepriekšējā un galīgā, kurās  lieto sm alk
graudainas  slīpripas.

Šablonu slīpēšanai lieto divu tipu pla
kanslīpmašīnas:

a) s l īpmašīnas ar magnētisko galdu 
un vertikālu darba vārpstu  šablona sānu  
malu slīpēšanai; šablonus novieto tieši' 
uz m agnētiskā galda;

b) s l īpmašīnas a r  horizontālu darba 
vārpstu  gabarīta  šķautņu un šablona 
darba profila apstrādei.

Šo operāciju veikšanai lieto speciālas 
ierīces.

Lekālskrūvspīles, kas atšķiras no p a
rastām  mašīnskrūvspīlēm ar to, ka tām: 
parasti  ir mazāki gabarīta  izmēri, izga ta
votas precīzāk, un to atsevišķu detaļu ap
s trādes gludum s ir augstāks.

87. zīmējumā attēlota lekālskrūvspīļu 
konstrukcija un dota to izmēru tabula.. 

Skrūvspīļu pam atnē ir vairāki vītņoti urbumi skrūvspīļu nostipri
nāšanai ar skrūvēm uz dažādām  ierīcēm. Nekustīgajā  žoklī ir urbums

89. zim. Regulējamā atbalsta 
darba stāvoklis uz bāzes 

skaldnes



m ērtapās  ievietošanai, kas var būt kā baze, mērot šablona profiia 
slīpo daļu garumu. Lekālskrūvspīles izgatavo no tērauda, tās  rūda, 
atlaidina un pēc tam slīpē. Skrūvspīļu pamatnei, sānu  malām, kus
tīgā un nekustīgā žokļa vadotnēm jābūt noslīpētām tā, lai sānu m a 
la s  būtu stingri perpendikulāras skrūvspīļu pamatnei un paralēlas

viena otrai.
Nekustīgā žokļa atbalstplatei 

jābūt perpendikulārai attiecībā pret 
pamatni un skrūvspīļu sānu malām. 
Visu norādīto  plakņu perpendikula- 
ritātei jāatrodas robežās 90°+1 '.

Magnētiskā prizma. Šablona 
profila slīpo daļu slīpēšanai, kas 
izvietotas zem 15, 30, 45, 60 un 75° 
leņķa attiecībā pret bāzes malām, 
lieto m agnētiskās  prizmas (88. 
zīm.). M agnētiskās prizmas sastāv 
no misiņa korpusa ar daudziem u r
bumiem, kuros iepresēti atlaidināti 
tērauda serdeņi ar zemu oglekļa s a 
turu, kas ir m agnētiskās spēku plūs
mas vadītāji. Sādu prizmu var iz
gatavot saliktu no tērauda un m i
siņa plāksnēm, kas savstarpēji 
m ijas  un ir savienotas vara  knie
dēm. Abos gadījumos jāpanāk, lai 
apaļo serdeņu gali vai tērauda plāk
snītes sakristu ar m agnētiskā galda 
poliem.

Regulējamais atbalsts. Gatavo 
šablonu izmēru kontrolei vai to kontrolei s līpēšanas procesā lieto a t 
balstu, kas  attēlots 89. zīmējumā.

Atbalsta prizmas divas skaldnes ir savstarpēji stingri perpendi
kulāras. Trešajā skaldnē ir T-veida rieva, pa kuru slīd merslīdeņa 
garenisks ierievis. Slīdeni var nostiprināt skaldnes jebkurā vietā.

'■90. zīm. Regulējam a atbalsta iestā
dīšana dotajam  izmēram

91. zīm. S inusa lineāla kopskats
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Slīdeņa darba plaknes a, b, c jāaps trādā  tik precīzi, lai pie tām 
varētu piestiprināt etalona plāksnītes. P laknes a un c savstarpēji p a 
ralēlas un perpendikulāras plaknei AC.

Plaknēm  a un c jābūt paralēlām  prizm as AB skaldnēm, bet p lak
nei b jābūt paralēlai skaldnei AC. Kustīgajā slīdenī ir trīs vītņoti 
urbumi, kuros ieskrūvē mērstieni. Mērstieni (zīmējumā parādīts  ver
tikālā stāvoklī) lieto etalona plāk
snīšu vietā.

90. zīmējumā attēlots atbalsta  
iestādīšanas piemērs va jadz īga
jam  izmēram.

Sinusa lineālu lieto ne tikai 
leņķu precīzai mērīšanai, bet ari 
kā precīzu ierīci plakanslīpmašī- 
nās, slīpējot šablonu profilu taisn- 
līniju iecirkņus a r  dažādiem slī
puma leņķiem.

91. zīmējumā dots sinusa li
neāla kopskats, bet 92. zīmējumā 
attēlota s inusa lineāla konstruk
cija, kas sastāv  no plates, diviem 
rullīšiem, kas pieskrūvēti pie 
plates katrs  ar divām skrūvēm, 
un no divām savstarpēji per
pendikulārām  atba ls ta  plāksnī
tēm, kas pieskrūvētas pie plates
gala  un sānu  skaldnes. P la tē  ir gludi un vītņoti urbumi dažādu 
ierīču nostiprināšanai uz sinusa lineāla.

Visas sinusa lineāla detaļas izgatavotas no tērauda. Plati, rullīšus

92.zlrn. S inusa lineālā konstrukcija:
L  — a ttā lu m s  s ta rp  ru ll īš u  centriem ; 
H  — a u g stu m s  no p am a ta  līdz  d a rb a

p laknei; B  — lin e ā la  p la tu m s

93. zim. Sinusa kuba rasējums

un atbalstplaksnītes rūda un rūpīgi slīpē. Rullīšus un plates virsmas, 
kas saskaras ar rullīšiem, lepē. Rullīšus izgatavo ar diametru 20 mm
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un ar precizitāti ±0 ,002  mm o trās precizitātes klases lineāliem un 
ar precizitāti ±0,001 mm  p irm ās precizitātes klases lineāliem. At
tā lum s starp rullīšu asīm visbiežāk ir vienlīdzīgs 100 mm; ir arī 
lineāli ar attālumu starp rullīšu asīm 150, 200 un 250 mm. Jo lielāks 
a ttā lum s starp rullīšu asīm, jo precīzāks ir sinusa lineāla iestādīšanas 
leņķis. Sinusa lineāla augstā  precizitāte, iestādot to zem vajadzīgā 
leņķa, nav  pastāvīga. Iestādīšanas leņķa kļūda, leņķi palielinot no
0 līdz 90°, progresīvi pieaug.

Tāpēc, slīpējot šablonu profilu leņķus lielākus par 30—45°, jālieto 
sinusa lineāls kopā ar prizmu. Tad slīpējamās daļas slīpuma leņķi 
iegūst, summējot 30° vai 45° m agnētiskās prizmas leņķi ar sinusa 
lineāla iestādīšanas leņķi. S inusa lineālu var iestādīt zem leņķa, kas 
lielāks par 45°, arī ar citiem paņēmieniem, piemēram, iestādot skrūv
spīles ar ta jā s  iespīlētiem šabloniem uz sinusa lineāla ne ar pamatni, 
bet gala plakni; tad  sinusa lineāla iestādīšanas leņķis nav vienlī
dzīgs dotajam slīpuma leņķim a°, bet papildleņķim 90 — a°.

Sinusa kubs. Lekāldarbos lieto sinusa kubu — kombināciju, kas 
aizvieto skrūvspīles, prizmu un sinusa lineālu. Sinusa kubs ir ļoti

stabils uz m agnētiskā galda. To
mēr darba precizitāte, s trādā jo t  
a r  sinusa kubu, ir mazliet zem ā
ka, nekā s trādājot ar sinusa 
lineālu.

S inusa kubs dod iespēju slīpēt 
šablonu profilu ta isnās  daļas 
zem jebkura slīpuma leņķa ar pre
cizitāti leņķiem līdz + 3 ' ,  lineā
riem izmēriem līdz + 0 ,0 1 — 
0 , 0 2  mm.

A pstrādājot šablona profilu ar 
sinusa lineāla vai sinusa kuba 
palīdzību, trūkums ir tas, ka d ar
bā jāveic daudz izskaitļojumu.

Gadījumos, kad nepieciešams 
slīpripu profilēt (izveidot) no
teiktam leņķim, šo operāciju arī 

»■?. ztm. sn p rip as prom esana zem  va- veic ar sinusa lineāla vai sinusa 
jadzīgā  leņķa ar sinusa kuba palīdzību: kuba palīdzību. Tāpēc dim ants ar
1 — smusa kubs; 2g~ zsļļjPriPa: 3 — dimanta turētā ju  tiek nostiprināts uz sinu

sa lineāla vai s inusa kuba spe
ciāla slīdeņa.

93. zīmējumā attēlots sinusa kubs, kam korpuss izgatavots no 
čuguna taisnleņķa paralēlskaldņa veidā; visas kuba skaldnes noslī
pētas tā, ka plaknes, kas savā starpā šķeļas, ir savstarpēji perpendi
kulāras, bet pretējās — paralēlas viena otrai.

S inusa kuba korpusā ir seši urbumi a r  precīziem attālum iem  s ta rp
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94. zim. S līpripas profilēšana zem  va 
jadzīgā  leņķa ar sinusa kuba palīdzību:
/  — s inusa  kubs; 2 — slīpripa; 3 — d im an ta  

grieznis



to asīm. Sājos urbumos iepresē rūdītas  tērauda čaulas, kurās  blīvi 
ievieto cilindriskas tapas, kas  atbilst s inusa lineāla rullīšiem.

Līnijas, kas savieno urbumu 1—2, 3—4 un 5—6 centrus, izvieto
tas  paralēli sinusa kuba pam ata bāzes malai AB.

Urbumiem 4, 2 un 6 kopēja vertikālā ass. 70,711 mm attā lum ā 
no tās  ir urbumu 3 un 5 kopējā vertikālā ass.

Līnijas, kas savieno urbumu 3—6 un 4—5 centrus, veido ar to 
pašu bāzes plakni 45° leņķus, bet līnija 2—3 veido 30° leņķi.

Bez dotiem urbumiem sinusa kuba korpusā ir vēl daudz urbumu 
precīza p lakanparelēla lineāla un šablonu paketes nostiprināšanai uz 
kuba.

93. zīmējumā attēlota p lakanparalēlā lineāla iestādīšana zem 
a° leņķa attiecībā pret bāzes plakni AB.

94. zīmējumā attēlota slīpripas profilēšana zem vajadzīgā leņķa 
ar sinusa kuba palīdzību.

4. ŠABLONU KONTROLE

Profilšablonu kontrolei visbiežāk lieto trīs  m ērīšanas  metodes:
a) kontūra projecēšanas metodi, b) projecēšanas-vizuālo un c) kon
takta metodi.

Kontūra projecēšanas metode. Šablona profilu pārbauda  ar pro
jektora palīdzību, uz kura ekrāna optiskais aparā ts  attēlo ar lielu pa
lielinājumu (10, 20 un 50 reižu lielāku palielinājumu) šablona darba 
profilu. Uz projektora ekrāna novieto dotā šablona rasējumu, kas 
rasēts  ar maksimālu precizitāti un tievām līnijām mērogā, kas atbilst 
projektora palielinājumam.

Kontrole ar šīs metodes palīdzību pam ato jas  uz m etālā izveidotā 
šablona profila savietošanu un salīdzināšanu ar  šablona profilu, kas 
uzrasēts uz papīra un ir īpatnējs etalons. Pašre iz  projektorus plaši 
lieto darba rīku ražošanā kā dažādu šablonu izgatavošanā, tā  arī d a 
žāda profila vītņu un zobratu, zobu iegriešanā un slīpēšanā. Mūsdienu 
projektori dod iesjjēju mērīt ar precizitāti līdz 0,015—0,020 mm; vidē
jas  kvalitātes projektoru precizitāte ir 0,02—0,03 mm. Mūsdienu 
projektoru profila palielinājumi ir plašās robežās: no 10 līdz 200; 
atbilstoši šiem palielinājumiem projektoru redzes lauks m ainās no 
60 līdz 3,5 mm.

Kontūra projecēšanas m ērīšanas metodes priekšrocības ir tās  
augsta is  ražīgums, uzskatāmība un pārbaudes vienkāršība. Sis p a 
ņēmiens neprasa  redzes piepūli un dažādus palīgaprēķinus.

Projektoru trūkums ir pārāk m azais projektora redzes lauks, sa 
līdzinot lar šablona profila lielumu, un nepietiekoša m ērīšanas preci
zitāte.

Redzes lauka sam azināšanos nosaka tas, ka kontroles precizitātes 
palielināšanai jāpaaugst ina  projektora palielinājums, bet tas  nea t
vairāmi rada  projekcijas lauka sašaurināšanos. J a  projektoram ir 
divsimtkārtīgs palielinājums, redzes lauks ir tikai 3,5 mm.
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No palielinājuma tieši a tkarīgs izstrādājum a attēla asum s uz 
ekrāna. Jo lielāks palielinājums, jo neskaidrāk uz ekrāna attēlojas 
šablona kontūra robežas — tāpēc ievērojami pazeminās m ērīšanas 
precizitāte.

Apmierinošu attēla asumu projektoros var iegūt 25 un 50 reižu 
lielam palielinājumam. Projektora redzes lauks mazam, tikai desmit
kārtīgam  palielinājumam ir 40—60 mm, bet mērāmie šabloni 
mēdz būt ievērojami lielāki. Šajos gadījumos profila pārbaudi veic 
p,a daļām.

Tomēr, lietojot šādu kontroles paņēmienu, mērījuma precizitāte 
pazeminās. Sakarā ar to dažreiz lieto kombinētu m ērīšanas paņē
mienu, kad projektorā pārbauda tikai tos kontūra elementus, kurus 
grūti izmērīt a r  kontakta metodi; visus pārējos iecirkņus mērī ar 
kontakta metodi.

Projecēšanas-vizuālā kontroles metode. Detaļas kontrolē ar uni
versālo vai darba rīku mikroskopu. Ar šiem aparātiem var izmērīt 
šablona profila ta išņu nogriežņus, leņķus, ko veido nogriežņi ar b ā 
zes malām un savā starpā, noteikt centru koordinātes lokiem, kas 
ietilpst m ērāmā profilā, un noteikt šo loku rādiusus. Ar universālo 
mikroskopu ērti pārbaudīt šablonu profilu, kas dots taisnleņķa koordi
nātu  sistēmā. Šai gadījumā pat sarežģītu  kontūru var pārbaudīt pre
cīzi un ātri. 5o  metodi lieto sevišķi ta jos gadījumos, kad šablona 
profilā ietilpst sarežģītākas līknes nekā aploču loki, piemēram, para- 
bola, evolventa, spirāle. Vispār šādu līklīniju daļu mērīšanu parasti 
veic pēc punktiem taisnleņķa vai polāro koordinātu sistēmā.

Mērīšanas kontakta metode. Mērījot pēc šīs metodes, lieto m ēr
aparātus  un mērrīkus,. kuru m ērvirsm as pieskaras mērāmo detaļu 
virsmām.

Pēc šādas metodes mērī lineāros un ģeometriskos elementus. 
Šādu m ēraparā tu  un mērrīku tipu un veidu ir ļoti daudz. Lineāru 
izmēru mērīšanai lieto etalona plāksnītes, lekāllineālus, bīdmērus, 
mikrometrus, iekšmērus, indikatorus, minimetrus, visas iekārtas ar 
jutīgiem mehāniskiem vai elektromagnētiskiem uzgaļiem utt. Ļeņķu 
m ērīšanai ar kontakta metodi lieto leņķu etalona plāksnītes, stūreņus, 
leņķu mērus sinusa lineālus un sinusa kubus.

Lekāldarbos sevišķi racionāli lietot leņķu etalona plāksnītes, jo 
daudzos gadījumos atkrīt vajadzība izgatavot kontršablonus iekšējo 
un ārējo šablona profila leņķu kontrolei. Leņķu etalona plāksnīšu 
komplektus izgatavo 1. klasei ar precizitāti ± 1 0 "  un 2. klasei ± 3 0 " .

Tādējādi lekāldarbu tehnikas mūsdienu līmenis dod iespēju 
mehanizēt ne tikai nesarežģītu mērīšanu, bet arī sarežģītu  šablona 
profilu apstrādes un m ērīšanas operāciju lielāko vairākumu. Pro- 
filšablonu slīpēšana uz plakanslīpmašīnām, lietojot speciālas ierīces, 
pieļauj uzlaidi lepēšanai no 0,01 līdz 0,02 mm. Lepēšanas nelielā 
uzlaide un augsta is  s līpēšanas gludum s dod iespēju lepēšanu veikt 
ar rokām ar mazu laika patēriņu, bet daudzos gadījumos to aizstāt 
tikai ar pulēšanu.



VI N O D A Ļ A

ATSLĒDZNIEKU DARBU MEHANIZĀCIJA

1. METALA GRIEŠANA

Līdz 6 mm bieza lokšņu tērauda griešanai lieto p aras tās  giljo- 
t īngrieznes vai ekscentra grieznes ar mehānisko piedziņu. Ja  nav  
mehānisko griežņu, lieto rokas svirgrieznes un grieznes a r  atbalstiem. 
Tomēr, s trādā jo t  ar šādām  grieznēm, jāpieliek ievērojams spēks- 

Bez tam lieto elektrogrieznes, ar kurām iespējams pārgriezt līdz 
4 mm biezu lokšņu tēraudu, kā arī citus metālus bez ievērojamas 
piepūles.

H arkovas elektrisko darba rīku rūpnīca izgatavo grieznes H-31. 
Šo griežņu tehniskais raksturojum s ir šāds:

Elektrodzinēi u t i p s ................................................universāls, kolektora, vienfā
zes

Strāvas v e i d s ......................................................... maiņstrāva, līdzstrāva
Elektrodzinēja j a u d a ................................................  370 vati
Dzinēju apgriezienu skaits c . . .  . 7000— 12000 apgr./min.
Naža gfāiienu skaits minūtē:

brīvgājienā . _ ................................................. 1650
maksimālā s l o d z e ................................................970

Pārgriežamā metala maksimālais biezums mm:
mīksts t ē r a u d s ....................................................  2,7
a l u m ī n i j s .........................................................  4,0
varš .............................................................................3,5

Griežņu ražīgums griežot . . . . . .
maksimālā biezuma metālu . . . . . .  2 m/min.

M etālu ar  šīm grieznēm var griezt, tās  piekarot, iestiprinot skrūv
spīlēs vai arī turot rokās.

D ažādu kontūru izgriešanai lieto vibrācijas elektrogrieznes, ar 
kurām var griezt līdz 1,5—2 mm biezu metālu. Lai noņemtu asumus 
no nogrieztās m etala loksnes malām, lieto dažādas konstrukcijas 
speciālus kasīkļus, ar kuriem bez liela roku darba patēriņa var 
ātri noņemt asumus.

3— 5 mm diametra stieples griež uz svirgrieznēm ar regulējamu 
atbalstu.

Caurules griež a r  parasto  sviras cauruļgriezni. Masveidīgi grie
žot caurules ar diametru no 80 līdz 100 mm, bez mehāniskas grie
šanas  uz speciālām stacionārām  cauruļgriešanas m ašīnām  lieto grie
šanu ar rokām a r  sviras cauruļgriezni, kas pēc formas a tgādina  pa
rasto  cauruļgriezni. Atšķirībā no parastā  cauruļgriežņa tam ir rullīši 
un speciāls prizmatisks grieznis.

Cauruļu griešana ar sviras cauruļgriezni paā tr inās  2 līdz 3 rei
zes, salīdzinot a r  parasto  rokas rullīšu cauruļgriezni.

Vislielākais cauruļu, kā arī ta isnstū ra  un apaļa šķērsgriezuma 
metala griešanas ražīgum s ir, griežot a r  mašīnzāģiem, kuru ražī
gum s ir 8— 10 reizes lielāks par parasto  rokas m etalzāģu un cauruļ- 
griežņu ražīgumu.
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2. METALA CIRŠANA

Ciršanu ar rokām, lietojot cirtni, var  racionāli aizstāt ar ciršanu 
a r  pneimatiskiem vai elektriskiem ciršanas  āmuriem, kuru ražīgum s 
ir 5 līdz 6 reizes augstāks, nekā cērtot lar rokām.

Tiek ražoti dažādu tipu pneimatiskie un elektriskie portatīvie 
āmuri ciršanai ar roku.

3. AIZZĪMĒŠANA

Aizzīmēšana ir viena no darbietilpīgākām un sarežģītākām  ope
rācijām. Lietojot aizzīmēšanai dažādas norm ālas un speciālas ierīces 
un šablonus, krasi sam azinās aizzīmēšanai nepieciešamais laiks un 
palielinās aizzīmējamo detaļu precizitāte.

Aizzīmējot apa ļas  detaļas (asis, vārpstas  utt .),  lieto norm ālas 
čuguna vai tērauda prizmas. Aizzīmējot pakāpju vārps tas  vai eks- 
centrus, prizmas ir neizdevīgas, jo uzstādīšanai uz tām vajadzīgs 
daudz laika un jālieto dažādi paliktņi.

Lai paā tr inātu  pakāpju detaļu uzstādīšanu, aizzīmēšanai lieto 
regulē jam as prizmas, ceļamās skrūves, kā ari prizmas ar piespiedē- 
jiem.

Regulējam ās prizmas ar šķērsskrūves palīdzību, kurai ir kreisā 
un labā kvadrātiskā vītne, var izbīdīt noteiktās robežās un tādējādi 
mainīt to augstumu.

Aizzīmēšanai lieto arī prizmas ar vertikālā plaknē pārvietojamiem 
žokļiem. Šādām  prizmām ir balstenis un skrūve aizzīmējamās de
ta ļas  nostiprināšanai. Bez norm ālās aizzīmēšanā lietojamās malas 
paralēlvelces ar mērīšanas precizitāti 0,05 mm praksē lielu detaļu 
un urbumu aizzīmēšanai lieto ari speciālas paralēlvelces ar noniju.

Aploču un loku vilkšanai lieto parastos, atsperes un speciālos 
cirkuļus.

Speciālos cirkuļus visbiežāk lieto aploču vai loku aizzīmēšanai u i  
detaļām, kurām centrā ir caurums vai izcilnis.

Lai a tra s tu  aps trādā tā  urbuma centru, parasti lieto tapu, uz k u 
ra s  atzīmē centru. Ērti lietot speciālus dažādas konstrukcijas centra 
meklētājus, kas paā tr ina  operācijas izpildi.

Vienkāršākais centra meklētājs sas tāv  no piltuvītes un kustīga 
punktsiša, kuru speciāla atspere notur paceltā stāvoklī. Uzsitot ar 
ām uru pa punktsiti, pēdējais iesit padziļinājumu sagatavojum a gala 
centrā. Kvadrātisku un ta isnstūra  detaļu centru meklēšanu vienādu 
detaļu masveida aizzīmēšanā veic lar speciāliem centra meklētājiem 
ar kustīgām  plāksnītēm, kas krustveidīgi izvietotas viena pret otru.

Lai palielinātu iepunktēšanas ražīgumu, parastā  punktsiša vietā 
lieto elektrisko punktsiti.

Aizzīmēšanā bez universāliem mērrīkiem lieto arī dažāda veida 
ierīces un šablonus. Piemēram, lai aizzīmētu detaļu, kurā ir urbums,



lieto speciālu regulējamu plāksni, ko ieliek detaļas urbum ā un ko iz
manto kā cirkuļa kājiņas atbalstu.

Aizzīmētāja darba ražīgum u iespējams paaugstināt,  lietojot d a 
žādas m agnētiskas grozām as plates, kas paā tr ina  detaļas uzstādī
šanu. Pēc aizzīmēšanas detaļas atmagnetizē a r  panasto metodi.

4. VĪLĒŠANAS m e h a n iz ā c ij a

Pielāgojot detaļas vai tās  apstrādājot līdz vajadzīgiem izmēriem 
un virsm as gludumam, lieto (bez s tandartizētām  vīlēm) mehanizē
tos rokas darba rīkus un m ašīnas  — vīlēšanas elektriskos darbgal
dus, elektriskās slīpmašīnas ar s t ingām  un lokanām vārpstām, kā 
ar ī  dažādas pneimatiskas rokas slīpmašīnas.

Visplašāk lieto H-54 tipa elektrisko slīpmašīnu ar lokanu vārp
stu. So m ašīnu lieto visdažādākos atslēdznieku darbos, jo tai ir 
daudz maināmo uzgaļu-galvu.

Ar taisno slīpgialvu noslīpē detaļu malas, tīra metinājumu šuves, 
pielāgo plaknes utt.

Leņķveida slīpgalva paredzēta plakņu pielāgošanai ar slapjo slī
pēšanu.

Galva-grieznes paredzēta 2,5 mm bieza lokšņu tērauda griešanai.
Galvu-sūkni lieto dažādu šķidrumu sūknēšanai.
Urbjgalva paredzēta urbumu urbšanai ar diametru līdz 15 mm.
Universālās sl īpmašīnas H-54 tehniskais raksturojum s (ar lo

kano vārpstu  un visiem tās  uzgaļiem) ir šāds:

Elektrodzinēja j a u d a ...................................................................1 kW
Strāvas v e i d s ..................................................................................trīsfāzu maiņstrāva
S p r ie g u m s ......................................................................................... ....220 V
Lokanās vārpstas g a r u m s ........................................................... ....3200 mm
Elektrodzinēja un lokanās vārpstas apgriezienu skaits . 2850 apgr./min.
Dzinēja svars ar statīvu un k a b e l i ..................................... 15 kG
Lokanās vārpstas s v a r s ........................................................... 10,2 kG

Dažu veidu atslēdznieku darbiem slīpmašīna ar lokanu vārpstu 
ir neērta. Lokanai vārpstai, ja to stipri izliec, ir zems lietderības koefi
cients. So mašīnu neērti lietot, montējot mašīnas un liela gabarīta 
iekārtas. Sājos gadījumos ērtāk lietot elektrisko slīpmašīnu bez lo
kanās vārpstas, kurās slīpripa nostiprināta tieši uz elektrodzinēja 
vārpstas un rotē ar ātrum u 3000 apgr./ min. Šādas mašīnas svars 
sasniedz 25 kG.

Augstfrekvences slīpmašīnas ir ekonomiskākas, to svars ir ievēro
jami mazāks pat tad, ja tām ir reduktors, kas pazemina dzinēja ap
griezienu skaitu no 12 000 apgr-/min. līdz darbam nepieciešamajam 
apgriezienu skaitam.

Augstfrekvences slīpmašīnas ekspluatācijai nepieciešama elek
triskās strāvas frekvences pārveidotāja iekārta. Pārveidotājus izga-
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Universālās mašīnas H-54 uzgāju tehniskais raksturojums

Taisnā
slipgalva

Lenķ-
veida

slipgalva
sausai

slīpēšanai

Leņķ-
veida

slipgalva
slapjai

slīpēšanai

Urbjgalva Metāla
grieznes

Centr-
bēd/es
sūknis

Darba vārpstas apgrie
zienu skaits apgr./min. 2850 4000 825 825 2850
Reduktora pārnesuma 

s k a i t l i s ..................... 1,4 3,45 3,45 1.7
Gājienu skaits minūtē — — — 1656 —
Maksimālais urbja dia

metrs mm  . . . . 15
Šķīvjveida slīpripas 

maksimālais diametrs 
m m ........................... 125 125

Slīpripas maksimālais 
diametrs mm . . . 200 200 200

R a ž īg u m s ..................... — — — 0,03 3 100

Spiediens ūdens staba 
m e t r o s .....................

mm/apgr. m/min. l/min,

10
Galvas svars kG . . 2,5 3,0 3,5 3,0 4,5 5,5

tavo H arkovas rūpnīca «Elektroinstrument». Tehniskais rakstu ro
jum s elektriskajām slīpmašīnām H-82 un H-66 ar paaugstinātas, 
frekvences dzinējiem ir šāds:

Rūpnīcas m a r k a .............................. , H-82 H-66
E le k t r o d z in ē j s .................................................................. asinhronais īsi slēgts
Strāvas v e i d s ...........................................................  maiņstrāva trīsfāzu

maiņstrāva
Spriegums V ..........................................................................36 vai 220 (pēc speciāla

pasūtījuma)
Strāvas frekvence per./sek...............................................  200 200
Dzinēja jauda W ...........................................................  200 800
Darba vārpstas apgriezienu skaits minūtē . . 12 000 3500
Slīpripas maksimālais diametrs mm  . . . .  50 175
Svars bez kabeļa k G ...........................................................  1,8 6,2
Maksimālais ražīgums G/min..........................................  1,5 7,0

Ja  rūpnīcā ir saspiesta gaisa tīkls, lieto pneimatiskās rokas slīp- 
miašīnas (95. z īm .), kas paredzētas darbam ar slīpripas perifēriju, 
kā arī ar tās gala  virsmu (šķīvjveida slīpripas). Pneim atiskās slīp- 
m ašīnas H-44, ko ražo Ordžonikidzes rūpnīca, tehniskais raksturo
jum s ir šāds:

Šķīvjveida slīpripas maksimālais diametrs mm  , . . 125
Svērs k G ......................................................................................... 5,6
Vajadzīgais gaisa spiediens a t m ............................................  5
Darba vārpstas apgriezienu skaits minūtē . 4500.
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Elektriskās un pneimatiskās mašīnas, salīdzinot ar detaļu pielā
gošanu ar rokām paaugstina  darba ražīgum u 5 līdz 20 reizes.

Bez minētajām  elektriskajām un pneimatiskajām slīpmašīnām 
rūpnīcas izgatavo_ daudz citu tipu mašīnu, kas paredzētas dažādu 
atslēdznieka apstrādes operāciju veikšanai. Piemēram, rūpnīca «Pņev- 
matik» izgatavo rotora pneimatisko slīpmašīnu LUP-2 asumu, me
tināto šuvju un nelīdzenumu noņemšanai uz detaļām.

7 6 5 3
95. zim . Pneimatiskā urbjmašīna:

/  — korpuss; 2 —  darba vārpsta; 3 — lāpstiņu diska kamera; 4 — lodīšu gultnis; 5 —- 
lāpstiņu disks: 6 — sprauslu nīsirs- 7 — korpusa vāks; 8 — ga isa  pārslēgšan as vārsts;

9 — uzgalis; 10 — atbalstgredzens; U  — uzgalis; 12 — lodīšu  gultnis

Izgatavo arī elektriskās galda slīpgalvas un portatīvas galda 
vai uzkarinām ās slīpmašīnas.

5. ŠĀBEREŠANA

Viena no visdarbietilpīgākajām atslēdznieka apstrādes operāci
jām  ir šāberēšana. Tāpēc šo operāciju cenšas mehanizēt vai aizstāt 
a r  citu apstrādes veidu.

Saberēšanu aizstāj a r  šādiem procesiem: a) ar plakņu plāno ēve
lēšanu ar platiem griežņiem un griešanas dziļumu ne lielāku par
0,1 mm; b) ar vienas p iestrādā jam ās virsm as slīpēšanu un o tras pie- 
šāberēšanu pēc pirmās; c) ar abu piestrādājamo virsmu slīpēšanu; 
d) ar virsmu lepēšanu; e) ar ieliktņa vai čaulas urbumu smalko iz- 
v irpošanu ar dimanta griezni; f) ar čaulu izvirpošanu, ievērojot to 
sēšanos, iepresējot tās zobratos, korpusos, svirās utt.; g) a r  čaulas 
izrīvēšanu pēc iepresēšanas ar normāliem vai speciāliem rīvurbjiem.

Urbumu izrīvēšana ir ražīgāka operācija nekā urbumu šāberē
šana un lepēšana. Tādēļ visos gadījumos, kad iespējams aizstāt šā- 
berēšanu vai lepēšanu ar izrīvēšanu (čaulas zobratos, skriemeļos, 
gultņu ligzdās utt.) , jālieto izrīvēšana.

Tomēr gadījumos, kad dažādu apstākļu dēļ virsma ir jāšāberē, 
šo operāciju veic ar rokām ar  dažādas formas šāberiem, kā arī ar 
dažādu ierīču un mehānisko šāberu palīdzību.
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Lieto dažādu tipu mehāniskos šāberus. Lielu laukumu šāberē- 
sanai (kontroles plates, darbgaldu sta tņu  vadotnes utt.) lieto spe
ciālas šāberēšanas mašīnas, kas pārvietojas uz rullīšiem, vai m ehā
niskos šāberus, kurus piedzen ar  lokanu vārpstu. (96. zīm.)

Visos mehāniskos šāberos šābers iegūst reversīvu virzes kustību 
no kloķa-klaņa mehānisma, koniska pārnesuma, kloķa mehānisma ar

96. zitn. Mehāniskais šābers:
l  — šāb e rs ; 2 — slld en ls; 3 — k lan is ; 4 — k loķvārpsta ; 5 — Šābera  g a lv iņ a ; 6 — lokanā  

v ā rp s ta ; 7 — red u k to rs ; 8 — e lek tro d z in ē js; 9 — p iek a rceļš ; 10 — ra tiņ i



ekscentra un kulises palīdzību un, beidzot, a r  vītņu rievas un kulises 
starpniecību.

Visiem uzskaitītajiem šāberu mehāniskās piedziņas veidiem ir 
daudz būtisku trūkumu, proti: a) asi grūdieni, mainoties šābera kus
tības virzienam; b) nav iespējams regulēt spiedienu uz šāberu; c) š ā 
bera gājienu skaits minūtē nav  regulējams.

Sie trūkumi novērsti V. Satina un B. Bromberga konstrukcijas 
pneimatiskajos šāberos.

Sāberēšanas palīglaika sam azināšanai lieto dažādas ierīces: šā- 
berejamo detaļu novietošanas stendus, pagriežam us galdus šāberē- 
jamo detaļu pagriešanai un nostiprināšanai vajadzīgā  stāvoklī, 
kontrdetaļu maketus, pec kuriem piešāberē detaļas (gadījumā, ja  
kontrdetaļa ir sm aga) .

98. zim. Urbumu slīpēšana ar elektrisko slīpmašīnu

Beidzamā laikā šāberēšanu aizstāj ar slīpēšanu, ar kuras p a 
līdzību apstrādā m ašīnu un darbgaidu precīzas kustošās daļas, kas 
saskaras  (sta tņu  un suportu vadotnes).

P aras ti  slīpēšanu veic uz šim nolūkam pārveidotas garenēvel- 
m ašīnas, vertikālās frēzmašīnas vai virpas, uz kurām  griežņu turē
tā ja  vietā uzmontē slīpgalvu. S līpēšanas precizitāte ir 0,02 mm uz
1 m. S līpēšanas ražīgum s ir pieckārt augstāks  par šāberēšanas r a 
žīgumu.

6. LEPĒSANA

Metala detaļu virsm u apstrādi ar lepēšanas pulveru un pastu  p a 
līdzību sauc par lepēšanu, to lieto kā beidzamo operāciju, lai iegūtu 
savienojamo detaļu blīvumu. Lepēšanu veic ar lepēšanas pulveriem,, 
lepēšanas mikropulveriem (9. tabula) vai ГОИ pastu.
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9. tabula
Abrazīvo materiālu graudainības grupas un numuri

Graudainības grupas Graudainības numuri Craudainibas grupas Craudainibas numuri

Lepēšanas Lepēšanas
pulveri 10 pulveri 100

12 »» 120
14 150

M 16 180
И 20 >» 220
г» 24 240
»> 30 »* 280

320
}t 36 Lepēšanas

46 mikropulveri M 28
54 M 20
60 M 14

’ » 70 M 10
80 M 7
90 t? M 5

Lepēšana ar rokām ir ļoti darbietilpīga operācija, tāpēc to cenšas 
aizstāt a r  mehānisko lepēšanu, pielāgojot šim nolūkam dažādas m e
hāniskas  iekārtas, piemēram, urb jm ašīnas  un lepēšanas rokas m a
šīnas. Bieži mehāniskai lepēšanai lieto speciālas ierīces. Cilindrisku 
virsmu mehāniskai lepēšanai lieto ierīci, kas lepierim piešķir rever- 
sīvu griezes un virzes kustību.

Papildu ierīce sastāv  no skriemeļa ar kloķa mehānismu, kas 
piešķir darba vārpsta i reversīvu griezes kustību zem 120° leņķa. Pie 
tam lepieris veic tās  pašas  kustības kā lepējot ar rokām.

Lepieri, kas izgatavots no kaļam ā čuguna (ja tā nav, tad no 
pelēkā čuguna) vai vara, nostiprina uz tērauda tapņa, ko ievieto 
urbjm ašīnas darba vārpstā.

Cilindra vai kona ārējai lepēšanai lepieri izgatavo kā regulējamu 
pārgrieztu vai atsperīgu gredzenu, kas aptver lepējamo detaļu. Lai 
lepētu cilindriska vai koniska urbum a iekšpusi, lepieris ir pārgriezta  
čaula vai stienis, ko ieliek detaļas lepējamā urbumā. Virpu un citu 
darbgaldu gultņu ieliktņu lepēšanai lieto speciālu ierīci, kas piedzen 
lepieri tā horizontālā stāvoklī. Piedziņu parasti  izveido ar elektro- 
dzinēja, gliemežpārvada, kloķa m ehānism a un šarn īra  savienojuma 
palīdzību (99. z īm .) .

Vārstus un krānu tapas  lepē ar rokām. Dotā gadījum ā vārstu  
un tā ligzdu pielepē vienu pie otra. Kā lepēšanas materiālu izmanto 
.smalku smirģeli, saberztu stiklu un ГОИ pastu. Vārstu  piestiprina 
pie kloka, a r  ko izdara reversīvu griezes kustību a r  rokam par 
30—-45°'leņķi.
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Darba ražīgum a paaugstināšanai un vārs tu  un tapu lepēšanas 
kvalitates uzlabošanai lieto speciālu elektrisku m ašīnu (100. zīm.), 
kas pēc savas konstrukcijas līdzīga rokas elektriskajai urbjmašīnai. 
Sīs m ašīnas  darba vārpsta  griežas uz vienu un otru  pusi par 90° 
leņķi.

99. zīm. Virpas gultņa bukšu mehāniskā lepešana:
i  — p iedz iņa; 2 — g liem ežp ārv aas; 3 — š a r n īra  sav ieno jum s; 4 — lep ē jam ā  bukse

M ašīna (100. zīm.) sastāv  no korpusa ar iemontētu elektrodzi- 
nēju un zobratu pārvadu. Uz m ašīnas darba vārps tas  nostiprina 
līdzņēmēju vārs ta  satveršanai lepēšanas laikā. M ašīnas  darba vārp 
sta izdara 400 svārstību minūtē.

M ašīnas lietošana vārs tu  lepēšanai paaugstina  darba ražīgumu 
3  līdz 4 reizes, salīdzinot ar darba ražīgumu, lepējot ar rokas urb j
mašīnu.

Plaši izplatīta mehāniskā lepēšana, aizstājot šāberēšanu, it se
višķi darbgaldu būvniecībā un darbgaldu remontā. Sis apstrādes 
veids ir ekonomiskāks par šāberēšanu un dod iespēju iegūt aps trādā
jam o virsmu kvalitāti ne zemāku par šāberētām virsmām.

101. zīmējumā attēlota vadotņu pielepēšana virpas suportam. 
S ta tne  2 nostādīta uz garenēvelm ašīnas galda 1.

Uz statnes vadotnēm uzliek suportu, kas  iepriekš _piešāberēts 
pēc plates, un ar stieņa palīdzību to savieno ar garenēvelmašīnas 
suportu. Atsperes rada vienmērīgu spiedienu uz pieslīpējamām v a 
dotnēm.

Lepēšanai lieto rupju ГОИ pastu (40 mikronu). P as tu  atšķaida
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ar petroleju. Nostrādāto pastu  novāc un pēc tam  virsmu nom azgā 
a r  petroleju vai benzīnu. Lepēšanas precizitāte uz 2 m garum a vien
līdzīga 0,01 mm, ja sprauga starp suportu un statnes vadotnēm 
sākumā ir 0,5 mm. Lepēt var tūlīt pēc g ludās ēvelēšanas. Šis ap s trā 
des veids ir divarpus līdz trīs reizes ražīgāks par šāberēšanu ar ro
kām un, salīdzinot ar šāberēšanu, neprasa tik augstas  kvalifikācijas 
darba spēku.

Analogi lepē citu darbgaldu sta tņu  vadotnes.
Pēc lepēšanas vadotnes galīgi apstrādā, šāberējot ar rokām vai 

mehāniski, līdz tās  atbilst tehniskajiem noteikumiem. Pie tam noņem
atsevišķas spīdošas vietas -— 
nenoņemtā metala paaugs tinā 

ju m u s ,  lai novērstu iespējamos 
vadotņu ieskrāpējumus darbgal
da ekspluatācijas laikā.

Bez tam  plaknes lepē ar ro
tējošiem vara  vai čuguna dis- 

f kiem, kas saņem griezes kustību 
no speciālu darbgaldu darba 
vārpstām . Disku diametri j ā 
pieņem robežās no 200 līdz 
400 mm, diska griešanās ā t
rum s — 25— 30 mjsek.

Lepējamo izstrādājumu pie- 
101.,zim . Virpas statnes mehāniskā spiež pie diska, kas  pārk lā ts  a r  

lepēšana lepēšanas pastu.
Uzlaidi lepēšanai atstāj m>

0,05 līdz 0,1 mm. Sākum ā lepē 
a r  rupjiem pulveriem Nr. 80, 120, atstājo t 0 01—0,02 mm uzlaidi g a 
līgai lepēšanai, pēc tam  lepē ar pulveriem Nr. 150, 200 un 220.

Lepēšanas precizitāte var sasniegt 0,001—0,002 mm. J ā a t 
zīmē, ka, griežot lepieri, tā  berzes dēļ pa detaļas plakni rodas  
siltums. Tas var izraisīt detaļas samešanos. Lai novērstu sam eša
nos, lepēšana jāveic ļoti rūpīgi, detaļa jāpiespiež pie diska viegli.

J a  lepējamā detaļa sasniedz temperatūru, pie kuras  to nevar 
turēt rokās, lepēšana jāpār trauc  un detaļa jāatdzesē līdz normālai 
temperatūrai.

Detaļu ārējo cilindrisko virsmu lepēšanai lieto plakanus vara  vai 
čuguna lepierus vai no šiem metāliem izgatavotus gredzenus.

Cilindriskus urbumus lepē ar apaļiem čuguna vai vara lepieriem. 
Lepiera garum am  jābūt ne mazākam par trim lepējamās detaļas 
urbuma diametriem. Uz lepieru v irsmām ieteicams izgatavot seklas 
un šau ras  spirālveida rieviņas pastas  noturēšanai. Sākumā lepē ar 
pastām  no rupjiem abrazīviem pulveriem, bet galīgo apstrādi veic 
ar smalkākiem abrazīviem pulveriem. Lepieri griež virpas vai urbj
m ašīnas  darba vārpsta .
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P lak an as  v irsm as lepē uz nekustīgām  čuguna platēm, kuru formu 
un izmērus izvēlas atkarībā no lepējiamo detaļu (šablonu, kalibru) 
lieluma un formas.

Lai lepieris diltu vienmērīgi, jā s trādā  ar visu tā  plakni.
Tapas un k rānus lepē tieši to ligzdās.
Tērauda detaļu lepēšanai kā abrazīvu lieto smirģeli vai korundu.
V ara sakausējumu lepēšanai lieto saberztu stiklu, kas sajaukts 

ar mašīneļļu. Lepēšana norisinās šādā secībā: k rāna tapu noziež ar 
eļļu, pēc tam to no visām pusēm apber a r  plānu pulvera kārtiņu un 
pielepē, griežot to urbumā uz vienu un otru pusi. Lepēšanas kvalitā
tes pārbaudei tapu izņem no ligzdas, sausi noslauka tās  virsmu, pēc 
tam iar krītu uzvelk uz tā s  dažas līnijas, ieliek to ligzdā un griež uz 
vienu un otru pusi. Ja  lepēšana veikta labi, krīts noberžas vienādi 
visā tapas  garumā. Ja  krīts noberžas daļēji, tas  norāda, ka pielepē- 
jums ir neblīvs un nepareizs.

V ārstus lepē ar rokām, kā arī ar mehāniskām rokas urbjm ašī
nām. '

7. URBUMU APSTRĀDE
Urbšana. Saliekot mašīnas, darbgaldus, m ehānism us un iekārtas, 

kā ari dažos speciālas iekārtas (štances, formas liešanai zem spie
diena, ierīces) izgatavošanas gadījumos atslēdzniekam bieži jāurbj 
urbumi.

Bez stacionārām  urb jm ašīnām  urbšanai lieto pārnesam as urbj
m ašīnas, elektriskās un pneimatiskās rokas urbjmašīnas, kā arī un i
versālas ierīces.

Atkarībā no elektrodzinēja jaudas  elektriskās rokas urbjm ašīnas 
iedala vieglās, vidējās un sm agās. Ar vieglajām elektriskajām urbj
m ašīnām var urbt urbumus no 0,2 līdz 8— 10 mm; ar vidējām — no
0,8 līdz 15—25 mm un ar  sm agajām  — līdz 50—70 mm.

Elektriskās rokas urbjm ašīnas var s trādā t a r  līdzstrāvu vai nor
m ālas frekvences (50 per./sek.) m aiņstrāvu, kā arī ar p aau g s tin ā ta s  
frekvences (200 per./sek.) maiņstrāvu.

Neliela gabarīta  urbjm ašīnas dažreiz lieto urb jgalvas veidā ar 
lokanu vārpstu. S m agā un vidējā tipa urbjm ašīnas korpusam ir divi 
rokturi to noturēšanai un virzīšanai strādājot. M aza gabarīta  urbj
m ašīnas izgatavo cilindriskas formas ar iedobumu galā tās  noturē
šanai ar vienu roku.

Pašre iz  tiek izgatavoti vairāki urbjmašīnu tipi ar dažādu jaudu  
un svaru no 1,2 līdz 25 kG.

H-28 tipa rokas elektriskajām urbjm ašīnām  ir krūšu atbalsts* 
un tām ir divi rokturi.

S trāvu pievada no tīkla caur kontaktu dakšu ar kabeli no trim 
vadiem, no kuriem viens paredzēts rokas elektriskās urbjm ašīnas 
korpusa iezemošanai. Elektriskās urb jm ašīnas  ar lokano vārpstu
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Dažu rūpniecībā ražoto rokas elektrisko urbjmašīnu tehniskais raksturojums

Rūpnīcas m ā r k a ............................................. H-38 H-28
Maksimālais urbšanas diametrs mm . . 15 20 
Darba vārpstas apgriezienu skaits minūtē 600 350 
Ēlektrodzinējs .............................................universāls, ko- universāls, ko

lektora, vienfa- lektora, vienfā
zes zes 

Elektrodzinēja jauda kW  . . . . 0,275 0,375
Spriegums V .............................................  220/127 tas pats
Svars k G ...........................................................  3,8 8,0
Darba vārpstas Morzes konuss . . . Nr. 1 Nr. 2

lieto, urbjot neērtās vietās, kur grūti piekļūt ar parasto  rokas elek
trisko urbjmašīnu.

Augstfrekvences rokas elektriskās urbjm ašīnas raksturo šādi 
dati:

Rūpnīcas marka ................................................H-74 H-53 H-58
Strāvas veids ................................................ trīsfāzu maiņstrāva
Spriegums V .......................................... , . . 36 vai 220 (pēc speciāla pasūtī

juma)
Frekvence per./sek. . . . ...........................  50 200 200
Vajadzīgā jauda W ................................................ 50 200 200
Darba vārpstas apgriezienu skaits minūtē bez

slodzes (ar slodzi pazeminās par 10— 15%) 2200 1300 750
Urbja maksimālais diametrs mm  . . . .  5 8 12
Svars k G .....................................................................  1,7 1,8 3,6

Mēdz būt rotora tipa un virzuļu pneimatiskās mašīnas, tās  iz
gatavo  urbšanai taisnā virzienā un zem leņķa.

Virzuļu pneimatiskās m ašīnas izgatavo ar 2, 3 un 4 virzuļiem. 
Tās ir sm agākas  par rotora tipa mašīnām, ja  jaudas  vienādas, un ar 
mazāku ražīgumu.

Dažu rūpnīca «Pņevmatik» ražoto pneimatisko mašīnu tehniskais raksturojums

Rūpnīcas marka ..................................................... . . H-34-A H-68
Urbja vislielākais diametrs m m .......................... . . 32 26
Gaisa spiediens atm  ................................................ . . 5 5
Jauda (uz darba vārpstas) ZS .......................... 2 1,6
Darba vārpstas apgriezienu skaits minūtē: 

tukšgaitā ................................................................ . . 350 450
ar slodzi ................................................ . . . . 270 340

Gaisa pievada urbuma diametrs m m ..................... 16 16
Svars kG ..................................................................... . . 14 14

Pneimatiskas leņķveida urbjmašīnas H-69 raksturojums

Rūpnīcas marka ................................................................................ H-69
Lielākais urbja diametrs mm ........................................................... 32
Lielais rīvurbja diametrs mm  ................................................ 26
Gaisa darba spiediens atm  .....................................................  5
Jauda uz darba vārpstas Z S ................................................................ 1,8
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Darba vārpstās apgriezienu skaits minute:
tukšgaitā ................................................................................................  350
ar normālu s l o d z i ...............................................................................  270

Pievada cauruma diametrs mm  ..................................................... 16
Svars kG ................................................................................................ 13,5
Gabarīta izmēri m m ...............................................................................  622X119X218-

Pneimatiskās leņķveidia mašīnas lieto gadījumos, kad ar parasto 
rokas urbjmašīnu nevar veikt vajadzīgo operāciju (urbumu urbšanu, 
iegremdēšanu, izrīvēšanu) šaurās, grūti sasniedzamās vietās.

Atslēdzniekam apstrādes un salikšanas praksē jāurbj, jāiegremdē, 
jāizrīvē vai jāiegriež vītnes_ sīkās detaļās. Sājos gadījumos lieto 
galda urbjmašīnu, bet, ja  tās nav, — parasto rokas urbjmašīnu, ko 
iestiprina speciālā statnē. Mēdz būt dažādas konstrukcijias statnes, 
visērtākā no tām shematiski attēlota 102. zīmējumā.

S tatne dod iespēju pārvietot urbjmašīnu kopā ar balsteni, pie 
kura tā piestiprināta. Urbjot vai apstrādājot urbumus lielās detaļās, 
pneimatiskās’ vai elektriskās urbjmašīnas piekar pie grozāmām kon
solēm, ar kurām var pārvietot urbjmašīnu visos virzienos horizon
tālā un vertikālā plaknē (103. zīm.).

Bez minētajām ierīcēm urbjot lieto dažādas spīļskavas un
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skavas (tai skaitā ari e lektromagnētiskās), kas ļoti atvieglo s t rād 
nieka darbu un paaugstina  darba ražīgumu.

Urbjot urbumus grūti sasniedzam ās vietās, dažreiz lieto p a g a 
rinātus  urbjus (normālam urbim piemetina ar elektrometināšanu

5o veidu var lietot, urbjot urbumus ar diametru, kas lielāks par 
16— 18 mm.

Neuzmanīgi urbjot maza diametra urbumus, dažreiz lūst urbji. 
Nolūzušo urbi no detaļas izņem parasti  a r  speciālām pincetēm, a r  
kurām  satver nolūzušo urbi aiz sašaurinājum a, vai arī viegli sitot 
ar ām uru pa detaļu.

Tomēr visražīgākais un drošākais nolūzuša urbja, vītņurbja, rīv- 
urbja atlieku izņem šanas veids ir elektrodzirksteļu paņēmiens, ko 
izstrādājis B. Lazarenko.

Vītnes iegriešana. Vītnes iegriešanas darbu mehanizēšanai lieto 
speciālas rokas elektriskās urbjm ašīnas, kas atšķiras no parasta jām  
elektriskajām urb jm ašīnām  ar to, ka to darba vārpsta  (pārslēdzot) 
var rotēt uz abām pusēm. Pie tam darba ro tācijas ā trum s elektriska
jai urbjm ašīnai (iegriežot vītni) mazāks nekā parasta ja i  urbjm ašī

vai pielodē ar cietlodi p a 
gar inā jum u).  M aza dia
metra urbjiem sakarā ar 
to ātro nolietošanos uz
mauc speciālas uzmavas 
(pagarinājum us).

103. zim. Pneimatiskas mašīnas piekaršanas 
iekārta liela gabarīta detaļu urbšanai

Urbjot urbumus vītnes 
iegriešanai detaļā pēc 
kontrdetaļas (sa likšanā),  
parasti  pirms urbuma urb
šanas  vītnei vispirms 
ieurbj 2—3 mm dziļumā 
ar urbi, kas atbilst kontr
detaļas urbuma d ia
m etram  (caurejoši urbumi 
bultskrūvēm vai tapskrū- 
vēm), pēc tam  urbj urbu
mu vītnei. Ar to panāk 
detaļas un kontrdetaļas 
urbumu asu sakrišanu. 
Tomēr šajos gadījumos 
ērtāk lietot konduktoru 
bukses, kuru ārējais dia
metrs vienlīdzīgs kontrde- 
ta ļas  urbuma diametram, 
bet iekšējais — urbja dia
metram, ar kuru urbj u r
bumu vītnes iegriešanai.
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nai, bet pretējai rotācijai, ko izmanto vītņurbja izskrūvēšanai, ir 2 līdz
3 reizes lielāks ā trum s nekā darba rotācijai.

Vītnes iegriešanai ar vītņurbi lieto arī parasto  rokas urbjmašīnu, 
pie tam  vītņurbi iestiprina urbjm ašīnas patronā.

Iegriežot vītnes grūti sasniedzam ās vietās, lieto speciālus vītņ- 
urbju gala  turētājus. Lai p asa rgā tu  vītņurbi no salūšanas, lieto spe
ciālas patronas, kuras, palielinot griezes momentu virs noteiktās ro
bežas, atbrīvo vītņurbi, un tas  pārtrauc vītnes iegriešanu.

8. SALIKŠANAS MEHANIZĀCIJA

D audzas vienkāršas, bet darbietilpīgas salikšanas operācijas, ku
ras  veic ar rokām, var mehanizēt. Viena no šādām  operācijām ir u z 
griežņu, bultskrūvju, galvskrūvju, kokskrūvju un tapskrūvju  pie
griešana.

Šo operāciju veikšanai lieto elektriskos vai pneimatiskos uz
griežņu pievilcējus, kam ir uzgaļu  komplekts uzgriežņu, galvskrūvju, 
kokskrūvju, bultskrūvju pieskrūvēšanai. To darba ražīgum s ir 3 līdz 
10 reizes augstāks par roku darba ražīgumu. Uzgriežņu pievilcējiem 
ir speciāli drošinātāji, kurus var regulēt vajadzīgajai slodzei, lai no 
vērstu  pārāk  lielu griezes momentu, ar kuru var noraut vītni vai no
griezt skrūves galvu.

Uzgriežņu pievilceju tehniskais raksturojums
Rūpnīcas marka ..........................................................  <&,H-123 0,3,-113
Uzgriežamo uzgriežņu diametrs m m .....................  8 16
Dzinēja jauda kW  .....................................................  0,18 1,25
Darba vārpstas apgriezienu skaits minūtē . . .  150 375
Svars ...............................................................................  2,5 8,8

Paaugstinatas frekvences uzgriežņu pievilcēju tehniskie raksturojumi
Rūpnīcas m a r k a .....................................................H-60 H-61 H-63
Strāvas v e i d s .......................................................... maiņstrāva trīsfāzu —
Elektrodzinējs ..................................................... asinhronais īsi slēgts —
Dzinēja jauda W . . , ................................ 200 800 _ 800
Spriegums V .......................................................... 36 vai 220 (pēc speciāla pasūtī

juma)
Strāvas frekvence per./sek.............................. 200 200 200
Darba vārpstas apgriezienu skaits minūtē bez 

slodzes (ar slodzi pazeminās par 10— 15%) 985 630 470 
Bultskrūves vai tapskrūves maksimālais dia

metrs m m ...............................................................  6 12 12
Svars bez kabeļa kG ..........................................  2,2 8,7 7,3

Bez norādītiem elektriskiem un pneimatiskiem uzgriežņu pievil
cējiem bultskrūvju, tapskrūvju  un uzgriežņu pievilkšanai lieto dažā
das formas speciālas un universālas uzgriežņu atslēgas.



Speciālās uzgriežņu atslēgas lieto uzgriežņu pievilkšanai un tap- 
skruvju ieskruvēšanai grūti sasniedzam ās vietās. Šim nolūkam vis
biežāk lieto ta isnas  vai izliektas gala atslēgas ar grieztaviņu vai a r , 
tarkšķi, šarnīra  atslēgas, atslēgas ar pārbīdāmu rokturi un zvaigžņu 
atslēgas. Uzgriežņu pievilkšanai lieto atslēgas ar grieztaviņu un  m ai
nāmiem uzgaļiem (galviņām ), kas ievērojami paaugstina  darba r a 
žīgumu.

104. zlm. Mehāniskais skrūvgriezis

Kokskrūvju un galvskrūvju iegriešanai lieto mehānisku skrūv
griezi, kas attēlots 104. zīmējumā.

Lai pievilktu uzgriežņus ar noteiktu spēku, lieto uzgriežņu robež- 
atslēgas, kuru korpusā ir atspere, ko var regulēt un iestādīt vajadz ī
gajam  spēkam.

Montējot (uzliekot) rullīšu vai lodīšu gultņus uz vārpstām, lieto 
dažādu iekārtu un ierīces atkarībā no ražošanas rakstura un izlaiža

m ās produkcijas apjoma.
Ražošanā, kur gultņu m ontāžas un 

demontāžas darbu apjoms ir liels, 
lieto rokas vai mehānisku presi, kā arī 
v ienkāršas palīgierīces, atbalstgredze- 
nus utt.

P aras ti  lodīšu gultņus pirms to uz
likšanas uz vārps tas  rūpīgi nom azgā 
petrolejā un sausi noslauka. Līdz iepre- 
sēšanai gultņus ieliek sieta kastē  un 
iegremdē ar eļļu piepildītā vannā, kas 
sakarsēta līdz 80—90° C. G ultņu uz- 
karsēšana ievērojami atvieglo to uzlik
šanu uz vārpstas. Eļļas vannas  silda 
ar tvaiku, ko laiž caur cauruļu reģistru, 
ar elektrību vai citādi.

Lodīšu gultņu uzpresēšanu uz 
vārpstas  veic presē ar speciālas čaulas 
palīdzību, kas iepresē gultni tā  darba 
vietā.

Ja  nav  preses vai to nevar lietot, 
gultni uzliek ar iepriekšējās čaulas palīdzību, viegli sitot pa to.

Ievietojot gultni detaļas iekšienē, uzsilda detaļas korpusu eļļas 
vannā (ja detaļa nav  liela). Gadījumā, ja nepieciešams gultni de
montēt, lieto speciālus novilcējus, dažreiz arī presi.

Novilcēja forma atkarīga no gultņu m ontāžas vietas un tā
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satveršanas  ērtības ar novilcēju. Viena no rites gultņu novilcēju kon
strukcijām attēlota 105. zīmējumā.

Čaulas, zobratus, zvaigznītes un citas analoģiskas detaļas 
iepresē, lietojot dažādus paņēmienus. Galvenie no tiem ir šādi:

1) ar rokas, hidraulisko vai pneimatisko prešu palīdzību;
2) ar ierīču (tapņu, čaulu utt.) palīdzību, lietojot āmuru;
3) ar statisku slodzi (svaru);
4) ar dažādām  vītņu ierīcēm;
5) uz vārpstas uzpresējamo detaļu (čaulu) uzsildot;
6) iepresējamo detaļu atdzesējot;
7) uzsildot vienu detaļu (čaulu) un atdzesējot otru (v ā rp s tu ) .
Viena vai otra presēšanas veida lietošana atkarīga no ražošanas

apstākļiem un  apjoma. Ja  ražošanas apjoms ir liels, detaļas karsē ar 
augstfrekvences s trāvu speciālā iekārtā.

Ja  presējot aptveramā detaļa ir jāatdzesē, to izdara ar šķidru 
gaisu, šķidru slāpekli vai cietā ogļskābē (sausajā  ledū). Atdzesēšanas 
tem peratūra ar šķidru gaisu un  slāpekli ir 190— 196° C zem nulles, 
bet ar cietu ogļskābi — 75—80° C zem nulles.

Salīdzinot ar citiem paņēmieniem, detaļas iepresēšanas veidam 
ar iepriekšēju atdzesēšanu ir šādas  priekšrocības:

1) liela savienojuma izturība;
2) m azākas  iepresējamo detaļu deformācijas, nekā lietojot citus 

paņēmienus;
3) presējot detaļu nesaskrāpē;

,4) uzlabojas metāla struktūra;
5) presēšanas laiks samazinās 5 līdz 6 reizes salīdzinājumā ar 

citiem pa-ņēmieniem.
Pēc šī veida iespējams iepresēt liela diametra garas  plansienu 

čaulas (līdz 1500 mm).
Gadījumos, kad detaļas saliek ar 

lielu uzSpīlējumu, lieto kombinēto p a
ņēmienu, t. i., uzkarsē aptverošo detaļu 
un atdzesē aptveramo detaļu.

Detaļu izpresēšanu (vajadzības 
gadījum ā) veic ar speciālām ierīcēm, 
kas konstruktīvi līdzīgas gu ltņu  izpre- 
sēšanas ierīcēm.

106. zīmējumā attēlota ierīce čaulu 
izvilkšanai.

Lai mehanizētu m ontāžas atslēdz
nieku roku darbu, plaši lieto pneim atis
kos ām urus (107. zīm.), kurus lieto 
caurejošu caurum u izsišanai, kniedēša
nai, blietēšanai, lējumu tīrīšanai, kā arī m  ^  Izvilcējs zobratu> ^  
Citiem darbiem. meļu un čaulu izvilkšanai
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Konstrukcijas vienkāršībā, neliels svars, liela triecienu enerģija 
(ar ievērojamu triecienu biežumu) ir pneimatisko ām uru priekšrocī
bas salīdzinājuma ar elektriskajiem āmuriem.

Izgatavo piecu lielumu pneimatiskos āmurus, kas atšķiras viens 
no otra ar triecejdaļas garum u un stobra lielumu. •

Pneim atiskais  ām urs ir trieciendarbības mašīna.
Tā galvenās daļas ir stobrs a r  belzni, sadales mehānisms ar s a 

dales kārbu un iedarbināšanas mehānismu, rokturis a r  saspiestā 
gaisa pievadu. S tobra urbum ā ievieto darba rīku (cirtni, puansonu
u. c.), kas veic darbu.

Stobrā un rokturī ir saspiestā gaisa  pievadkanāli un izvadkanāli.
Pneim atiskā ām ura darbības princips ir šāds. Pēc mēlītes no 

spiešanas vārs ts  atver saspiestā gaisa  izeju no pievada uz ām ura s a - . 
dales mehānismu. Atkarībā no belzņa un plūsm daļa stāvokļa iedar
b ināšanas momentā saspiestais gaiss  iekļūst vai nu darba gājiena 
kamerā, vai arī atpakaļgājiena kamerā.

Gadījumā, kad plūsmdalis a trodas galējā stāvoklī, gaiss  iekļūst 
darba gājiena kamerā (pa kreisi no belzņa) un virza belzni pa labi 
līdz sitienam pa darba rīka galu. Sai momentā notiek belzņa darba 
gājiens. Darba gājiena beigās belznis atver stobra izplūdes kanālus, 
spiediens darba gājiena kamerā strauji krīt; tāpēc plūsmdalis auto
mātiski pārsviežas kreisajā galējā stāvoklī. P ie  tam  atveras saspiestā 
gaisa  ieeja atpakaļgājiena kamerā (pa labi no belzņa),  kā rezultātā 
notiek belzņa atpakaļgājiens. Atpakaļgājiena beigās belznis saspiež 
nostrādāto  gaisu darba gājiena kamerā un līdzsvaro plūsmdali.

Kad atpakaļgājiena kamerā notiek izplūde un spiediens strauji 
pazeminās, plūsmdalis, zaudējot līdzsvaru, pārvietojas atpakaļ galējā 
stāvoklī, t. i., sākas jauns darba gājiens.



Āmura darba rīkus ieteicam s izgatavo t no tērauda VI, y 8  un y8A. 
D arba rīka darba daļas cietībai jābū t robežās R c =  56—59, pieta 

cietībai — Rc = 4 0 —50.

VII  N O D A Ļ A

ATSLĒDZNIEKU DARBU TEHNOLOĢISKAIS PROCESS

1. ŠTANCES

D ažādas štances galvenokārt izgatavo individuāli, tāpēc to izg a
tavošanas procesa o rganizācija  atšķ iras no procesa o rganizācijas 
sērijveida vai m asveida ražošanā. Izgatavojo t štances, detaļu sav 
starpējo  apm ainām ību paredz tikai n e liek i to grupai.

Š tances sastāv  no šādam  de
taļām : no puansona, m atricas, 
bloka (augšējās un apakšējās 
p la tes), no noņēm ēja, kāta, n o 
s tip rin āšan as  skrūvēm.

Visbiežāk lietojam ie štanču 
tipi ir šādi: izciršanas, cau rs iša 
nas, liecēj štances, kom paund- 
štances, kas apvieno divas trīs  
pārejas, veidošanas, izvilcējštan- 
ces un atlokošanas štances.

Izciršanas štance. Izciršanas 
operācijai rakstu rīg s, ka ta jā  
m ateriā lu  pilnīgi a tdala  pa no
slēg tu  kontūru. Š tances puan- 
sons, spiežot uz m ateriālu , no
griež to pa kontūru, sadalo t m a
teriā lu  detaļā un atgriezum os.
108. zīm ējum ā attēlo ta vienkārša 
izciršanas štance, kas sas tāv  no 
puansona 1 un m atricas 2. M at
ricai pa darba kontūru  ir 5— 6 
mm augsta  veidm ala, bet tā lāk  
paplašinājum s pa visu kontūru, 
kas dod iespēju izštancētajai de
ta ļa i brīvi izkrist.

P uansona un m atricas darba 
v irsm as pēc m ehāniskās un a t
slēdznieka apstrādes rūda līdz 
cietībai Rq = 5 8 —60.

Štancei ilgi strādā jo t, m atrica un puansons nolietojas, griezēj- 
šķautnes k ļūst neasas. Lai p ag arin ā tu  štances djarbmūžu, puansona 
darba virsm u A un m atricas darba plakni B uzasina.

108. zim. Izciršanas štance
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Kompaundštance (vai kombinētā štance). Ar šīs štances palīdzību 
var vienā preses gājienā veikt izciršanu un veidošanu vai izciršanu 
un caurumu caursišanu. 109. zīmējumā attēlota kompaundštance, 
kam ir puansons kontūra izciršanai un puansons caurumu caurs iša
nai. Š tances augšējā daļa sastāv  no kāta  1, -augšējās plates 2, puan- 
sonu turētā ja  3, caurumu sišanas puansona 4 un ķērāja-izgrūdēja 9.

Stiances apakšējā daļa sastāv  no plates 7, saga tavojum u izcirša
nas  m atricas 8, no noņēmēja 10 ar  atsperēm 6, no skrūvēm 5 un vad- 
stieņiem 11.

Uz plates nostiprinātas štances apakšējās daļas detaļas. Kom- 
paundštances matrica sastāv  no divām atsevišķām daļām, kuras pie
stiprina pie plates ar bultskrūvēm. Lai š tance īpareizi s trādā tu  un 
būtu iespējams to  pareizi uzmontēt, plati un matricu, štanci saliekot,

fiksē ar cilindriskām tapām.
Augšējo un apakšējo plati 

(blokus) izgatavo no čuguna. Vi
sas pārējās detaļas izgatavo no 
dažādu m ārku darba rīku tē rau
da.

K ompaundštances darba prin 
cips ir šāds (109. zīm.). P reses 
slīdeņa darba gājienā matrica 
8  ieiet m atricas 9 izciršanas 
urbumā, pie tam matrica 8 izspiež 
izgrūdēju 10, bet matrica 9 no
spiež to uz leju. Tāpēc matrica
8 , iedarbojoties uz izciršanas pu- 
ansonu, izcērt saga tavojum u pa 
kontūru. Vienlaicīgi ar to p uan
sons 4 ieiet matricas 8 caurs iša

nas urbum ā un caursit urbumu izcirstai detaļai. Puansonam  virzoties 
uz augšu, izgrūdējs 10, ko atspiež atspere 6, noņem gatavo detaļu 
no matricas.

Izvilcējštance domāta v isdažādākās formas — cilindrisku, ta isn 
stūra un fasondetaļu izvilkšanai.

Izvilcējštances visvienkāršākais tips ir š tance cilindra izvilkša
nai no sagatavojuma, kam ir diska veids (110. zīm.). Š tance sastāv 
no izvilkšanas puansona 1, izvilkšanas m atricas 2, piespiedēj- 
gredzena 3, kas saistīts ar atsperi, kura to piespiež pie matricas. Kā 
redzams zīmējumā, preses darba gājiena laikā piespiedējgredzens 3 
saskaras  ar saga tavojum u pirms puansona.

Kad puansons sāk spiest uz sagatavojumu, gredzens 3 piespiež 
sagatavojum u pie m atricas un neļauj deformēties ārpus matricas. Iz
vilkšanas puansons 1 bīda sagatavojum u matricā 2, kurā formē de
taļu. Preses atpakaļgājienā izsviedējs padod sagatavojum u uz augšu 
un noņem to no puansona ar m atricas 2 apakšējo daļu.

Štancējot lieto izvilkšanas operāciju ar sieniņu pludināšanu vai

109. zim. Kom paundštance
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eaurvilkšanu. P ie tam  m ainās detaļas iekšējais d iam etrs un sieniņu 
biezums. M etala pam atdeform ācija šeit ir tā tecēšana (p lūšana).

Liecējštance (111. zīm.) paredzēta sagatavo jum u liekšanai, k as  
iegūti no izciršanas štances. Š tance sastāv  no puiansona, m atricas un
t r a f a r e t a ,  k u r  no v ie to  de ta ļu .

110. zim . Izvilcējštance

Štanču izgatavošanas īsa  tehnoloģija. Š tanču izgatavošanas teh 
noloģiskais process jā sas tād a , ievērojot štances darba un konstrukci
ja s  īpatnības.

P rak tisk i ir pieņem ti daži detaļu  izgatavošanas un štanču  salik 
šanas paņēm ieni. Svarīgākie no tiem  ir šādi:

1 . S arežģ ītas konstrukcijas m atricu  un  puansonu iepriekšējā a p 
strād e  jāveic pēc šabloniem , bet galīgā m atricas p iestrādāšana — pēc 
gatavā puansona nospiedum a.

2. V adstieņu un čaulu urbum i blokos jāizvirpo pēc štances 
iepriekšējās salikšanas.

3. K ontroltapu urbum i platēs jāu rb j caur rūdīto  detaļu urbumiem.
Bloki. Bloka augšē jā  un apakšējā p late  ir baze, uz kuras m ontē

visas štances detaļas. Tās mēdz būt v isdažādākās form as un ar vis- 
dažādākieim izmēriem. P a ra s ti  plates izgatavo no čuguna. To ap
strādes tehnoloģiskais process ir vienveidīgs.

P la tes  saga tavo jum a lējum am  jāb ū t m ākslīgi novecinātam ; ta s  
uzlabo m etala struk tūru , novērš iekšējos spriegum us, kas rada defor
m ācijas.

Lietu sagatavojum u m ehāniski apstrādā šādā secībā: 1) plates 
augšē jās un apakšējās plaknes ēvelēšana; 2) plaknes slīpēšana; 3) 
vadstieņu  urbum u aizzīm ēšana; 4) vadstieņu  urbum u urbšana un
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111. z ī tn .  Liecējštance:
a - s tan ce ; b — de ta ļa



īzvirpošana ar pielaidi s tarp centriem līdz 0,02 mm; 5) vadstieņu 
p ielāgošana (urbumu slīpēšana) ,  lepēšana.

Vadstieņi. No vadstieņu izgatavošanas precizitātes atkarīgs, kā 
s trādās  štance. Vadstieņus izgatavo no darba rīku tērauda Y8 vai no 
tē ra u d a  20 ar  sekojošu termisko apstrādi (cementēšanu un  rūdī
šan u  līdz cietībai i?c =  58— 60). Viadstieņus iepresē bloka apakšējā 
platē, izveidojot spriegumsēžu. Vadstieņa augšējai daļai jābūt ar 
o trā s  precizitātes klases slīdsēžu (C), t. i., ar  sēžu bez spēles. To 
panāk  ar  rūpīgu salāgošanu  pielepējot.

Puansoni un m atricas ir štances darba daļas, ar kurām  tieši 
š tancē  detaļas. P a ra s ti  puansonus montē štances augšējā daļā, kas 
pārvie to jas kopā ar preses slīdeni. M atricas montē štances apak
šējā daļā, ko nostiprina uz preses galda ar piespiedējiem un bult
skrūvēm.

Puansonus un m atricas izgatavo no leģētā tērauda X I2, 3XB8, 
XB5, 9XC, 111X15, X B r  un no oglekļa tērauda y8A, Y10A.

Izgatavojot puansonus un matricas, grūti ieturet pareizas spē
lēs un pielaides, ievērojot š tancējam ā materiā la  biezumu un īp a 
šības.

10. tabulā minētās ieteicamās spēles s ta rp  puansonu un matricu.

10. tabula
Ieteicamās spēles starp puansonu nn matricu

Štancējams 
materiāla 

biezums {mm}

Spele nz diametru vai divSm pusēm m m

varam, misiņam un 
tēraudam 10 un 15 tēraudam 20, 25 un 35

tēraudam 45 un 
augstākas markas 

tēraudam

0,1 —0,5 0,005 0,006 0,007
0,6— 1,0 0,006 0,007 0,008
1.1—2 0,14 0,16 0,18
2.2—3,4 0,21 0,24 0,3
3,6—4 0,32 0,36 0,4
4.2—5,5 0,55 0,6 0,7
6 —6.5 0,78 0,9 1
7 —7,5 0,97 1 1,2
8 —8,5 1,2 1,3 1,4
9 — 12,0 1,8 2 2.4

P ārāk  liela spēle s tarp puansonu un m atricu rada asumus uz 
īzš tancētās detaļas, un, otrādi, ja  spēle pārāk maza, griezuma virsma 
i r  a r  norāvumiem, puansons un matrica ātri nolietojas. Izciršanas 
procesa atvieglošanai m atricas griezošai daļai izveido nelielu slī
pumu no 30' līdz 1°.

Lai novērstu ļoti sarežģītas  konfigurācijas puansonu un matricu v 
samešanos pēc termiskās apstrādes,  tos pēc rup jās  m ehāniskās a p 
strādes iepriekšēji apstrādā termiski.

Mēdz būt dažāda tipa kāti, a r  kuriem piestiprina štances aftgšējo 
■daļu pie preses slīdeņa; tos izgatavo no tērauda 50.
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Noņēmēji paredzēti štancējam ās detaļas materiāla noņemšanai 
no puansona; tos izgatavo no tērauda 50.

Izgrūdēji izgrūž gatavās  detaļas no matricas; tos izgatavo no> 
tērauda 40, 45.

Atbalsti paredzēti štancējamā m ateriāla virzīšanai.
Pēc katra  preses sitiena m ateriāls tiek padots vienā un ta jā  pašā 

virzienā un atrodas vienādā stāvoklī attiecībā pret puansonu. Atbal
stus izgatavo no tērauda Y8 ar sekojošu termisko apstrādi līdz cie
tībai i?c = 5 0 —55.

2. ŠTANČU IZTURĪBA

Stancu izturību noteic a r  izštancēto detaļu daudzumu līdz š ta n 
ces pilnīgai nodilšanai vai līdz nodilušās m atricas vai puansona 
apmaiņai. Galvenie apstākļi, kas ietekmē štanču izturību, ir a) š tan 
ces darba detaļu tērauda m arka un to termiskā apstrāde; b) detaļu  
izgatavošanas un salikšanas precizitāte; c) preses stāvoklis; d) š ta n 
cējamā materiā la  eļļošana; e) š tancējam ā m ateriāla kvalitāte.

Stancu izturību paaugstina , hromējot un nitrējot darba daļas vai 
ari uzkausējot cietos sakausējumus.

Izciršanas, liecējštancu, veidošanas un izvilcējštancu darba 
virsmu hromēšana paaugstina to izturību par 30—35%, p asa rg ā  no 
štancējam ā m ateriāla daļiņu pielipšanas pie matricu un puansonu 
virsmām. Uzkausējot cietos sakausējumus — sormaitu vai stalinitu 
uz liecējštancu, izvilcējštancu un veidošanas štanču detaļu darba 
virsmām, paaugstinās  to izturība pret dilšanu 1,2 līdz 1,5 reizes.

M azu pielaižu detaļu precīzās štancēšanas štanču izturība prak
tiski ir šādās  robežās:

1) izciršanas štances, kas izgatavota no oglekļa tērauda, iztu
rība a trodas  robežās no 20 000 līdz 25 000 sagatavojumiem (atkarībā 
no apstrādājam ā m ateriāla biezuma);

2) caurumu sišanas  štances izturība ir 10 000—50 000 saga tavo
jumu, liecējštances — 17 000—45 000, izvilcējštances — 
15 000— 30 000.

11. tabulā minēti dati par atsevišķu štanču tipu izturību atkarībā 
no štancējam ā m ateriāla biezuma un paras tas  štances darba daļas 
materiāla.

Š tanču remontu iedala tekošajā un kapitālajā  remontā.
Tekošajā remontā visbiežāk uzasina puansonus un m atricas uz 

plakanslīpmašīnas. Matricai slīpē augšējo darba virsmu, puanso- 
nam — darba gala virsmu.

Pie tekošā remonta pieskaitāma arī salauzto vai nolietoto no 
ņēmēju, atbalstu, kātu, ķērāju utt. nomaiņa.

Kapitālais remonts. Štances kapitālā remonta nepieciešamību no
teic tās  bojājumi (štanču pam atdaļu  — puansonu, matricu, bloku
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11. tabula

Dažadti tipu štanču orientējoša izturība (triecienu tūkstošos) līdz to pilnīgai
nolietošanai

Materiala
Štances darba daļas materials

Štances tips biezums (mm)
oglekļa
tērauds

leģētais
tērauds

Izciršanas štance ar vadstieņiem . .

Caursišanas š ta n c e .....................................
Parastā liecēištance . . . . . . .
Sarežģīta liecējštance ..........................
Parastā izvilcējštance ...........................
Veidošanas štance ................................
Kalšanas štance .....................................

0,25— 0,5
1,0
1,5

2,0
3.0
6.0

līdz 4 
3

„ 3 
„ 3 

3_

700— 900
450— 650
355— 550
250— 450
250— 400
150— 300
150— 250
900— 1100
450— 600

1200— 1600
250— 400
100— 150

1100— 1400
680— 980
550— 800
400— 680
400— 600
250— 450
250— 400

1400— 1700
700— 900

1800— 2400
400— 600
150— 250

Piezīme. 1. Mazaka izturība attiecas uz cietākiem štancējamiem mate
riāliem, lielākā — uz mīkstākiem materiāliem. 2. Normas ņemtas no grāmatas 
В. П. Романовский, Справочник по холодной штамповке, Машгиз, 1954.

lūzumi vai nolietošanās). Pēc kapitālā remonta štanci pārbauda. 
Tai uzstāda tādas  pašas  prasības kā jaunai štancei.

Nosakot izturības norm as štancei, kas veic vienu vai vairākas 
vienlaikus operācijas, nevar pamatoties uz vispārējiem statistiskiem 
datiem, kas doti dažās š tancēšanas rokasgrām atās. Sie dati jākoriģē, 
ņemot vērā ražošanas apstākļus.

Lielsēriju un masveida ražošanā štances izturībai ir ļoti svarīga 
nozīme. Jo  lielāka štances izturība, jo mazāk jā izgatavo atvietotāju 
un jo zemāka ir izlaižamās produkcijas pašizmaksa.

Izgatavojot un  remontējot štanci, svarīgi ir ne tikai ieturēt visus 
izmērus, kas dod iespēju iegūt derīgu detaļu, bet arī ievērot nepie
ciešamo štances darba daļu gludumu. Jo gludākas matricas, puansona 
un citu detaļu darba virsmas, kas ekspluatējot tiek pakļautas berzei, jo 
mazāk ieskrāpējumu rodas uz štancējam ām  detaļām, kā arī metāls 
re tāk  pielīp pie puansona un matricas.

Štances darbmūžu ļoti ietekmē šādi apstākļi: a) galīgās apdares 
operāciju kvalitāte, ko veic atslēdznieks; b) š tances detaļu (puan- 
sons, matrica) termiskā apstrāde; c) ekspluatācijas apstākļi.

Lai iegūtu derīgu detaļu, izgatavotā štance ir jāpiestrādā. T ā
pēc iecirkņos, kuros izgatavo štances, novieto preses, uz kurām izmē
ģina un piestrādā visas izgatavojam ās štances. Ja  izmēģinot a tk lā
jas  defekti un štancējamo detaļu kļūdas, štanci izlabo. Ja  iegūtas 
tehniskiem noteikumiem un rasējuma izmēriem atbilstošas derīgas
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detaļas, š tance skaitās pieņemta. Tehniskās kontroles m eistars r a 
žošanas meistara klātbūtnē sastāda dotās štances izmēru karti un 
pasi. Štanci nosūta ceham -pasūtītājam  kopā ar pasi.

Izgatavotām  štancēm izvirza šādas  prasības:
1. Izštancētām  detaļām jāatbils t  rasējum a izmēriem un tehnis

kajiem noteikumiem.
2. Š tances darba daļām jābūt pietiekami izturīgām un stingrām.
3. Štancei jābūt ar augstu  darba ražīgumu, ērtai un jāgaran tē  

darba drošība.

3. FORMAS LIEŠANAI ZEM SPIEDIENA

Beidzamā Laikā rūpniecībā plaši lieto liešanu zem spiediena — 
augstražīgu  dažādu detaļu atliešanas veidu. Detaļas vai izs trādā
jumi, kas atlieti pēc šāda paņēmiena, parasti  neprasa ne mehānisko, 
ne  atslēdznieku apstrādi.

Detaļas atlej tērauda formās uz speciālām mašīnām. Pēc kon
strukcijas mēdz būt vienvietas un vairākvietu formas.

Masveida ražošanā visērtāk liet vairākvietu formās. Metala 
ā trās  kristalizācijas rezultātā tas  iegūst sīkgraudainību, atlieto detaļu 
g ludās ārējās v irsm as labi pretojas korozijai.

Liešanai zem spiediena raksturīgs, ka izkausēto metālu Vai s a 
kausējumu zem liela spiediena un ar lielu ā trum u no saspiešanas k a 
m eras iar virzuli padod tērauda formā.

Atlejamo detaļu kvalitāte atkarīga no m etala īpašībām  un  tem pe
ra tūras, kā ari no formas, kurā to lej.

Form as liešanai zem spiediena konstruē tā, lai tā s  varētu viegli 
izjaukt. Katra forma sas tāv  no divām daļām, kas kopā veido tukšu 
darba telpu. Vienu formas pusi, uz kuras atrodas ielietne, nostiprina 
uz liešanas mašīnas, un  to sauc par priekšējo matricu. O tru  pusi 
sauc par aizm ugures jeb kustīgo matricu.

Augstā formas izgatavošanas precizitāte dod iespēju iegūt a tl ie
tās  detaļas bez uzlaidēm mehāniskai vai atslēdznieku apstrādei. Lie
šanas  forma sas tāv  no šādām  pamatdaļām: no matricām, serdeņiem, 
ieliktņiem un detaļu izbīdīšanas iekārtas.

Form as kustīgās darba daļas sauc par serdeņiem. Tie paredzēti 
tukšumu izveidošanai lējumos. Uz kustīgās matricas, formu atve
rot, paliek atlietā detaļa, ko noņem ar rokām vai automātiskiem bīdī
tājiem.

M atricā nostiprinātas visas nekustīgās daļas, ta jā  a trodas  kustīgo 
serdeņu vadurbumi. Nekustīgo matricu nostiprina uz m ašīnas  spe
ciālas atbalstplates. Kustošo — uz paliktņa, uz kura izvietotas s a 
liekamas plates serdeņiem, bīdītājiem un citām detaļām.

Form a liešanai zem spiediena s trādā  sarežģītos apstākļos. Tā 
uzņem ta jā  ielejamā metala strūklas sitienus, kas bez siltuma un 
mehāniskās iedarbības iedarbojas arī vēl ķīmiski. Tāpēc formas
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detaļu izgatavošanai, kas saskaras  ar izkausēto metālu, lieto k ar
stumizturīgu leģētu tēraudu. Vispiemērotākais tērauds šim nolūkam 
ir ЗХ2В8 pēc s tandarta  ГОСТ 5950-51.

Visias formas darba detaļas rūda līdz cietībai Rc =  45—46. Bez 
tam, lai palielinātu formas izturību, lieto apstrādi ar slāpekli, kas 
piešķir formas darba daļas virsējai kārta i paaugstinā tu  cietību, sag la 
bājot pazem inātu  cietību formas detaļu vidus daļās.

Lai novērstu šķidrā metala pielipšanu un piemetināšanos form as

112. zlm. Formas liešanai zem spiediena
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darba virsmām, formas v irsm as oksidē. Ieķīlēšanās novēršanai, 
formai sakarstot, kustīgās daļas izgatavo ar attiecīgu spēli formas 
platēs. Spēles lielumu katram  atsevišķam gadījum am  noteic prak
tiski.

Lai pagarinā tu  formas darbmūžu, rūpīgi jāievēro noteikta formas 
uzkarsēšanas temperatūra, ko regulē ekspluatācijas procesā.

112. zīmējumā attēlotas formas liešanai, bet 113. zīmējumā — 
kopskats četrvietīgai formai liešanai zem spiediena.

Viss iepriekš minētais par štanču izturību attiecināms arī uz lie
šan as  formām un presformām. Liešanas formu un presformu darba 
daļu apstrādes gludums ietekmē to izturību vēl vairāk  nekā štancēs. 
Uz presformu izturību un it sevišķi uz izturību formām liešanai zem 
spiediena lielu ietekmi atstāj formas darba daļu tērauda karstum- 
izturība un termiskās apstrādes režīma izvēle.

Izturība formām liešanai zem spiediena dažādiem krāsainiem m e
tāliem minēta 12. tabulā.

12. tabula
Izturība formām liešanai zem spiediena1

Sakausējumi
Formu izturība (lē 

vidējā

jumu-gājienu skaits) 

maksimālā

Cinka .......................................................... 10 000 250 000
Magnija .......................................... 30 000 60000
A lu m īn ija ................................................ 30 000 60 000
Vara ..................................................... 3000 10 000

Ekspluatācijas procesā formās liešanai zem spiediena rodas no
gurum a un termiskie virsmas spriegumi ta jās  detaļās, kas saskaras 
ar izkausēto metālu, rezultātā šo detaļu virsmās rodas m azas tīkl- 
veida plaisas, kas pakāpeniski paplašinās un padziļinās.

Lai šo parādību novērstu, jāievēro ne tikai s tingrs temperatūras 
režīms formas darbā (formas uzkarsēšana, ielejamā šķidrā metala 
temperatūra utt.), bet arī forma periodiski jāatlaidina (mākslīgi 
vēcinot), lai iznīcinātu termiskos un noguruma spriegumus. J ā a t 
zīmē, ka cenšanās pēc au g s ta s  cietības liešanas formu detaļām, kas 
saskaras ar šķidro metālu, ne vienmēr ir izdevīga.

Praksē noskaidrots, ka formas darba detaļas, kas izgatavotas no 
tērauda 3X2B8, 5XHT vai cita augsti leģēta tērauda un kam pēc 
termiskās apstrādes ir cietība Rc = b5—60, ātrāk  bojājas plaisu tīk
liņa rašanās  dēļ nekā tās pašas detaļas ar cietību robežās Rc = 4 0 — 
48. Tāpēc izdevīgāk šādas detaļas rūdīt līdz cietībai R c= 58—60 ar 
sekojošu atlaidināšanu paaugstinātā  temperatūrā, lai samazinātu 
cietību līdz Rc — 40—48. Šādi novērš liešanas formu detaļu termis
kos spriegumus.

1 Dati ņemti no grāmatas В. М. Пляцкий, Технология литья под давле
нием, Машгиз, 1949.
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VJJI N O D A Ļ A

METĀLA LODĒŠANA, METINĀŠANA UN KARSTĀ GRIEŠANA

Metala detaļu savienošanu lodējot veic ar papildu metala palī
dzību, ko sauc par lodi. Lodējot pam atm etals  ir cietā stāvoklī, bet 
lode ir izkausēta. Tādējādi lodes kušanas temperatūrai jābūt zem ā
kai par pam atm etala  kušanas temperatūru.

M etālu iespējams salodēt tikai ar tādu lodi, kas pielīp pie p am at
metala; piemēram, svins nepielīp pie vara, un  tāpēc ar svinu nevar 
varu lodēt.

Pam atm etala  salodējamās virsmas jānotīra no netīrumiem un 
oksīdiem. Lodēšanas procesā pam atm etals  un lode jāa izsargā  no 
oksidēšanās. Lai izsargātos no oksidēšanās un noņemtu oksīda plē
vītes, lieto kušņus.

Lodējot var savienot visu mārku oglekļa un leģētos tēraudus, 
cietos sakausējumus, krāsainos metālus un to sakausējumus, kā arī 
cēlmetālus.

Ir divi lodēšanas veidi: lodēšana ar mīkstlodēm un lodēšana ar 
cietlodēm.

Mīkstlodēm ir m aza mehāniskā izturība (crB = 5 —7 kG/mm2) un 
kušanas tem peratūra zem 400° C.

Turpretim cietlodēm ir liela izturība (crB =  līdz 50 kG/mm2)  un 
kušanas tem peratūra virs 400° C.

Lodēšana ar mīkstlodi. Suve, kas salodēta ar alvas mīkstlodi, ne
iztur lielas slodzes, tāpēc lodēšanu ar mīkstlodi lieto galvenokārt s a 
vienojuma blīvuma nodrošināšanai ta jās  detaļās, uz kurām  nedarbo-

1. LODĒŠANA

114. zim . Lodāmuri:
a — parastais; b — benzīna; c — elektriskais
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jas  lieli spriegumi. Visizplatītākās ir alvas-svina lodes (n O C ) .  Viegli 
kūstošo metālu (svina, alvas un to sakausējumu) lodēšanai lieto 
viegli kūstošas lodes.

Lodēšanas rīks ir lodāmurs (114. zīm.). Lodāmura forma un lie
lums a tkar īg s  no savienojamo detaļu veida un lieluma.

Lodāmura svars parasti  
nepārsniedz 1,5—2 kG. S ak a r
sēt lodām uru var ēzē, k rāsnī 
un a r  benzīna vai gāzes degļa 
palīdzību.

Visizplatītākie un ērtākie 
ir elektriskie lodāmuri, tos lie
to lodēšanai ar mīkstlodēm, jo  
tie dod uzkarsēšanas tem pera
tū ru  līdz 400° C.

Ļoti s īku  detaļu vai grūti sasniedzamu vietu lodēšanai lieto lo
dēšanas caurulīti (115. zīm.).

Var arī lodēt, izs trādājum us iegremdējot izkausētā lodē. Šis veids 
ir ekonomisks masveida ražošanā.

13. tabulā dots alvas mīkstložu ķīmiskais sastāvs, kušanas tempe
ra tū ra  un aptuvena lietošanas nozare.

13. tabula
Alvas mīkstložu ķīmiskais sastāvs, kušanas temperatūra un aptuvena

lietošanas nozare
(pēc standarta ГОСТ 1499-42)

Ķīmiskais sastavs (%) а „

Lodes
marka alva antimons svins bismuts

K
uš

an
a 

te
m

pe
r;

 
ra 

gr
ad Aptuvena lietošanas nozare

ПОС-90 90—89 0,1—0,15 pārējais 222 Ēdienu trauku un saim
niecības trauku iekšējo» 
šuvju lodēšanai 

Sevišķos gadījumos, ko 
nosaka higiēnas un medi
cīnas prasības

ПОС-40 39—40 1,5—2 pārējais ne vairāk 
par 0,1

235 Elektriskajai un radio
aparatūrai, fizikas un teh
niskajai aparatūrai

ПОС-ЗО 29—30 1,5—2 pārējais ne vairāk 
par 0,1

256 Cinka un cinkotas dzelzs 
lodēšanai, dzelzs un misi
ņa lodēšanai plaša patēri
ņa izstrādājumos un iekār
tās

ПОС-18 1 7 -1 8 2,5 pārējais ne vairāk 
par 0,1

277 Cinka, cinkotas dzelzs, 
vara un tā sakausējumu 
izstrādājumiem, gultņu 
alvošanai

ПОС-С-
-4-6

3—4 5 - 6 pārējais ne vairāk 
par 0,1

265 Alvotas dzelzs, skārda, 
misiņa un vara lodēšanai, 
ja ir velmētas vai knie
dētas šuves

deglis
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Lodēšana a r  cietlodi. Lodējot ar cietlodi, iegūst izturīgu šuvi, kas 
iztur lielus spriegumus. To lieto m ašīnu un m ehānism u detaļu lo
dēšanai.

Salodējamās daļas var savienot saduršuvē, pārla idšuvē un slī
pajā saduršuvē (116. zīm.).

116. zīm.. Metala savienošana lodējot:
а — saduršuvē; b — pārlaidšuvē; с —- slīpā saduršu vē

Lodēšanā visbiežāk lietojamā šuve ir pārlaidšuvē. Šāda savie
nojuma izturību iespējams paaugstinā t,  palielinot pārlaidi.

Lodēšana, savienojot saduršuvē, ir sarežģītāka, bet toties savie
nojumam nav  izciļņu, kas ir izdevīgi ekspluatācijā. Slīpā saduršuvē 
sakopo abu iepriekšējo šuvju priekšrocības, tomēr tās  izveidošanā 
daudz laika jāpatērē m alu sagatavošanai.

Sagatavojot m alas lodēšanai, tās  precīzi jāpielāgo, jāa ttauko ar 
karstu  -sārmu un daļas labi jāsastiprina. Spēles lielumam starp  s a 
vienojam ām  detaļām  jābū t robežās 0,01—0,02 mm (maksimāli pie
ļau jam ā spēle — 0,1 mm). Ja  sprauga ir  lielāka vai v irsm ās ir dzi
ļas rievas, lodēšanas vietā saplūst ļoti daudz alvas un pazeminās 
lodējuma izturība.

14. tabulā dots cietložu ķīmiskais sastāvs, kušanas tem peratūra 
un aptuvena lietošanas noz-are.

14. tabula

Cietložu ķīmiskais sastāvs, kušanas temperatūra un aptuvena lietošanas nozare
(pēc standarta ГОСТ 1534-42)

Ķīmiskais sastavs (%) О

Maris*
varš cinks silīcijs alumīnijs

«22с  в/ саз
I e s

Aptuvena lietošanas nozare

ПМЦ-36 3 6 + 2 pārējais — ___ 825 Misiņa izstrādājumu lo
dēšanai ar vara saturu ne 
vairāk par 68%

ПМЦ-48 48 + 2 pārējais 865 Vara sakausējumu lodē
šanai ar vara saturu 
virs 687o

ПМЦ-54 5 4 -5 6 parejais 880 Lieto bronzas, vara, 
dzelzs skārda, tērauda, 
tompaka lodēšanai

АЛ-2
(silumīns)

-- 1 0 -1 3 90—87 577 Alumīnija un alumīnija 
sakausējumu lodēšanai
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Tērauda detaļu lodēšanai kā lodi lieto arī elektrolītisko un fos
fora varu, misiņu JI62 un JI68 un citus krāsainos metālus.

Lodējot ar cietlodēm, karsēšanu  veic elektriskās, liesmu un gāzu 
krāsnīs, uz. gāzes degļiem un augstfrekvences s trāvas  aparātos — 
indukcijas lodēšana.

Indukcijas lodēšana ir vispilnīgākais lodēšanas veids.
Šādas lodēšanas būtība izpaužas tādējādi, ka lodēšanai s a g a ta 

voto detaļu, piemēram, griezni ar cietā sakausējuma plāksnīti, ievieto 
m ainīgā augstfrekvences s trāvas  elektriskā laukā, kā rezultātā deta
ļas virsma ātri sakarst. Sis veids ir sevišķi ērts, lodējot vienveida de
ta ļas  masveidīgi.

Cieto sakausējumu plāksnīšu pielodēšanai griežņiem lieto varu  
vai misiņu folijas veidā, ko ievieto starp cietā sakausējuma plāksnīti 
un griezni. Arī virs plāksnītes uzliek lodes gabaliņu, bet griežņa 

'g a lv u  bagātīg i apber ar boraku. Pēc lodēšanas griezni ievieto ogļu 
putekļos vai smiltīs, lai tas lēni atdzistu.

M asveida ražošanā lieto arī kontakta lodēšanu uz speciālām kon
takta m etināšanas mašīnām. So lodēšanas veidu lieto tērauda lentu 
savienošanai.

P ie cietložu grupas pieskaitāmas arī sudraba lodes, kuras lieto 
1) graciozu, ļoti smalku, sīku māksliniecisku izs trādājum u lodēša
nai, ja  jā iegūst ļoti izturīgs lodējums; 2) kontaktu un elektrisko 
vadu lodēšanai dažādās elektriskās un radio iekārtās, kur jāpanāk  
pietiekoša savienojuma izturība, lodējuma gludum s un laba elektro- 
vadāmība. . |

15. tabulā dots sudraba ložu ķīmiskais sastāvs, kušanas tem pera
tūra un aptuvena lietošanas nozare.

Viegli kūstošas lodes un viegli kūstoši sakausēji mi. Tos izdala 
atsevišķā grupā. ^

Viegli kūstošās lodes lieto alumīnija un t,a sakausējumu, kā arī 
m agnija  sakausējumu lodēšanai. So ložu ķīmiskais sastāvs  minēts
16. tabulā.

Viegli kūstošos sakausējumus lieto kā lodes tajos gadījumos, kad 
lodējumam niav nepieciešama liela izturība un lodējums netiek k a r 
sēts. Sos sakausējumus lieto kā drošības un signalizācijas sieniņas 
(piemēram, ugunsdzēsības signalizācijā), kā ari paraugu liešanai 
mākslinieciskiem atlējumiem, tipogrāfijās darbos utt.

Kušņi lodēšanas darbiem. Kušņi aizsargā salodējamos metālus 
no oksidēšanās un šķīdina metala oksīdus lodēšanas procesā. Pēc 
savām  īpašībām kušņi dalās divās pam atgrupās: a) kušņi, kas šķī
dina oksīdus un labi a ttīra lodējuma vietu; b) kušņi, kas aizsargā  
lodēšanas vietu no oksidēšanās, radot aizsargkārtu.

Pie pirm ās kušņu grupas pieskaitāmi sālsskābe, cinka hlorīds, 
cinka amonija hlorīds, boraks u. c. Pie otrās kušņu grupas pieder ko
lofonijs, sveķi u. c.

Tehniskās sālsskābes šķīdinājumu ūdenī 8— 10° koncentrācijā pēc

100



15. tabula

Sudraba ložu ķīmiskais sastāvs, kušanas temperatūra un aptuvena 
lietošanas nozare 

(pēc standarta OCT 2982)
Ķīmiskais sastāvs (%) . O

E?
Lodes
marka sudrabs varš cinks

Piemaisījumi 
ne vairāk par

w Ofi «o «o«3 V-c a
Aptuvena lietošanas rozare

svins pavisam a

n c p -
-10

9,7— 10,3 52—54 p;i re jais 0,5 0.1 830 Vara sakausējumu lodē
šanai, ja nepieciešama 
paaugstināta lodējuma 
kvalitāte un izturība

n c p -
-12

11,7— 12,3 35—37 * 785 Tādam pašam nolūkam 
kā lode nCP-10, ja vaja
dzīgs lodējuma paaugsti
nāts gludums vai labāka 
elektrovadāmība

OCP-
-25

24,7—25,3 3 9 -4 1 765 Elektrisko vadu, kon
taktu un radioaparatūras 
lodēšanai, ia lodējumam 
nepieciešama laba elektro
vadāmība

OCP-
-45

4 4 ,5 -  45,5 29,5 —
—30

* 0,3 0,5 720 Vara un bronzas sīku 
detaļu lodēšanai

n c p -
-65

64,5—65,5 19,5 — 
— 20,5

* 0,3 0,5 740 Lentas zāģu un elektro
iekārtu vadu lodēšanai

HCP-
-50

49,5—50,5 48,5 — 
- 4 9 ,5

mangāns 
0,8— 1,2

0,3 0,5 600 Lieto kabeļu rūpniecībā

16. tabula

Vieglo sakausējumu lodēšanas ložu ķīmiskais sastavs un aptuvena 
lietošanas nozare 

(pēc ACT-AO)
Ķīmiskais sastāvs (*/o)

Lodes
marka

alva cinks alumīnijs fosforalva kadmijs
Aptuvena lietošanas 

nozare

ABHA-l 55 25 — — 20 Alumīnija sakausē
jumu lodēšanai

ABHA-2 40 25 15 — 20 Tā pati
ABTO-1 63 33 1 3 — »

riKLl-
-40-60

60 40 Magnija sakausēju
mu lodēšanai

Bomē areometra lieto lodēšanā ar mīkstlodēm, galvenokārt cinkotas 
dzelzs izstrādājumiem.

Cinka hlorīdu pulvera vai šķīduma veidā lieto, lodējot misiņu, 
varu, tēraudu. Cinka hlorīdu var sagatavot, izšķīdinot sīkus cinka
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gabaliņus 16—20° stipra sālsskābē pēc Bome; šķīdināšanas beigās 
(tai nepieciešamas vairākas s tundas) šķīdumā jābūt neizšķīduša 
cinka gabaliņiem.

Sālsskābe un cinka hlorīds saēd pamatmetalu, tāpēc pēc lodēšanas 
ar šiem kušņiem jānotīra  to atlikums.

Salodētās vietas notīra, rūpīgi tās  nom azgājot tekošā ūdenī, lai 
novāktu sālsskābi, un  kars tā  ūdenī, lai novāktu cinka hlorīdu.

Tādējādi minētos kušņus nevar lietot, lodējot izstrādājumus, ku 
rus nevar m azgā t  ūdenī (radioaparatūra, telefona aparāti  utt.).

Lodējot ar mīkstlodēm, lieto arī cinka amonija hlorīdu, kas sastāv  
no cinka hlorīda un salmiaka m aisījum a pulvera vai ūdens šķīduma 
veidā.

Amonija pulveri saga tavo  kā m aisījum u no trim daļām (pēc 
svara) cinka hlorīda un vienas daļas salmiaka; šī maisījuma k u ša 
n as  tem peratūra — 175° C.

Amonija ūdens šķīdumu sagatavo  kā maisījumu no trim daļām 
(pēc svara) cinka hlorīda un divāin daļām salmiaka. Sis maisījums 
šķīst 15— 20 daļās t īra  ūdens.

Lodējot a r  mīkstlodēm, bieži lieto tikai salmiaku (amonija hlo
rīdu),  jo tas  labi šķīdina taukvielas, tāpēc to lieto metala virsmu 
notīrīšanai no taukvielu kārtiņas.

Lodējot ar lodēm metala izstrādājumus, kurus nevar m azgāt 
ūdenī, kā kušņus lieto kolofoniju pulvera vai plānu stienīšu veidā. 
Kolofonijs p asa rg ā  metālu no oksidēšanās lodēšanas laikā, bet ne- 
šķīdina oksīdus; kolofonija paliekas pēc lodēšanas neatstāj kaitīgu 
ietekmi uz metālu.

Alumīnija un tā  sakausējumu lodēšanai lieto šāda sastāva kuš
ņus:

a) lodēšanai ar mīkstlodēm — maisījumu no trim  daļām koka 
eļļas, divām daļām  kolofonija un vienas daļas cinka hlorīda (daļas 
ņem pēc s v a r a ) ;

b) lodēšanai ar cietlodēm — maisījumu no 6,5% hlornātrija, 
4% sērskābā nātrija, 23,5% hlorlitija, 55% hlorkālija un 11% dubul
tās floramonijia un h lornātrija sāls.

Lodējot ar cietlodēm, kā kušņus lieto boraku pulvera veidā vai 
tā  šķīdumu ūdenī. Boraks vispirms jāatūdeņo, to karsējot, līdz tas  
izkūst un mitrums izgaro. Pēc sacietēšanas boraku sasmalcina _pul: 
verī un ievieto stikla traukā ar pielepētu korķi, lai tas  neuzsūktu 
mitrumu.

Neatūdeņotu (kristālisku) boraku lodēšanai lietot nedrīkst, j« 
kūstot tas  rada šļakatas, kas b īstam as strādājošajiem.

Boraka trūkum s ir tas, ka lodējot tas  dažreiz veido cietu garozu, 
kas nešķīst ūdenī un ko grūti noņemt no lodējuma virsm as ar vīli vai 
šāberi.

Lodējot ar cietlodēm, dažreiz kā kušņus lieto borskābi.
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17. tabula dots kušņu sastavs un aptuvena to lietošanas nozare.

i7. tabula
Kušņu sastāvs un aptuvena lietošanas nozare

2. METINĀŠANA

M etināšanu lieto dažādu konstrukciju metala detaļu, elementu un 
mezglu savienošanai, kā arī izgatavojot m etinātas konstrukcijas a t 
lieto konstrukciju vietā, lējumu defektu izlabošanai, salauztu un no 
lietotu detaļu a tjaunošanai un darba rīku ražošanā, izgatavojot darba 
rīkus, kas sametināti no divu dažādu miarku tērauda.

Metālus var metināt plastiskā stāvoklī (zem spiediena) vai pēc 
izkušanas tiem atdziestot (kausējot bez spiediena).

M etināšanu  plastiskā stāvoklī veic divos paņēmienos: sākumā 
daļas uzkarsē līdz m etināšanas temperatūrai, pēc tam  ar spiedienu 
vai a r  trieciena spēku tās  deformē un sametina.

Metinot iar kausēšanu, savienojamo daļu metāli m etinājuma vietā 
sakarst līdz kušanai un sakūst, veidojot izturīgu šuvi. Sis veids v is 
vairāk izplatīts, jo tas  ir ražīgs, ekonomiski izdevīgs un dod iztu
rīgu  savienojumu.

Pēc siltuma avotu veida metala sakarsēšanai m etināšanu iedala 
elektrometināšanā un ķīmiskajā m etināšanā, kurā tiek izmantota ķī
misko reakciju enerģija.
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Kušņu
nosaukum s K ušņu sastavs A ptuvena lietošanas nozare

Sālsskābe Tehniskās sālsskābes Cinkotas dzelzs lodēšanai ar
šķīdum s ūdenī ar koncen
trāciju līdz 8— 10° pēc 
Bomē

m īkstlodi

Cinka hlorīds Cinka šķīdum s sālsskābē Misiņa, vara un tērauda lodēšanai
pulvera veidā vai ar 16— 20° koncentrāciju ar m īkstlodi. Radioaparatūras un

a šķīdinājum s pēc Bomē citu izstrādājum u lodēšanai; ja io-
uden! dējumu nedrīkst m azgāt ūdenī, cinka

hlorīdu un sālsskābi nelieto
Cinka amonija Cinka hlorīda un sal- Tas pats

hlorīds miaka m aisījum s pulvera 
veidā vai šķīdinājum s 
ūdenī

Salmiaks (am o Tāds pats Lieto lodēšanas vietu attaukoša
nija hlorīds) nai

Boraks Pulvera veidā vai šķīdi- 
nājum s ūdenī, atūdeņots

Lieto, lodējot ar cietlodēm

K olofonijs Pulvera vai plānu stieņu Lieto, lodējot ar m īķstlodēm, lai
veidā novērstu oksidēšanos

M aisījum s Trīs daļas koka eļļas, Lieto alum īnija lodēšanai ar
divas daļas kolofonija un 
viena dala cinka hlorīda
(pēc svara)

m īķstlodēm (m īkstā lodēšana)



Izšķir kontakta m etināšanu un elektriskā loka m etināšanu, var 
būt ari ķīmiskā metināšana ar kalšanu, termīta m etināšana un g ā 
zes m etināšana.

M etināšana kaļot ir darbietil/pīga un m azražīga, tāpēc to aizvieto 
ar ražīgākiem m etināšanas veidiem — elektrisko un ķīmisko (termīta 
vai gāzes m etināšana).

Elektriskā m etināšana. Elektrisko m etināšanu  1802. gadā izgud
rojis krievu zinātnieks akadēmiķis V. Petrovs. Vēlākajā laikā krievu 
zinātnieki V. Benardoss, N. Slavjanovs un citi attīstīja  un pilnveidoja 
V. Petrova izgudrojumu, kā rezultātā elektriskā m etināšana plaši 
izplatījās kā m etala daļu izturīgs un ātrs savienošanas veids.

Visizplatītākais elektriskās m etināšanas veids ir m etināšana ar 
elektrisko loku, lietojot m etāla elektrodu pēc Slavjanova metodes.

Ar elektriskā loka m etināšanu var sam etināt tēraudu, pelēko un 
kaļamo čugunu, lējumus un cietos sakausējumus, varu, alumīniju 
un tā sakausējum us utt.

Metinot ar elektrisko loku, par elektrodu lieto metala stiepli. Elek
triskais loks, kas rodas s tarp  elektrodu un pam atm etalu, kausē 
pamatm etalu  un elektrodu, kā rezultātā rodas kopēja metala m asa 
m etināšanas zonā, kas atdziestot cieši savieno sametināiļnās daļas. 
Elektrods vienlaicīgi ir arī papildu materiāls.

Elektrodu stiepli izgatavo ar diametru no 1 līdz 10 mm. Oglekļa 
tērauda m etināšanai lieto mīkstu tērauda stiepli, kas satur 0,1—
0,18% oglekļa. Leģētu tēraudu m etināšanai lieto C b . 10FC, C b . lOrCM, 
C b . 20X rCA  un citu m ārku stieples.

Metinot ar rokām, lieto elektrodus, kas segti ar speciālu sastāvu. 
Lieto ari kailus (nesegtus) elektrodus, tomēr šuve šeit ir mazāk

izturīga.
Visos gadījumos, kad šuvei jā- 

būt izturīgai, lieto tikai segtos elek
trodus (117. zīm.).

Elektrom etināšanas pamatdefek- 
ti ir a) nesakusums — uzkausētais 
un pam atm etals  vietām nav  sakusis;
b) šuvju m etala porainība; c) sārņu  
ieslēgumi; d) plaisas.

Sie defekti rodas nepareizas me
t ināšanas  tehnoloģijas dēļ, lietojot 
neatbilstošus elektrodus, kā arī citu 
cēloņu dēļ. M etinātās šuves kvali
tāte atkarīga no pareizas elektriskās 

s trāvas  un elektroda diametra izvēles.
Bez minētā elektrometināšanas veida lieto elektrometināšanu ūdeņ

raža  strūklā, kas labi aizsargā izkausēto m etālu no oksidācijas un 
rada  labākas kvalitātes izturīgāku šuvi nekā paras ta jā  elektrometi
nāšanā. Atomūdeņraža liesmas augstās  tem peratūras dēļ (3000° C) 
šis veids dod iespēju metināt speciālus tēraudus ar sarežģītu ķīmisko

117. zīm. Metināšana ar segto 
elektrodu (shēma)
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sastavu  bez sevišķām m etinām ās šuves ķīmiska sastava parmaiņam» 
un ar labu šuves blīvumu un virsm as gludumu.

118. zim. M etināto savienojum u veidi:
1 — a tm a lu  sav ien o ju m s; 2 — sa la id u  sav ieno jum s; 3 — a r  V ve ida  šu v i; 4 — a r  X veida:! 

šuv i; 5 — p ā rla id u  sav ien o ju m s; 6 — s tū ra  sav ieno jum s; 7 — T ve ida  sav ieno jum s

Speciālo volframa elektrodu augstās  izmaksas, paaugstinā ta  
sprieguma strāvas bīstamības un sarežģītuma dēļ šis veids tomēr 
nav plaši izplatīts.

Ir vairāki metināto savienojumu veidi (118. zīm.). Atmalu sa 
vienojumu lieto, ja  loksnes biezums ir līdz 2 mm. Atmalu augstumu« 
pieņem vienādu ar divkāršu loksnes biezumu. Suve veidojas bez p a
pildu materiāla.

Salaidu savienojumu bez fazītēm lieto 
m etināšanai no vienas puses detaļām ar bie
zumu līdz 6 mm un divpusīgai m etināšanai 
— detaļām ar biezumu līdz 8 mm. S tarp s a 
vienojamām detaļām atstāj 1—2 mm lielu 
spraugu, kas dod iespēju labi sakust pamat- 
metalam.

V veida savienojumu ar nofazētām šķaut
nēm lieto 6— 20 mm biezu detaļu m etināša
nai.

Ja  izstrādājum u biezums ir lielāks, lieto 
X veida savienojumu!

P ārla idu  savienojumu lieto detaļām ar 
biezumu ne lielāku par 12 mm. M etinām ās loksnes pārlaides lielumu 
ņem vienlīdzīgu trīs- līdz pieckārtīgam m etinām ās loksnes biezu
mam.
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119. zim . Kārtu pārklāša
nas secība vairākkārtu' 
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Stūra savienojumu izgatavo ar arejo šuvi, izturības palielinašanai 
izveido izliektu šuvi.

T veida savienojumu var izgatavot, nenofazējot šķautnes, kā ari 
nofazējot šķautnes, metinot atbildīgas konstrukcijas.

Mēdz būt vienkārtas un vairākkārtu  m etinātās šuves 
(119. zīm.).

M asveida ražošanā plaši lieto autom ātiskās elektriskā loka m e
t in āšan as  metodi, ko izstrādājis Ukrainas P SR  Z inātņu akadēmijas 
E lektrometināšanas institūts. Šis veids krasi īpaaugstina m etināšanas 
raž īgum u un uzlabo m etinātās šuves kvalitāti.

Metinot ar elektris
ko loku, var izmantot 
l īdzstrāvu un m a iņ 
strāvu. Aparatūra, kas 
s trādā  ar maiņstrāvu, 
ir ekonomiskāka ūn ēr
tāka, tāpēc tā visvai
rāk  izplatīta.

CT3 tipa m etinā
šanas  aparā ta  shēma, 
kas s trādā  ar m aiņ 
s trāvu ar tīkla sprie
gum u 127—220, 380, 
500 V, attēlota 120. zī
mējumā.

Transform atora 1 primāro tinumu P pieslēdz tīklam; pie sekundā
riem zemsprieguma (55—65 V) tinumiem S pieslēdz strāvias regu
latoru 2 (reaktoru), kas regulē strāvu m etināšanas ķēdē, mainot reak
tora  induktīvo pretestību. To panāk ar serdeni 3, kas var daļēji p ā r 
vietoties ar skrūves palīdzību, griežot rokturi 4. Tāpēc m ainās gaisa 
sprauga a un attiecīgi arī reaktora tinumu induktivitāte.

Palielinot spraugu, serdeņa m agnētiskā pretestība pieaug, reak
tora  induktivitāte sam azinās un m etināšanas strāva palielinās; 
spraugu samazinot, m etināšanas strāva samazinās.

120. zīm. CT3 tipa metinašanas aparāta ieslēgša
nas elektriskā shēma

3. KONTAKTMETINĀŠANA

Elektriskā kontaktm etināšanā metināmo daļu karsēšanai liet« 
siltumu, kas izdalās, strāvai ejot caur m etināšanas vietu. Pēc m eti
n āšan as  tem peratūras  sasniegšanas, lai m etinām ās daļas savienotu, 
tās  saspiež.

Ir trīs  kontaktm etināšanas veidi: I) punktm etināšana, 2) sadur - 
m etināšana un 3) šuves metināšana.

1. Visvairāk izplatīta ir punktmetināšana. Ir s tacionāras un p ār
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nesam as punktm etināšanas mašīnas. Punktm etināšanu iespējams 
viegli automatizēt, tā/pēc to plaši lieto masveida ražošanā.

2. Sadurmetināšianai ir trīs  dažādi veidi: a) m etināšana ar p re tes
t ības  metodi bez dzirksteļu veidošanās; b) m etināšana ar n ep ā r
trauktu apkušanu; c) m etināšana ar  pārtrauktu  apkušanu.

Metinot a r  pretestības metodi, sam etinām ās daļas vispirms saliek 
blīvi kopā, pēc tam  laiž cauri strāvu. Sasniedzot m etināšanas tem pe
ra tū ru ,  s trāvu izslēdz, bet m etinām ās daļas  saspiež.

Metinot ar nepārtrauktu  apkušanu, strāvu ieslēdz pirms sameti- 
nāmo daļu tuvināšanas. Daļu savienošanās notiek pēc to saspiešanas. 
Apkušanas metode dod 
iespēju sam etināt leģēto 
tēraudu, kaļam o čugunu, 
varu, a lumīniju un tā s a 
kausējumus, ko nevar s a 
sniegt, metinot ar pretes
tības metodi.

1 2 1 . zīmējumā attēlota 
punktm etināšanas shēma.
Sam etinām ās daļas 1 s a 
spiež starp elektrodiem 2 , 
pie kuriem pievada stipru 
a trāv u  no speciāla t r a n s 
formatora sekundāriem -ti
numiem. Sakarā  ar lielo
pretestību sametināmo daļu kontakta vieta 3 sakarst līdz m etināša
n as  tem peratūrai un spēka P  spiediena rezultātā sametinās.

122. zīmējumā attēlota sadurm etināšanas shēma. Savienojamās 
daļas 1 iespīlē m etināšanas m ašīnas spailēs — elektrodos 2 un caur 
tiem laiž stipru strāvu; daļu kontakta vietā sakarā ar palielināto pre
tes tību  izdalās liels siltuma daudzums, un daļas sakars t  līdz m etinā

šanas temperatūrai. Pēc tam  da-

121. zim. P unktm etinašanas shēm a (a) un 
sam etinātās m etala loksnes (b)

ļas saspiež un kontakta vieta tas 
sametinās.

Metinot ar pār trauk tu  apku
šanu, m etinām ās daļas periodiski 
tuvina un attālina, šādi mainot 
kontakta blīvumu. Pēc saka rsēša 
nas  vajadzīgā  dziļumā daļas  s a 
spiež. 5o veidu lieto, ja  nav  iekār
tas  m etināšanai a r  nepārtrauktu  
apkušanu.

Lietojot sadurmetināšanu, var 
savienot līdz 500 cm2 liela šķērs
griezuma detaļas; sadurmetināša- 

*nas šuves izturība neatpaliek no pam atm etala  izturības.
3. Šuves m etināšanu lieto līdz 2 mm biezu lokšņu savienošanai.

.122. zim. Sadurm etinašanas shēma
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4. ķ īm is k ā  METINĀŠANA

Gāzes m etinašanu iedala divos veidos: m etinašana kausējot un 
m etināšanā presējot.

Metinot pēc kausēšanas metodes, siametināmo daļu m alas un pie
devu metāls izkūst un saplūst kopējā vanniņā; pēc sacietēšanas 
vann iņas  metāls veido šuvi.

M etals izkūst liesmas karstum a dēļ, kas rodas, deggāzei sadegot 
skābekļa strūklā.

Kā gāzi lieto acetilēnu, ūdeņradi, apgaism ošanas gāzi, m e
tānu u. c.

Gāzes m etināšanā lieto degļus, kas sajauc un dozē skābekli un 
deggāzi, iegūstot pastāvīgu labu liesmu. Degļus iedala (123. zlm.) 
sūcējdegļos (zemspiediena) un bezinžektora (augstspiediena un vi
dēja spiediena) degļos.

M etināšanas liesma kausē metālu, kā ari reducē, apoglekļo vai 
oksidē vanniņu. Dažāda veida liesmu iegūst, regulējot maisījumu 
deglī.

Kā piedevu metālu lieto tērauda stiepli ar mazu oglekļa saturu, 
līdzīgu tai, ko lieto elektrometināšanā. Metinot krāsainos metālus, 
lieto stiepli, kas pēc ķīmiskā sastāva līdzīga metinām ajam  pamat- 
metalam.

Č ugunu metina, remontējot iekārtas un labojot lējumu defektus.
Ar gāzi čugunu metina, daļas iepriekš sakarsējot līdz 400— 

600° C, lai novērstu vietējo termisko spriegumu rašanos un nerastos 
plaisas m etinātās  šuves tuvumā.

Čugunu var arī m etināt ar elektrisko loku. Čuguna metināšanai 
ar iepriekšējo sakarsēšanu  lieto 6— 12 mm d iametra lietus čuguna 
stieņus. Metinot sīkas čuguna detaļas bez uzkarsēšanas, lieto misiņa 
stiepli ar 27—40% cinka saturu.
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Termītmetinašanu veic ar termīta palīdzību; termīts ir alumīnija 
un dzelzs oksīda ipulverveidīgs maisījums.

Termīta degšanas reakcija notiek ļoti strauji, izdalot lielu siltuma 
daudzumu, reakcijas tem peratūra ir virs 3000° C. Ar šo veidu metina 
dzelzceļa un tram va ja  sliedes.

M etināšanu ar šķidro piedevu materiālu izstrādāja PSR S Zinātņu 
akadēmija, un to plaši lieto, uzkausējot dažādus metālus (uzkausē
jot ātrgriezējtēraudu un cietos sakausējumus nolietotiem darba r ī
kiem, dētajām u. c.).

Šīs metodes būtība ir šāda — elektriskā loka vai gāzes liesmas 
kars tum u izlieto tikai pam atm etala kausēšanai, bet piedevu metālu 
izkausē atsevišķi un ielej šķidru nepārtrauktā strūklā šuvē. Sis veids 
ir ]oti ražīgs.

5. METALA GRIEŠANA

Liesmas siltuma lietošana metālu griešanai dod iespēju ar lielu 
ātrum u veikt tādus darbus, kurus grūti vai pat neiespējami veikt ar 
mehānisko griešanu vai griešanu ar rokām.

M etālu karsto griešanu veic, izmantojot elektriskā loka vai gāzes 
liesmas siltumu.

Griešana ar gāzi pam atojas uz metala sadegšanu skābekļa 
strūklā. Tādējādi ar gāzi var griezt tikai tādus  metālus, kuru uz
liesm ošanas tem peratūra ir zemāka par kušanas temperatūru.

Sādi metāli un sakausējumi ir dzelzs, oglekļa tērauds ar  oglekļa 
sa turu  līdz 0,7% un dažas leģētā tērauda šķirnes- Čugunu, alumī
niju , kā arī varu  un tā  sakausējumus ar sķābekļa strūklu griezt 
nevar.

Dzelzi un tēraudu griež ar griezējdegļiem. Griezējdeglis atšķiras 
no m etināšanas degļa a r  speciālu kanālu  skābekļa strūklas pievadī- 
šanai.

Griešanu ar gāzi iedala griešanā ar rokām un mehanizētā grie
šanā .

Griešanu ar gāzi lieto arī caurumu izveidošanai, pie tam  še lieto 
īpašu degli — caurumdegli.

Griešana a r  elektrisko loku notiek nevis metala sadegšanas rezul
tātā, bet izkausējot metālu griešanas zonā, tāpēc ar elektrisko loku 
var griezt kā tēraudu, tā  arī čugunu un krāsainos metālus.

Ar elektrisko loku griež ar grafīta vai ogles elektrodu palīdzību. 
Griežot ar grafīta elektrodiem, iegūst gludāku griezuma virsmu. Lai 
Izkausētais metāls notecētu no griezuma vietas, detaļa jā tu r  
slīpi.

Griešana ar metala elektrodu nav  tik ekonomiska, jo griežot ne
rodas  gluda virsma, tādēļ to parasti  lieto lūžņu griešanai un atlē- 
ju m a  piedevu un ielietņu a tdalīšanai.  Tās ražīgum s ir zems.
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IX N O D A Ļ A

DARBGALDU OPERĀCIJAS DARBA RĪKU IZGATAVOŠANĀ

1. URBŠANA

U rbum us bez tā lākas  to izvirpošanas vai izrīvēšanas urbj detaļās, 
kuras savieno savā  starpā  ar skrūvēm, kniedēm vai citām nostiprinā

šanas  detaļām, kas nepra
sa precīzu sēžu.

Ari urbumus parastās  
m etriskās vītnes iegrieša
nai a r  vītņurbjiem urbj bez 
tālākas to apstrādes.

Salīdzinot ar tādiem ap 
strādes veidiem kā izvirpo- 
šanu, izrīvēšanu vai caur- 
vilkšanu, urbjot nevar 
panākt tik augstu  ap s trā 
dājam ā urbuma precizi
tāti.

P aras ti  pēc urbšanas 
var iegūt urbumu ar 5. un
7. precizitātes klasi

Urbum us ar diametru 
līdz 5 mm, urbjot ar parei
zi uzasinātu  urbi, var iegūt 
ar 4. precizitātes klasi.

U rbšanas  procesā u r
bis «izsit» urbumu, veido
jot to nedaudz lielāku par 
urbja diametru.

Diametra kļūdas urb
tiem urbumiem vidēji var 
pieņemt šādas:

124. zim. CH12 tipa urbjmašīna:
— galds; b — statne; c — balstenis; d — darba 

vārpsta

Urbja diametri mm . . . 1—3 3— 10 10— 18 18—30 30—80 
Kļūda mm  ............................. 0,08 0,1 0,14 0,2 0,32

Lai apstrādātu  urbumus ar augstu  precizitāti un virsmas ap
strādes g ludum u (virs V V  5), jālieto gremdurbji un rīvurbji. U rbu
m us apstrādā galvenokārt uz vertikālām urbjmašīnām.

Aplūkosim dažāda veida urbjm ašīnas, ar kurām atslēdzniekam 
jāstrādā :

1. Vienvārpstas vertikālās urbjmašīnas. Pie tām pieskaitāmas 
galda urbjm ašīnas (124. zīm) mazu urbumu apstrādei un urbj
m ašīnas ar nekustīgu s tatn i (125. zīm.).

2. Radiālās urbjm ašīnas (126. zīm.).
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3. P ārnesam ās  urbjm ašīnas (pneimatiskās un elektriskās). 
G alda urb jm ašīnas  lieto sīku urbum u urbšanai; izgatavo dažādu 

tipu un lielumu urbjm ašīnas nelielu urbumu urbšanai ar diametriem 
Hdz 3, 6, 9 un 12 mm. G alda urbjm ašīnu darba vārpstu  rotācijas 
ātrum s ir no 1400 līdz 6000 apgr./min.

125. zīm. V ertikāla urbjm ašīna 2135:
m — kopskats; b — k inem ātiskā  shēm a; 1 — p am a tp ia te ; 2 — s ta tn e ; 3 — g a ld s ; 4 — ā tru m a  
kā rb a ; 5 — p ad ev ju  kā rb a ; 6 — b a ls ten is ; 7 — c a u ru līte  dzesē jo šā  šķ id ru m a  padevei; 
i  — e lek tro d z in ē js; 9 \xn 10 — ro k tu ri ā tru m u  p ā rs lē g š a n a i; 11 — ro k tu ris  g a ld a  p ā rv ie to 
š a n a i uz  a u g š u  un  le ju ; 12 — g a id a  p ā rv ie to šan a s  p ā rv a d a  zo b ra ti; 13 — ro k riien is  darba 
v ā rp s ta s  padevei a r  rokām ; 14 — a tb a ls tg red z e n s ; 15 — zobstien is; 16 — poga  m eh ān isk ās

p ad ev es  iz s lēg š a n a i

Ja  jāurbj mazi urbumi sm agās  detaļās vai grūti sasniedzam ās vie
tās, urbšanai ar galda urbjm ašīnām  lieto gaisa (pneimatiskās) tur- 
bīniņas vai rokas elektriskās urbjmašīnas.

Pneim atiskās tu rbīniņas darba vārps tu  griež iar saspiestu gaisu. 
Pie tam  urbja griešanās  ātrum s sasniedz 12 000 apgr./min.
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Vertikālās urbjm ašīnas ar kolonu jeb ar nekustīgu statni lieto no 
10 līdz 45 mm urbumu urbšanai. Tās izgatavo ar dažādu darba vārp 
stas apgriezienu skaitu un rokas vai mehānisko padevi.

Radiālās urbjm ašīnas dod iespēju urbt un izvirpot dažāda d ia
metra urbumus, lietojot mehānisko vai rokas padevi. Urbjm ašīnām  
ir ātrum kārba darba vārpstas  apgriezienu skaita m aiņai lielā d iapa
zonā.

Radiālās urbjmašīnas lieto urbumu urbšanai lielās detaļās.
Daudzu maza diametra urbumu 

vienlaicīgai urbšanai lieto galda 
daudzvārpstu urbjm ašīnas (127. z īm .) .

Ļeņina rūpnīcā izgatavota ja i ver
tikālajai urbjmašīnai 2150 ir speciāla 
atmala vairākvārpstu  urbjgalvas pie
stiprināšanai.

Vertikālā urbjm ašīna 2135 pare
dzēta urbumu urbšanai, iegremdēša
nai, izrīvēšanai un iekšējās vītnes 
iegriešanai (ar vītņurbjiem) nelielās 
dētajās.

Tās lielākais u rbšanas diametrs ir 
35 mm. Darba vārpsta i ir ligzda ar 
Morzes konusu Nr. 4.

Urbjm ašīnas galds pārvietojas 
vertikāli darba vārpstas  ass garen- 
virzienā, kas atvieglo urbjm ašīnas 
iestādīšanu.

U rbjm ašīnas darba vārpsta i ir se
šas apgriezienu ' skaita pakāpes: no 
47 līdz 466 apgriezieniem minūtē. 
Urbjmašīnai ir padevju kārba, kas 
dod iespēju iegūt urbja padevi robe
žas no 0,1 līdz 1,11 mm uz vienu 
darba vārpstas  apgriezienu.

Strādājot ar urbjmašīnu, bez 
griezējrīka jābūt arī iespīlēšanas ierī
cēm kā detaļas, tā  arī griezējrīka 
iespīlēšanai. Pie tām  jāpieskaita trīs- 
žokļu patronas, ātri m ainām as patro 
nas, mašīnskrūvspīles, atbalstpriz- 
mas, konduktori u. c.

Ātri m ainām as patronas  komp
lektā ir noteikts maināmo čaulu skaits 
dažādu griezējrīku nostiprināšanai to 
ligzdās.

127. zīm. Galda vairākvārpstu 
urbjmašīna ar pārvietojamām 

darba vārpstām:
1 — u r b jm a š īn a s  p a m a ts ;  2 — g a ld s ;
3 — ro k tu ris  g a ld a  p ā rv ie to šan a i;
4 — b a lsteņ i darba v ā rp s tu  p ā rv ie to 
š a n a i; 5 — sta tn e ; 6 — d arb a  v ā rp s ta ;
7 — disks b a ls teņ u  4 n o s tip r in ā ša n a i;
8 — d zenoša is  zo b ra ts; 9 — elektro*

dzinē js
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126. zīm . R adiālā urbjm ašīna 255:
a  — kopskats ;  b — u rb jm aš īn a s  k inemātiskā shēma; 1 — pam atp la te ;  2 — kolonas  iekšējā  daļa ; 3 ko lonas  ā rē jā  daļa; 4 — konsole yrbjga_lvas_ novie tošana i ;  5 — u rb jm a š īn a s  
konsoles ve r t ikā lās  p ā rv ie to š an a s  m ehān ism s;  6 — u rb jg a lv a ;  7 — ra d iā la is  lod īšu  gultnis ; 8 — lod īšu  a t tu rg u l tn i s ;  9 — m eh ā n ism s  kolbnas ā rē jā s  da ļa s  h id rau l iska i  ie spī lēšanai;  
10 — roktur is  kolonas  ie sp ī lēšanai  ar rokām; 11 — tē ra u d a  b a n d ā ž a  spēles  un  sašķ iebum a n o v ē rš an a i  s ta rp  kolonas  iekšējo un  are jo  da ļu ; 12 — ru l l ī šu  v a in ag s ;  1 3 — galds; 14 — u r b j 

ga lvas  e lektrodzinējs; 15 — ā tru m k ā rb a :  16 — zobra ti  da rba  v ā rp s ta s  m ehān iska i  padevei;  17 — krus tve ida  pā rs lēdzē ja  roktu r is ; 18 — darķa  v ā rp s ta ;  19 — rokr i ten is  da rba  vā rp s tas  
padevei a r  rokām; 20 un  25 — au tom ā t iskā s  padeves  i e s l ē g š a n as  sv iras ;  21 un  27 — s v i ra s  da rb a  v ā rp s ta s  apgriez ienu  skai ta  m a in ī š an a i ;  22 — g u m ija s  š ļū tene  dz esē jo šā  šķ id rum a  
pa došana i ;  23 — rokritenis  u rb jg a lv a s  horizon tā la i  p ā rv ie to šan a i  a r  rokām; 24 — divu vadības  pogu  bloks da rba  v ā rp s tā s  a ss  h idraul iska i  ie sp ī lēšana i  un a tb r īvošanai ;  26 — eļļas

l īmeņa  rā d ī tā js ;  28 — sv ira  padeves  m aiņa i ;  29 — poga  padeves  m aiņa i ;  30 — u rb jg a lv a s  ā t ru m u  skala



2 . URBUMU IZRĪVĒŠANA

Lai iegūtu precīzu izmēru urbumus ar gludu virsmu, pēc u rbša
nas  tos izrīvē.

Urbumus izrīvē ar rīvurbjiem uz urbjm ašīnas vai ar rokām. Rīv- 
urbju tipi attēloti 128. zīmējumā.

Uzlaide urbumu izrīvēšanai atkarīga no urbuma diametra lie
luma. Piemēram, līdz 5 mm diametra urbum am  jāats tā j  uzlaide uz 
diametru 0,1 mm, līdz 10 mm diametra urbumam — 0,12 mm ua 
urbum am  lar diametru virs 10 mm — 0,15—0,3 mm.

128. zim. Rīvurbju tipi:
a  — cil indriskie  r lvurbj i;_  1 — rokas; 2 — m aš īn r īv u rb is ;  b — c i lindrisks  a r  izb īdāmām 
cietā s ak au s ē ju m a  p lāksnī tēm; c un  d  — izbīdāmie  m aš ln r lv u rb j i  a r  ieliekamiem zobiem;

e — koniskie

Urbuma izrīvēšanas procesā materiāla uzlaides noņem šanu veic 
rīvurbja iegriezes (koniskā) daļia, bet tā  cilindriskā daja urbumu 
kalibrē.

Augstas precizitātes klases urbums ar lielu diametru jāapstrādā 
šādā secībā: pēc urbšanas urbumu pārurbj lar paplašinātājurbi, no
ņemot 1,5— 3 mm uzlaidi. Urbuma pārurbšana a r  paplašinātājurbi 
novērš urbuma iass novirzīšanos. Pēc tam  to izrīvē ar vienu vai di
viem rīvurbjiem atkarībā no urbuma diametra vajadzīgās  precizi
tātes.

O trās  precizitātes klases urbumu ieteic izrīvēt ne m azāk kā ar 
diviem rīvurbjiem, atstājo t uzlaidi galīgai jeb smalkai izrīvēšanai 
ne lielāku par 0,05 mm uz diametru. Uzlaidi galīgai jeb smalkai iz
rīvēšanai izvēlas atkarībā no urbuma diametra.

Darba vārpstas  padeve izrīvējot a tkarīga no apstrādā jam ā m a
teriāla un rīvurbja diametra.

Piemēram, 5 mm d iametra urbuma izrīvēšanai, lapstrādājot tē
raudu 45, ieteicams lietot darba vārpstas padevi 0,3 mm/apgr, 20 mm
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diametra urbuma izrīvēšanai, apstrādājo t to pašu tēraudu, —  
0,5 mm/apgr; 60 mm d iametram — 0,6 mm/apgr.

Izrīvējot misiņu, alumīniju un mīkstu bronzu, urbumam ar dia
metru 10 mm ieteicams lietot padevi 0,6 mm/apgr, 30 mm d iam etra  
urbuma izrīvēšanai — 1,3 mm/apgr, 60 mm diametra urbumam — 
2,2 mm/apgr.

18. tabulā doti urbju diametri urbumu izrīvēšanai.

18. tabula:
Izrīvējamo urbumu diametri

U rbum a 
diam etrs pēc 
izrīvēšanas 

(mm)

U rbja
diam etrs

(mm)

U rbum a 
d iam etrs  

pēc izrīvē
šanas 
(mm)

Urbja
diam etrs

(mm)

U rbum a 
diam etrs 

pēc izrīvē
šanas 
(mm)

Urbja 
d am etrs 

(mm)

U rbum a 
diam etrs 

pēc izrīvē
šanas 
(mm)

Urbja
diam etrs

(mm)

3 . 2,9 12 11,7 24 23,6 36 35,5
3,5 3,4 13 12,7 25 24,6 38 37,5
4 3,9 14 13,7 26 25,6 40
4,5 4,4 16 15,7 27 26,6 42 41,5
5 4,9 17 16,7 28 27,5 44 43,5
6 5,8 18 17,6 29 , 28,5 45 44,5
7 6,8 19 18,6 30 29,5 46 45,5
8 7,8 20 19,6 32 31,5 48 47,5
9 8,8 21 20,6 33 32,5 50 49,S

10 9.7 22 21,6 34 33,5
11 10,7 23 22,6 35 34,5

3. DARBA RIKI URBUM U APSTRĀDEI

Urbji. Visizplatītākais urbju veids ir spirālurbji. 129. zīmējumā 
attēloti urbjia veidi.

Urbis sastāv  no darba daļas (rievām skaidu izvadīšanai un 
griezējšķautnēm), kas tieši veido urbumu, un kāta, iar ko urbi iestip
rina pa tronā  vai urbjm ašīnas darba vārpstā . Kāti var būt cilindriski 
vai koniski. Urbja darbība atkarīga no tā materiāla, as ināšanas un 
apstrādājam ā materiāla.

Lai sam azinātu  urbja berzi pa apstrādājam o materiālu, urbjiem 
izveido pam azinātu  vadšķautņu  diametru (pretējo konusu) robežās 
no 0,03 līdz 0,08 uz 100 mm urbja  garuma.

PaplašinātājurbjI (130. zīm.) domāti izurbtā urbuma pārurbša- 
nai un urbuma sagatavošanai izrīvēšanai. Pēc savas konstrukcijas 
paplašinātā jurbji var būt trīszobu, četrzobu u. c. Bez tam  paplaši- 
nātājurbjiem  var būt cilindriska vadošā daļa un pieres zobi, kas iz
vietoti zem 90° leņķa pret vadošo daļu; tas  dod iespēju aps trādā t  
urbumu pieres virsmas.

Ir divu veidu paplašinātājurbji: paplašinā tā jurb is  Nr. 1 urbumu 
iepriekšējai pārurbšanai ar darba izmēriem, kas mazāki par aps trā 
dājam ā urbuma nominālizmēriem un garan tē  uzlaidi izrīvēšanai, un
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pap lašinā tā ju rb is  Nr. 2 — galīgai urbum a apstrādei pēc 4. un 5. p re
cizitātes klases.

P ap lašin ā tā ju rb ju s  izgatavo ar šādiem  leņķiem: skaidas leņķis 
5— 10°, m uguras leņķis 6° (131. zītm.).

Gremdurbji ir pap lašinā tā ju rb ju  paveids, ar kuriem  izveido kon
centriskas, pam aturbum am  piegulošas koniskas, cilindriskas un p la
kanas rievas.

132. zīm ējum ā attēloti 
grem durbju  veidi. K onis
kos grem durbjus lieto ko
nisku urbum u izgatavoša
nai, cilindriskos grem d
urbjus ar centrējošo daļu 
lieto padziļinājum u izvei
došanai skrūvju cilindris
kām  galvām .

Rīvurbjus lieto urbum u 
g alīg ā  apstrādē. R īvurbis 
(133. zīm.) sastāv  no d a r
ba daļas (iegriezes un k a
librējošās d a ļa s) , kāta , ar 
kura palīdzību to iestip ri
na darbgaldā, un kakliņa, 
kas savieno darba daļu ar 
kātu.

R īvurbja darba daļas, 
galvenokārt kalibrējošās 
daļas zobiem ir cilindriska 
lentīte, kas vada rīvurbi 
urbum ā un nogludina u r
bum a sieniņas. S īs lentītes 
p ieļaujam ais p latum s ir ro 
bežās 0,1—0,3 mm.

V islabākie ir rīvurbji 
a r spirālveida zobiem. Ar 
tiem iegūst pareizas ģeo
m etriskas form as u rbu
m us ar ļoti g ludu  virsm u.

V isizdevīgākie ir taisn- 
zobu rīvurbji ar m ainīgu 
zobu soli.

R īvurbja priekšējam  leņķim jāb ū t aptuveni 0°; rīvurbjiem  ar 
ieliekam ām  cietā sakausējum a plāksnītēm  ieteicam s izveidot negatīvu 
priekšējo leņķi no —3 līdz — 5°, jo tas  uzlabo apstrādā jam ās virsm as 
kvalitāti. M uguras leņķi pieņem  līdz 8°. R īvurbja iegriezes (koniskās) 
d aļas leņķi tērauda apstrādei pieņem vienlīdzīgu ar 15—20°, čuguna 
apstrāde i — 4—5°.

12if. zim. urbju veidi: 
a — sp irā lu rb is ;  b — urb is  a r  t a i s n ām  r ievām; c — 
ka le jurb is ;  d  — c en t rē šan as  urb is ; e — lie lgabal- 
nrbis ; f — stobrurb ls ;  g  — urb is  a r  cietā s a k a u 

sē jum a  p lāksnī ti
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130. zim . Paplašinatajurbji:
sp irā lve ida  v iengabala ;  b — u zm au cam a is ;  c  — c i l indriska is ; d  — a r  m a in ā m u  vadošo  

daļu; e  — sal ik ta is ;  f  — d ivpus īga is

131. zim. Paplašinatājurbju asinašanas leņķi:
Y — skaida s  leņķis  5°; a ~  m u g u ra s  leņķis  6°; f — lent ī te  no 0,08 līdz 0,5

132. zim . Gremdurbju veidi; 
vienzoba d ivpus īga is ;  b — vienzoba a r  c il indrisku  kātu;

d — g rem durb is  a r  v a d o šo  da ļu
c — koniskais  vairakzobu;



133. zim. R īvurb ja  elem enti:
a  — ieg riezes d a ļa s  m u g u ra s  leņķ is; 1} — iegriezes d a ļa s  a sin ā ju m a  leņķ is; ļ}' — k a lib rē jo 
š ā s  d a ļa s  a s in ā ju m a  leņķis; §  — iegriezes d a ļa s  g r ie š a n a s  leņķ is; — k a lib rē jo šā s  
d a ļa s  g r ie š a n a s  leņķis; (iegriezes d a ļa s  sk a id a s  leņķis =0; k a lib rē jo šā s  d a ļa s  sk a id a s  le ņ 
ķ is  y '  = 0; k a lib rē jo š ā s  d a ļa s  m u g u ra s  leņķ is  a '  =  0); l —  d a rb a  d a ļa ; h  — iegriezes d a ļa ; 
ls — k a lib rē jo šā  da ļa ; 2 qļ — iegriezes d a ļa s  konusa  v irso tn es  leņķis; qļ — ieg riezes  d a ļa s

slīpum a leņķis

4. URBUM U APSTRĀDES GRIESANAS REŽĪMS

G riešanas režīma pamatelementi urbjot ir griešanas  ātrums, p a 
deve un  griešanas dziļums.

P a r  griešanas ātrum u sauc no urbja centra vistālāk  nobīdīta 
griezējšķautnes punkta aploces ātrumu; to mērī metros minūtē 
(ml min).

. 19, tabula
Griešanas ātrums, urbjot konstrukciju tēraudu (darbs ar dzesēšanu)

Šo U rbja diam etrs (m m )

<u 2 4 6 10 14 20 | 24 30 ļ 40 ļ 50 ļ 60
*3 £

G riešanas ātrum s (m /min.)

0,05 46
0,08 32 -
0,1 26 42 49 — — _ — — _
0,12 23 36 43 ... —
0,15 .— 31 36 38
0,18 — 26 31 35 *
0,2 — — 28 33 38
0,25 — — — 30 34 35 37 .— -- — —
0,3 — - — — 27 31 31 34 33 -- — —
0,35 — — — — 28 29 31 30 -- — —
0,4 — — — _ 26 27 29 29 30 — —
0,46 — — — — — 26 27 27 28 29 27
0,5 26 26 26 27 26
0,6 — — — — — — 24 24 25 25
0,7 23 23 23
0,8 21 22
0,9 — — 21
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Griešanas ātrum u v noteic pec formulas

v  =  ļ-j—  m/min., •

kur D — urbja diametrs;
n — darba vārpstas  apgriezienu skaits minūtē;

tc= 3,14 — konstants  lielums.
Griezējrlka apgriezienu skaitu noteic pēc formulas

f.1000 , . n =  ■ apgr./min.

Urbjot vai izrīvējot urbumus, svarīgi ir pareizi izvēlēties grieša
nas  ātrumu, iar kuru griezējrīks s trādās  normāli, t. i., visefektīvāk.

Tādējādi griezējrīka griešanas  ā trum s un  padeve uz vienu ap
griezienu izsaka griešanas  režīmu.

Griešanas režīms jāizvēlas tāds, lai, ievērojot maksimālo raž ī
gumu, pasargā tu  griezējrīku no priekšlaicīgas nolietošanās. 

G riešanas režīmu var izvēlēties ipēc 19. un 20. tabulas.
20. tabula

Pārejas tabula griešanas ātruma un urbja apgriezienu skaita (minūtē) noteikšanai

?
s. G riešanas ātrum s (m/min)

£ 
«J 4> 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 100

’■ s i A pgriezienu skaits m inute

i 3180 4780 6370 7960 9550 11150 12730 14330 15920 19100 31840
2 1590 2390 3190 3980 4780 5580 6880 8060 7960 9560 15920
3 1061 1590 2120 2660 3180 3720 4250 4780 5320 6360 10640
4 796 1195 1595 1090 2390 2790 3185 3595 3980 4780 7960
5 637 955 1275 1590 1910 2230 2550 2865 3180 3820 6360
6 530 796 1061 1326 1590 1855 2120 2387 2622 3180 5304
7 455 682 910 1135 1365 1590 1820 2045 2270 2730 4340
8 398 597 796 996 1191 1392 1590 1792 1992 2338 3984
9 353 530 708 885 1061 1238 1415 1593 1770 2122 3540

10 318 478 637 796 955 1114 1273 1433 1592 1910 3184
12 265 398 530 663 796 929 1061 1193 1326 1592 2652
14 227 341 455 568 682 796 910 1010 1136 1364 2272
16 199 298 398 497 597 696 795 895 994 1194 1988
18 177 265 353 442 531 619 709 795 884 1062 1768
20 159 239 318 398 478 558 637 716 796 956 1592
22 145 217 290 362 432 507 580 652 724 870 1148
24 132 199 265 332 398 465 531 597 664 796 1328
26 122 184 245 306 368 429 490 551 612 736 1224
27 113 171 227 284 341 398 455 511 568 682 1136
30 106 159 213 265 318 371 425 478 530 636 1160
32 99 149 199 249 298 348 398 448 498 596 996
34 93 140 187 234 280 ' 327 374, 421 468 560 936
36 88 133 177 221 265 310 354 398 442 530 884
38 84 126 168 210 252 294 336 378 420 504 840
40 80 119 159 199 239 279 318 358 398 478 796
42 76 113 152 189 227 265 307 341 378 458 756
46 71 106 142 177 212 248 283 319 354 424 708
50 64 96 127 159 191 223 255 286 318 382 636
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Zinot urbja diametru un aps trādā jam ās  detaļas materiālu, pēc
19. un 20. tabulas  atrodam  griešanas ātrum u un  pēc griešanas ā t 
ru m a  un urbja diametra nosakām pēc pārejas tabulas (vai formulas) 
urbja  apgriezienu skaitu minūtē. A trasto apgriezienu skaitu un pade
ves lielumu salīdzina ar faktisko darbgalda  darba vārpstas  apgrie
zienu skaitu un padevi. K atram  darbgaldam  ir darba vārpstas  ap 
griezienu skaita un padevju tabula, kas  piestiprināta pie darb
galda. t  

S trādājo t ar oglekļa tērauda urbjiem, griešanas ātrum s un padeve 
jāsam azina  par 30—40%.

Lai sam azinātu  berzi un  darba rīks urbjot nesakarstu , lieto dzesē
šanas  šķidrumu. Bagātīg i lietojot dzesēšanas šķidrumu, urbjot tē 
raudu, var palielināt g riešanas ātrum u apm ēram  par 30-—35%. Bez 
tam bagātīga  dzesēšana atvieglo skaidas izvadīšanu no urbuma. 
U rbšanas vietā normālai dzesēšanai jāpievada ne m azāk kā 10 l dze
sējošā šķidruma minūtē.

Urbjot dažādus metālus un sakausējumus, ieteicams lietot dze
sējošos šķidrumus, kas doti 21. tabulā.

21. tabula

Ieteicamie dzesejošie šķidrumi dažadiem  m etāliem  un sakausējumiem

A pstrādājam ais m ateriāls D zesējošais šķidrum s

Konstrukciju un darba
riku tērauds
Čuguns
Varš
Alum īnijs
Dūralum īnijs
Silum īns

Ziepju em ulsija va i m inerāleļļas un taukvielu m ai
sījum s (rīcineļļa, ripšu eļļa)

Ziepju em ulsija vai bez dzesējošā šķidruma 
Ziepju em ulsija vai ripšu eļļa 
Ziepju em ulsija vai bez dzesējošā šķidruma 
Petroleja ar rīcineļļu vai ripšu eļļu. Ziepju em ulsija  
Ziepju em ulsija vai spirta un terpentīna m aisījum s

Ja  darba gaita urbja griezejšķautne atri kļūst neasa, tas  norada, 
ka griešanas  ā trum s izraudzīts pārāk  liels un tas  jāsam azina.

Ja  griezēj šķautnes drūp, jā sam azina  padeves lielums.
Lai urbis nenotrulinātos un nelūztu, izejot no urbuma, ieteicams 

urbja iziešanas momentā sam azināt padevi.
Lai iegūtu augs tas  precizitātes klases urbumus, rīvurbjus darb 

galda darba vārpstā  nostiprina ar  speciāliem svārstīgiem tapņiem, 
kas dod iespēju rīvurbim ieņemt vajadzīgo stāvokli urbuma. Sadi no
vērš urbum a «izsišanu».

Augsta urbum a apstrādes  gludum a iegūšanai rīvurbis s trādā jo t  
jā  ieziež ar augu  eļļu.

Izrīvējot urbumus tēraudā, g riešanas ātrum u pieņem no 5 līdz 
10 ml min, padevi — no 0,3 līdz 1,3 mm/apgr.
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22. tabula doti griešanas ātrumi, izrīvējot urbumus dažados m e
tālos.

22. tabula

Videjie rīvjurbju griešanas ātrumi, strādājot uz urbjm ašīnām  (m /m in .)

R īvurbja materials

A pstrādājam ais m ateriāls
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Urbjot urbumus ar diametru virs 25 mm, ieteicams vispirms urbt 
ar 8— 12 mm urbi un pēc tam  urbumu pārurbt līdz vajadzīgajam  dia
metram.

U rbum a apstrādes  sada līšana  divos pārgājienos — urbšanā un 
pārurbšanā — veicina urbuma iegūšanu ar precīzāku diametru, kā 
arī sam azina griezējrīka nodilšanu.

Urbjot dziļu urbumu, savlaicīgi jāizvada skaidas no urbum a un 
urbja  spirālrievām. Tāpēc urbi periodiski izvada no urbuma. Tas a t 
vieglo u rbšanas apstākļus un uzlabo aps trādā jam ā urbuma gludumu.

Cieta m ateriā la  detaļu urbšanai lieto urbjus ar cieto sakausē
jumu plāksnītēm.

Cieto sakausējumu plāksnītes piestiprina, lodējot ar varu, pie tu 
rētāja, ko izgatavo no oglekļa vai leģētā tērauda.

Sādu urbju griešanas ā trum s sasniedz 50—70 m/min.

5. SPIRĀLURBJU IZTURĪBA UN ASINĀŠANA

Spirālurbim, tāpa t  kā grieznim, ir skaidas leņķis un aizmugures 
leņķis, spirālveida rievas, pa  kurām  izvada skaidas un  kuras  izveido 
priekšējos leņķus; urbja aizmugures leņķus izveido, uzasinot m u
guras  v irsm as pie urbja  virsotnes; tie virzienā no perifērijas uz 
urbja centru palielinās (134. zīm.). Urbja virsotnes leņķi izveido 
116— 120° lielu. Lai palielinātu urbja izturību, lieto dubulto asinā- 
jumu.

Kā redzams 134. zīmējumā, urbim bez 116— 120° leņķa vēl ir 
70—80° liels papildu leņķis, tāpēc uzlabojas skaidas veidošanas, un 
siltuma novadīšanas apstākļi g riešanas zonā. Dubulto uzasinājumu 
ieteicams izveidot urbjiem ar diametru virs 10 mm.

135. zīmējumā shematiski attēlots vienkāršs urbju asināšanas 
darbgalds. Sis darbgalds sastāv  no korpusa ar darba vārpstu, uz 
kuras nostiprina as ināšanas slīpripu. D arbgaldam  ir turē tā js  urbja 
iestiprināšanai. Tas novietots zem 58—60° leņķa pret slīpripas asi, 
kas dod iespēju ieturēt urbja virsotnes leņķi 118°. Bez tam turētājs
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citā plaknē noliekts p a r 13° grie- 
zējšķautnes m uguras leņķa as in ā 
šanai.

Pēc asin āšan as urb jus kon
trolē. Ar speciālu šablonu v ienlai
cīgi pārbauda virso tnes leņķi un 
griezēj šķautnes garum u (136. 
z īm .).

Pare izs asinājum s palielina 
urbja izturību un novērš urbum a 
«izsišanu».

A sinot urb jus ar rokām , a t
slēdzniekam  nepieciešam a z in ā
ma iem aņa, jo  ne vienm ēr izdo
das uzasinā t griezēj šķautnes pil
nīgi vienādi. Ar nevienādām  
griezēj šķautnēm  uzasinā ts u r
bis. veido urbum u ar lielāku d ia
m etru.

S p irā lu rb ja  izturība a tkarīga 
no u rb ja  m ateriāla , g riešan as ā t
rum a, padeves un detaļas ap s trā 
dājam ā m ateriāla . V isvairāk  no 
dilst u rb ja  m uguras šķautnes un lentītes. U rbis v isā trāk  nodilst p ie  
kalibrējošās lentītes, jo griezēj šķautnes punktam , kas a trodas uz 
urbja d iam etra, ir v islie lākais aploces ātrum s.

Ja  urbis kļūst neass, ta s  jāuzasina.
D ati par sp irālurb ju  izturību laikā starp  diviem asinājumiem- 

m inēti 23. tabulā.

134. zim. Urbju asināšanas  
ģeom etrija:

— 118° leņķa  a s in ā š a n a ;  b — du- 
bu l ta is  a s in ā ju m s

135. zim. V ienkāršs urbju asi
nāšanas darbgalds
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23. tabula
Spiralurbju izturība laika starp diviem asinajumiem

U rbju diam etri 
■{mm)

U rbji no oglekļa un leģētā tērauda U rbji no ā trgriezējterauda
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No 0,25 līdz 0,4 rokas 8 i 25 rokas 10 i 25
0,4 0,7 8 2 25 • 15 2 25

„ 0,7 1 10 3 25 • 22 3 40
„ 1 1,5 „ 10 4 25 • 28 4 50
„ 1,5 n 2 10 6 25 * 28 6 50

2 w 2,5 10 7 25 • 28 7 50
2,5 n 3 10 9 25 28 9 50
3 3,5 12 10 25 28 10 50
3,5 » 4 13 12 22 » 30 12 45
4 4,5 0,07 14 14 22 0,07 33 14 45
4,5 » 5 0,1 15 16 20 0,1 35 16 40
5 6 0,1 16 20 15 0,14 35 20 40
6 8 0,1 16 25 15 0,17 35 25 30
8 10 0,1 16 25 15 0,2 35 25 30
10 » 12 0,12 16 30 12 0,23 35 30 25
12 n 14 0,15 16 30 12 0,28 35 30 25

„ 14 16 0,15 16 30 12 0,3 35 30 25
„ 16 18 0,15 15,5 35 10 0,33 34 35 25
-it 18 0 20 0,18 15 40 10 0 ,3 8 34 40 20

11 20 1, 22 0,2 14,5 40 10 0,4 32 40 20
22 25 0,21 14 45 8 0,42 32 45 20
25 » 28 0,22 13,5 45 8 0,45 31 45 15
28 30 0,24 13 50 8 0,48 30 50 15
30 » 32 0,25 12,5 50 7 0,5 30 50 15

„ 32 34 0,26 12 50 7 0,52 29 50 15
34 40 0,27 11,5 50 6 0,54 28 50 12
40 45 0,3 11 50 5 0,6 26 50 10
45 » 50 0,32 10,0 50 5 0,63 25 50 10 .

50 » 55 0,34 10 55 4 0,67 23 55 8
• 55 ■ 60 0,34 9,5 55 4 0,71 22 55 7

60 70 0,37 9 55 3 0,74 20 55 7
11 70 80 0,40 9 55 3 0,81 20 55 5

80 un vai-
rāk 0,45 9 55 3 0,85 20 55 5

6. PLAKANSLĪPĒŠANA

Plakanslīpm ašīnas pēc darba veida iedala mašīnās, kas strādā 
ar slīpripas cilindrisko virsmu, un  mašīnās, kas s trādā  ar slīpripas 
pieres virsmu.

P lakanslīpm ašīnas izgatavo ar horizontālu vai vertikālu darba 
vārpstu.

P lakanslīpēšanā ar slīpripas perifēriju (137. zīm.) padevi var 
izdarīt pretēji r ipas griešanās virzienam, kā arī tā s  griešanās  v ir
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zienā. S līpm ašīnas galdam  ir reversīva v irzes kustība. Sķērspadeve 
(padeve slīpmiašīnas darba v ārp sta s  ass virzienā) notiek noņem a

m ās k ārta s  platum ā pēc k a tra  slīp ripas garenpārvieto jum a. Bez tam  
slīpriipa noņem  m etala kārtu , kas v ienāda a r  g riešanas dziļum u un 
ripas šķērspadeves platum u. Kad viss slīpēšanas plaknes p latum s 
noslīpēts, slīpripu no jau n a  iestāda g riešanas dziļum ā, pārslēdzot 
šķērspadevi p re tē jā  virzienā.

Bez m inētā veida ir slīpēšanas veids a r iestādītu  slīpripu: slīpripu 
pārv ie to  par g riešan as  dziļum u pēc k a tra  galda gājiena. Pēc u z la i
des noņem šanas slīpripu 
pārv ie to  darba v ārp stas 
ass garenvirzienā par 4/5 
no  slīpripas platum a. Š ā 
d as  p āre jas a tk ārto ja s  līdz 
p iln īga i uzlaides noņem ša
nai. P ie tam  beidzam o 
p āre ju  veic a r slīpripas 
šķērspadevi.

S līpējot ar s līp ripas pe
rifēriju, iegūst au g stu  slī
pējam o detaļu  p lakņu p re
ciz itā ti. S līpējot a r slīp- 
ripas perifēriju, detaļas
stip ri nesakarst, tāpēc slīpēšanas procesā tā s  nedeform ējas.

V isražīgākais slīpēšanas veids ir slīpēšana ar slīp ripas pieres 
virsm u (138. zīm .), jo  pēc šīs m etodes tiek slīpēta liela v irsm a. S līp
m ašīn as  galdam  ir reversīva virzes vai griezes kustība a tkarībā  no 
slīpm ašīnas tipa. A pstrādājam ās detaļas var nostip rināt tieši uz slīp 
m ašīn as  galda ar iespīlēšanas plāksnītēm . Ā trākai detaļu iespīlēšanai 
lieto m ašīnskrūvspīles vai elektrom agnētiskās plates.

137. zīm. S līpēšana ar ripas perifēriju 
(shēm a)

138. zīm. S līpē
šana ar ripas 
pieres virsm u  

(shēm a)

139. zīm. Magnētiskās plates
shēma

E lektrom agnētiskā p la te  s trād ā  pēc serdeņa m agnetizēšanas p rin 
cipa. J a  caur spoli ar serdeni laiž līdzstrāvu, tad  caurejošās s trāv as  
ietekmē spoles dzelzs serdenis m agnetizējas, iegūstot spēju pievilkt 
tē rau d u  un čugunu. Saliecot dzelzs serdeni pakavveidīgi, var noverot
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spēcīgāku m agnetizēšanos. Sagrupēti pakavveida magnēti veido m a g 
nētisko plati (139. zīm.).

M agnētiskajā  platē m agnēta polus izolē vienu no otra ar varu vai 
citiem antimagnētiskiem metāliem, tāpēc m agnētiskās spēka līnijas uz 
plates neizkliedējas, bet tiek virzītas uz slīpējamo detaļu, šādi noslē
dzot magnētisko plūsmu.

Slīpripu ātrumi plakanslīpēšianā doti 24. tabulā.

24. tabula
Slīpripu ātrumi plakanslīpešanā

Slīpripu ātrum i (mļsek.)

Slīpēšanas veids
Slīpējam ais

m ateriāls iepriekšejā
slīpēšana

galīga 
slīp  ēšana

Slīpēšana ar ripas perifēriju 

Slīpēšana ar ripas pieres virsmu

Čuguns
Tērauds
Čuguns
Tērauds

20—22
23— 25
15— 18
18—20

22—25
25—30
18—20
20— 25

Slīpripu asināšana. Ilgstoši s trādā jo t  ar slīpripu, detaļas vai 
darba rīka apstrādā jam ā virsm a kļūst rupjāka, rodas a tla id ināšanas  
krāsas  (piedegumi). Sī parādība izskaidrojama ar to, ka ripas ab ra 
zīvie graudiņi kļuvuši neasi vai nostrādājušies. Bieži var novērot 
ripas piesārņošanos vai pieķepēšanu — ripas poras piepildās ar me
tā lā  putekļiem, un tās  abrazīvie graudiņi vairs negriež, un ap s trād ā
jam ā detaļa ļoti sasilst. To var izskaidrot tādējādi, ka nepareizi ir 
izraudzīta slīpripa vai noteikts nepareizs s līpēšanas režīms. Ripas 
visbiežāk pieķep, apstrādājot krāsainos metālus un to sakausējum us 
(misiņu, bronzu, alum īniju). Lai šīs parādības novērstu, slīpripa ir 
jāuzasina, jām aina  griešanas ātrum s un, ja  tas  nelīdz, tad jā a p 
m aina slīpripa pret mīkstāku vai rupjgraudaināku.

Asinot iztaisno slīpripas profilu un  to uzasina, t. i., aizvāc neasos 
abrazīvos graudus. J a  dotajam darbam ir izraudzīta pareiza slīpripa, 
tad  tā s trādā jo t  uzasinās pati. Ripas neasie graudiņi s līpēšanas pro
cesā nolūst, atsedzot jaunus asus abrazīvos graudiņus.

Slīpripas asina ar dimantiem, d im anta-m etala zīmuļiem, karbo- 
runda ripām un citiem dimanta aizstājējiem.

Pēc cietības dimants zināmo minerālu vidū ieņem pirmo vietu. A r 
dimantu labo slīpripas, slīpējot precīzas detaļas, kā arī to lieto slīp
ripas profilēšanai veidslīpēšanā. Slīpripu asināšanai dimantu iestip
rina (ieblietē) speciālā turētājā . Asinot jāievēro, lai no slīpripas no
ņem am ās k ār tas  biezums vienā gājienā būtu ne lielāks par 0,01 —
0,03 mm. D imantu iestāda uz slīpmašīnas galda 2 līdz 3 mm zem 
slīpripas centra ar 15—20° lielu slīpumu (140. zīm.). Rupjos dimanta 
ģraudus to laugstās izmaksas dēļ aizvieto ar sīkiem graudiem vai 
dimanta pulveri, no kuriem izgatavo dimanta — m etala zīmuļus.
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D im anta graudi d im anta-m etala  zīmulī novietoti vairak i viena 
k ā rtā  un  sacem entēti ar g rū ti kūstošiem  m etāliem  (ar kobaltu, ni-

140. zim. D im anta (a)  un H dzinašanas ripiņu (b)  uzstād īšanas shēma, asinot
slīpripu

ķeli, volfram u cilindra veidā). Ar d im anta-m etala zīm uli var a s i
n ā t visu cietības kategoriju , jebkuras g raudain ības un jebkura lie
lum a slīpripas.

7. a b r a z ī v o  r ī k u  i z v ē l e  s l ī p ē š a n a s  u n  a s i n a s a n a s  d a r b i e m

A tslēdzniekam  bieži darbā jāslīpē detaļas un jāas in a  darba rīki.
D etaļu slīpēšanas un darba rīku as in āšan as  kvalitā te  a tkarīga  no 

slīpēšanas rīku un asin āšan as  režīm a izvēles.
S līpēšanai un asināšanai lieto slīpripas, kuras izgatavo no dažā

diem  abrazīviem  pulveriem  lar dažādām  saistvielām .
Slīpripu izgatavošanai lieto pulverus no šādiem  abrazīviem  m a

teriāliem : a) no dabīgā korunda (parasti pelēks); b) no baltā  vai 
p a ra s tā  (pelēkā) elektrokorunda; c) m elnā silīcijkarbīda; d) no zaļā 
silīcijkarbīda. .

Abrazīviem  pulveriem ir dažāds graudiņu  lielums; tos iedala tr i
jā s  pam atgrupās.

1. S līpgraudi no Nr. 12, a r 1 — 1,6 mm g rauda šķērsizm ēru līdz 
Nr. 80 ar 0,12—0,18 mm graudiem  un papildsadali Nr. 16, 20, 24,
36, 46, 60.

2. Slīppulveri no Nr. 100, a r 0,1—0,14 mm g raudiņu  izm ēru līdz 
Nr. 325 ar 0,03—0,04 mm g raudiņu  lielumu un papildsadali Nr. 120, 
140, 170, 200, 230, 270.

3. Lepēšanai lieto šādus m ikropulverus: M28 — graudiņu  lie
lum s 0,02—0,03 mm; M20 — graudiņu  lielum s 0,014—0,020 mm, 
M14 — graudiņu lielums 0,01-—0,014 mm; M10 — graudiņu  lielums
0,007—0,01 mm un M7 — graudiņu  lielum s 0,005—0,007 mm.

Slīpripu un slīpgalodiņu izgatavošanai lieto keram iskās, bakelīta 
un  vulkanīta  saistvielas.

Ar saistv ielas palīdzību sa is ta  atsevišķus graudus, noturot tos ar 
noteiktu spēku kopējā slīpripas vai galodiņas m asā.

S līpripas vai galodiņas cietību raksturo  saistv ielas spēja noturēt 
atsevišķus graudiņus.
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Jo stiprāk saistviela notur graudiņu, jo lielāks spēks jāpieliek 
slīpripai, lai slīpējot g raudiņš atdalītos vai izdruptu no kopējās slīp- 
ripas masas. Tādējādi, jo cietāka slīpripa, jo ilgāk graudiņš noturē
sies. Graudiņa izdrupšanai nepieciešams, lai tā  griezējšķautnes kļūtu 
neasas, tad spiediens uz to palielinās (slīpējamā m ateriāla pretestī
bas dēļ) un tas  izdrūp, dodot iespēju iekļauties darbā nākošiem g ra u 
diņiem.

Tomēr nepareizi izvēloties slīpripas cietību dotam slīpējamam 
materiālam, grauds, pat pilnīgi nodilstot (t. i., ja slīpējamais m ate
riāls uz graudu iedarbojas ar maksimālo spiedienu), neizdrūp. Sai 
gadījum ā slīpripas graudiņi pēc nodilšanas negriež slīpējamo m ate
riālu, bet ar lielu spiedienu to rīvē un karsē. Slīpripas poras piepil
dās ar sīkām metāla skaidām (ripa pieķep), un uz slīpējamā m ate
riāla v irsm as rodas piedegumi vai sīkas v irsm as plaisas.

Tātad  slīpēšanai un [asināšanai pareizi jāizvēlas ripas cietība 
atkarībā no tā, kādas ir slīpējamās detaļas vai darba rīka īpašības 
(cietība, sīkstums).

Slīpripu marķējumi atkarībā no cietības doti 25. tabulā.

25. tabula
Slīpripu marķējumi atkarība no cietības

Ripu cietības raksturo jum s Ripu m arķējum s

M īkstās ............................. M3
Vidēji m īkstās . . . . CMi;CM2
V i d ē j ā s .................................. Cl; C2
Vidēji c i e t ā s ....................... CT1; CT2; CT3
Cietās .................................. T l: T2
Ļoti c i e t ā s ....................... BT1; BT2
Sevišķi cietās . . . . m i ;  MT2

Visbiežāk sastopamiem slīpēšanas un as ināšanas  gadījumiem iz
vēlas slīpripas ar šādiem raksturojumiem:

1. Stikla galīgā slīpēšana — K3 (zaļais s ilīc ijkarbīds), grau- 
dainība 220—240, CM1— CM2, keramiskā saistviela.

2. Stikla griešana — K3, graudain ība  60— 80, CM1— CM2, bake- 
līta saistviela.

3. Gumijas slīpēšana — (melnais silīcijkarbīds), graudainība 
24—36, CM1, bakelīta saistviela.

4. F ibras  slīpēšana — K ^ ,  graudain ība  24— 36, CM1— CM2, ke
ramiskā saistviela.

5. Kaļamā čuguna lējumu slīpēšana — 3  (e lektrokorunds), 
graudainība 24—36, CT1— CT3, keramiskā saistviela.

6. P ārbaudes plašu slīpēšana, kas atlietas no pelēkā čuguna — 
3  (elektrokorunds), graudain ība  46, CM2— CM1, keramiskā sa is t
viela vai graudainība 36, C2— C l, bakelīta saistviela.
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7. Etalona plāksnīšu, rūdīta tērauda mērrīku slīpēšana, iepriek
šējā p lakanslīpēšana — 3  (e lektrokorunds), g raudainība 36—46,, 
CM2— CM1, keramiskā saistviela; galīgā plakanslīpēšana — 3 B r. 
g raudainība 60— 80, CM1— CM2, keramiskā saistviela.

8. S tūreņu un citu rīku slīpēšana (rūdīts tē rauds),  p lakanslīpē
šana ar slīpripas perifēriju — 3 ,  g raudainība 46— 60, CM1—CM2, 
keramiskā saistviela.

9. Profilšablonu slīpēšana (darba rīku tē rauds):  iepriekšējā slī
pēšana — 3 ,  graudainība 46—60, C1— C2, keramiskā saistviela; 
rūdītu šablonu galīgā slīpēšana — 3B, graudainība 120—200, C1— 
CM2, keramiskā siaistviela.

10. Pap lašinā tā ju rb ju  as ināšana  (darba rīku un ātrgriezēj^- 
tērauds) — 3B, graudainība 46—60, CM1— CM2, keramiskā sa ist
viela.

11. Cirtņu un krustcirtņu asināšana — 3 ,  graudainība 36—46, 
CT1— C2, keramiskā saistviela.

12. Koka diska zāģu un lentas zāģu as ināšana 3  vai 3B , g ra u 
dainība 46—60, CM1— CM2, keramiskā saistviela vai C2— C l, ba- 
kelīta saistviela.

13. Rīvurbju as ināšana  — 3 ,  graudainība 46—60, CM1— CM2r 
keramiskā saistviela. Tas pats, tikai ar cieto sakausējumu plāksnī
tēm — K3, graudainība 60— 80, M l —M3, keramiskā saistviela.

14. A trgriezējtērauda virpošanas fasongriežņu as ināšana  — 3 „  
graudainība 46—60, C l — CM1, keramiskā saistviela. Tas pats, lepē- 
š an a  ar rokām — 3B , graudain ība  200— 230, C2— C l,  keramiskā. 
saistviela.

15. Atrgriezējtērauda urbju as ināšana ar 0  0,5— 5 mm — 3B,, 
g raudainība 100— 140, CM2— CM1, keramiskā saistviela. Tas pats- 
ar 0  5— 15 mm —• 3 ,  g raudainība 46— 60, C2— C l,  keramiskā sa is t
viela.

16. Urbju asināšana, kuriem ir cieto sakausējumu plāksnītes, —  
K3, graudainība 60— 80, M3—M l, keram iskā saistviela.

17. Šāberu as ināšana  — 3 ,  graudainība 46—60, C2— CM2, ke
ramiskā saistviela.

18. Izvilkšanas un  izciršanas štanču slīpēšana ar ripas perifē
riju — 3B, graudain ība 46—60, CM2— CM1, kenamiskā saistviela.

Vulkanīta saistvielu parasti  lieto plānām  gumijotām ripām ar 
biezumu 0,5, 1,5 un  2 mm.

Rūdīta tērauda darba rīku lepēšanai izvēlas sīkgraudainas  ga lo 
das ar graudainību 270—325 vai M20—M10 un  keramisku saistvielu 
a r  cietību CT2—BT no ba ltā  elektrokorunda.

Slīpripām (atkarībā no to uzdevuma ir dažāds veids. Visas plaka
nās  ripas apzīmē ar burtiem nri; cilindriskās bļodveida slīpripas — 
Mlļ; koniskās bļodveida slīpripas darba rīku asināšanai — 4K ; vītņ-  
urbju, rīvurbju rievu asināšanai — T l ,  T2 utt.

Slīpripas ar 0  120 mm  un  lielākas pifm s nodošanas ceham eks
pluatācijai pārbauda speciālā izm ēģināšanas stendā ar izturīgu,
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aizvērtu apvalku, kur slīpripu griež ar IV2 reizes lielāku griešanas  ā t 
rum u  nekā tās  darba ātrumu ekspluatācijā. Pārbaudes  ilgums 
2 —5 min.

Nostiprinot slīpripu uz sl īpmašīnas darba vārpstas, jāpievērš 
īpaša  uzmanība slīpripas balansēšanai un tās  nostiprināšanas 
stingrum am .

Slīpmašīnas darba vārps tas  galam jāieiet slīpripas urbumā ar zi
nām u spēli. Spēli izmanto ripas balansēšanai, kad slīpripia viegli 
iespīlēta starp plāksnēm.

Slīpmašīnām ar slīpripu izmēru virs 200 mm  ir speciālas plāksnes 
ar balansēšanas tapām. S tarp metala plāksnēm un slīpripu ievieto 
p lānas  (2—2,5 mm  biezas) gum ijas vai kartona paplāksnes, lai slīp
ripas nelīdzenumi iespiestos mīkstajā starplikā un ripas iespīlēšanas 
spiediens izvietotos vienmērīgi pa visu plānripas saskares virsmu.

P irm s darba sākšanas  slīpripu asina lar dimanta aizstājēju — spe
ciālā tu rē tā jā  ievietotu rievotu tērauda rullīšu komplektu vai arī ar 
keramiskiem dimanta aizstājējiem disku (gredzenu) veidā ar 32— 
75 mm diametru, kas  iestiprināti vārpstiņā, kas brīvi griežas īpašā 
ierīcē. M azas iekšējās slīpēšanas un  griezējrīku as ināšanas  slīpripas 
v a r  asināt ar slīpripu lauskām, kuru graudainība 16—24 un cie
tība BT.

X NODAĻA

JAUNĀS METODES URBUMU APSTRĀDĒ

1. URBUM U KALIBRĒŠANA AR PUAN SO NIEM  UN LODĪTĒM

Urbumu apstrāde urbjot, izvirpojot vai uzrīvējot ne vienmēr dod 
Iespēju apmierināt aps trādā jam ās  virsm as gluduma un precizitātes 
prasības. Piemēram, precīzu urbumu apstrādē silumīna d e ta ļā s , jā -  
sas topas  ar grūtībām, kas saistītas ar silumīna slikto apstradāja- 
mību griežot, griezējrīku zemo izturību un urbumu precīzu diametra 
.iegūšanas nestabilitāti.

No silumīna izgatavotās detaļas plaši lietojot aparā tu  ražošanā, 
radās grūtības to urbumu apstrādē, kas iz
sauca urbumu kalibrēšanu ar  puansonu.

Proti, puansonu izdzen ar zināmu uzspī
lē jumu caur iepriekš sagatavotu  urbumu, 
kura diametrs ir mazāks par puansona d ia
metru. Metala elastības dēļ puansona d ia
metram jābūt mazliet lielākam par urbuma 
diametru. Deformācijas lielums a tkarīgs no 
detaļas materiāla, tās  konfigurācijas un  sie
niņu biezuma.

Puansonus (141. un 142. zīm.) izgatavo

.141. zitn. L eģēta tērauda 
puansons urbumu kalib

rēšanai
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no leģeta tērauda XB5, X12M, Xl5, 9XC, kā ari no cietā sakausējuma 
T15K6.

Urbum us var kalibrēt uz rokas zabstieņa vai skrūves presēm, 
uz caurvilkšanas m ašīnas  un uz citas iekārtas.

Kalibrējot urbumus ar puansoniem, detaļas * urbum s jāieeļļo a r  
mašīneļļu vai varpstiņu  eļļu.

Uzspīlējuma jeb uzlaides lielums urbumu kalibrēšanai silumīna 
detaļās svārstās  robežās no 0,05 līdz 0,12 mm  uz diametru. Lai no 
teiktu uzspīlējumu, izgatavo 3 vai 4 puansonu komplektus ar dia
metru starpību no 0,05 līdz 0,12 mm  (26. tab .).  Kalibrējot izvēlas 
1 vai 2 puansonus, kuru izmēri dod iespēju iegūt vajadzīgā diametra 
urbumu.

26. tabula
Puansonu komplekta darba izmēri

P uansonu 
N r. Darba diam etrs U zspīlejum s

(mm)

1. M a k s im ā la is ....................... 0,03—0,075
2 . M aksim ālais +  0,005 . 0,05— 0,1
3. M aksim ālais +  0,01 . . 0,05—0,12
4 . M aksimālais +  0,15 0,08—0:15

Pēc kalibrēšanas urbum a virsmas- gludum s sasniedz V V V  7—9 
pēc s tandar ta  ГОСТ 2789-45.

Urbuma ģeometriskās formas precizitāte pēc kalibrēšanas ar 
puansoniem atkarīga no detaļas formas. Ja  detaļas sieniņu biezums 
visā urbuma garum ā vienāds (143. zīm.), tad  iegūst pareizas for
m as urbumu.

Ja  detaļai ir konfigurācija, kas attēlota 144. zīmējumā, tad  ar 
puansonu  caurvilktais urbum s ribu vai atmalu zonā ir ar 2—4p m a
zāku diametru.

Ar puansoniem var kalibrēt kā caurejošus, tā arī necaurejošus 
urbumus.

9  A tslēdznieku darbi



2. CAURUMU ELEKTRODOBŠANA

Lietojot elektrodobšanas metodi, var izdobt caurum us vai dažā
das konfigurācijas un izmēru dobumus (taisnus — cilindriskus, ap a

ļus, fasondobumus un lī
kus) jebkuras cietības me
tā lā  daļās.

Elektrodobšanu lieto 
sarežģīta  profila štanču iz
gatavošanā. Bez tam  elek
trodobšanu plaši lieto no
lauztu urbju, vītņurbju, 
rīvurb ju  un citu griezēj - 
riku un rūdītu  detaļu iz
ņem šanai no detaļām. D ar
ba riku ražošanā pēc šīs 
metodes apstrādā cieto sa 
kausējumu rīkus (filjerus, 
cieto sakausējumu fason- 
griežņus, čaulas u. c.).

Caurum u apstrādes precizitāte sasniedz dažas milimetra desmit
daļas. Veidojot caurumus pēc elektrodobšanas metodes, pakāpeniski 
tiek izkausētas un izsviestas apstrādājam ā metala sīkas daļiņas. Pie 

• tam  apstrādes procesā dobšanas rīks — elektrods ātri nolietojas.
S tarp  elektroda gala  virsmu un izstrādājumu notiek dzirksteļu 

lādiņa izlādēšanās, kas, vairākkārt atkārtojoties, veido aps trādā
jam ā izstrādājum a virsmā dobumu ar profilu, kas atbilst elektroda 
formai.

Elektrodobšanas ražīgum u nosaka elektrodzirksteles lādiņu_ iz
lādēšanās biežums un m etala daudzums, kas tiek izsviests, izlādē
joties vienam lādiņam.

Atkarībā no elektriskā režīma var iegūt dažādu virsm as gludumu 
apstrādes precizitāti un procesa ražīgumu.

Uz elektrodobšanas procesu lielu ietekmi atstāj vide, kurā ta s  
notiek. Kā darba vidi lieto minerāleļļu, petroleju vai petrolejas un 
minerāleļļas maisījumu.

Elektrodam iedziļinoties apstrādā jam ā izstrādājumā, procesa ra- 
žīgums pazeminās, jo darba gaitā radušās  metala daļiņas sakrājas  
sp raugā  starp elektrodu un izstrādājumu, tāpēc rodas dzirksteļu iz
lādēšanās starp izstrādājumu un elektroda nestrādājošo sānu  daļu.

Procesa ražīgum a palielināšanai lieto darba šķidruma piespiedu 
padevi caur urbumu elektrodā. Darba šķidruma plūsma veicina m e
ta la  sag rau šan as  produktu intensīvu aizvadīšanu no darba zonas. 
Urbumu veidošanas ražīgumu ietekmē arī elektroda materiāls. 
Elektrodus izgatavo no misiņa, sarkanā  vara, ir arī v a ra— grafīta 
elektrodi. Viens no galvenajiem elektrodobšanas procesa trūkumiem 
ir lielais elektroda nodilums, kas pazemina apstrādes precizitāti.
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143. zim . Urbuma 
kalibrēšana ar pu- 
ansonu, ja sieniņu  
biezum s ir pastā

v īg s

144. zlm . Urbuma ka
librēšana ar puansonu, 
ja sieniņu biezum s ir 
m ainīgs (ar punktēto 
līniju parādīts urbuma 

defekts)



145. zīmējumā attēlota elektroda rakstur īgā  nolietošanās, to iedzi
ļinot izstrādājumā.

146. zīmējumā attēlota vienkāršas elektrodobšanas m ašīnas  
shēma caurumu veidošanai.

145. zlm. Elektroda maiņa, veidojot urbumu

Detaļu 2, kurā jāizveido caurums, iespīlē skrūvspīlēs 1, kas  no
vietotas vannā 3 ar petroleju vai minerāleļļu. Elektrodu 4 nostiprina 
darba vārpstā  5, ko var pārvietot vertikāli. Elektrods pievienots līdz
s trāvas ģeneratora negatīvaja i sukai 6, bet aps trādā jam ā detaļa pie 
pozitīvās sukas 7.

Elektrods un vanna  jāizolē no miašīnas statnes. S trāvu  ķede 
regulē ar reostatu 8. Spēcīgu elektrisko dzirksteļu lādiņu iegūšanai 
ķēdē ieslēdz kondensatoru bateriju 9.

Elektrodu piebīdot detaļai tā, lai starp to un detaļu būtu ļoti m aza 
sprauga, rodas dzirksteļu lādiņš, tāpēc notiek detaļas (anoda) v ir
sm as sagraušana ,  t. i., detaļā rodas neliels dobums. Katrs  nākošais 
lādiņš izkausē un izsviež nelielu detaļas (anoda) metala daļiņu, 
šādi veidojot padziļinājumu. Lai sp rauga starp elektrodu un detaļu 
būtu pastāvīga, lieto speciālu regulējošu sekotājierīci.

Visvienkāršākā dzirksteļu sp raugas  regulēšanas ierīce ir solenoids



ar serdeni. Pie augšējā darba vārpstas 5 gala piestiprināts tē
rauda stienis — serdenis 10, uz kura uzmauc spoli (solenoīdu) 11. 
Spole pieslēgta iekārtas ķēdei. Solenoīda regulators automātiski veic 
elektroda padevi.

Rūpnīcas ražo speciālas mašīnas dažādu caurumu izveidošanai ar 
elektrodzirkstelēm. Mašīnas darbina līdzstrāvas motors-ģenerators, 
kias iemontēts mašīnas statnē.

Metālu apstrādes veids ar elektrodzirkstelēm ir jauns veids. Pēc 
metala noņemšanas ražīguma tas ievērojami atpaliek no jebkuriem 
jiau zināmiem metālu apstrādes veidiem, noņemot skaidu. Tāpēc tā 
lietošana ražošanā vēl ir ļoti ierobežota.

3. METĀLU ANODMEHĀNISKĀ ASINĀŠANA UN GRIEŠANA

Griezējrīkus ar cietā sakausējuma plāksnītēm asina pēc anodme- 
hāniskā paņēmiena ar neabrazīvām ripām.

Cietā sakausējuma griezējrīku asināšanai ar abrazīviem mate
riāliem ir daudz trūkumu. Galvenie no tiem ir procesa ilgums, plaisu 
rašanās uz cietā sakausējuma plāksnītēm griezējrīka vietējās pārkar- 
sēšanas dēj, to neuzmanīgi asinot, u. c.

Asinot pēc anodmehāniskās metodes (147. zīm.), asināmo griezēj
rīku pieslēdz līdzstrāvas pozitīvajai spailei. Asināšana notiek ar vara 
vai čuguna disku, kam ir liels griešanās ātrums. Disks ar strāvas

pievadiekārtas palīdzību savie
nots ar strāvas avota negatīvo 
spaili.

Anodmehāniski asina un 
pieslīpē uz viena un tā paša 
diska, griezējrīku vienreiz 
iestādot. Maina tikai asināša
nas elektrisko režīmu, ko no
saka atkarībā no griezējrīka 
asināmo šķautņu formas un 
cietā sakausējuma markas. 
Griezējrīka rupjo asināšanu 
var veikt ar spriegumu 20— 

26 V, slīpēšanu — ar 15V un pieslīpēšanu ar 10F un mazāku sprie
gumu. Griezējrīku pieslīpējot, iegūst virsmas gludumu, kas at
bilst V V V  8 un VVV9.

Cietā sakausējuma griezējrīka izturība, kas asinats un pieslīpets 
lanodmehāniskajā veidā, dažos gadījumos ir augstāka par šī griezēj
rīka izturību, ja tas asināts uz slīpripas.

Visintensīvāk anodmehāniskās asināšanas process norisinās, ja 
diska ātrums ir 30 m/sek.

Asinot fasongriezējrīkus un paaugstinātas precizitātes griezēj
rīkus, lieto sarkanā vara disku.

147. zlm. Griezejrïka anodmehaniskas 
asināšanas shēma

132



N orm ālgriežņus a r cietā sakausējum a plāksnītēm  asina ar tē 
rauda 35 un  40 diska palīdzību.

A nodm ehāniskai asināšanai lieto speciālus darbgaldus un m o
dernizētus parastos a s in āšan as darbgaldus, kuriem  noņem tas ab
razīvās slīpripas.

Griezējrīku anodm ehānisko asināšanu  vēl plaši nelieto dažu ne
ērtību dēj, kas sa is tīta s  galvenokārt ar elektroiita lietošanu. Elektro- 
lits, kas noteiktā blīvum ā sag a tav o ts  uz šķidrā stikla bāzes, ā tri 
izžūst, veidojot plēvīti, un a tstā j pēdas uz darbgalda detaļām . A sinā
m ais griezējrīks pēc asin āšan as noteikti jānom azgā siltā  ūdenī.

A nodm ehāniskā griešanā par elektrodu lieto rotējošu dzelzs disku. 
148. zīm ējum ā attēlo ta  anodm ehāniskā g riešanas procesa shēm a.

Anodm ehānisko g riešanas darbgaldu  (zāģ i), tāp a t kā asin āšan as  
darbgaldu, baro ar elektrisko strāvu  no līdzstrāvas ģeneratora , pie 
tam  disku pieslēdz negatīvajam  polam, detaļu — pozitīvajam .

S tarp  disku un detaļu ievada darba šķidrum u, kas sas tāv  no 
ūdenī izšķīdināta šķidrā stikla.

A nodm ehāniskās g riešanas darbgalda ražīgum s ir au g stāk s par 
sag riešan as darbgaldu  ražīgum u, kuriem  ir diska zāģi a r ielieka
miem segm entiem .

A nodm ehāniskās g riešanas ražīgum s a tk arīg s  no atgriežam ā 
sagatavo jum a diam etra. S agatavojum am  ar 40 mm  d iam etru g rie
šan as  laiks ir 1,5 min.; sagatavojum am  ar 60 mm diam etru — 3 min.; 
pagatavojum am  ar 100 mm d iam etru — 6 min.; sagatavojum am  ar 
200 mm d iam etru — 19 min.

Griezēj disku nodilum s sastād a  15—20% no m etala svara, kas 
novākts no griezum a vietas.

Griezējdiskus izgatavo no 1—2,5 mm b iezas lokšņu dzelzs, to iz
m aksa vairākkārt m azāka par zāģu  izm aksu m ehāniskajiem  sag rie 
šanas darbgaldiem .

148. zim . M etala anodm ehaniskas, griešan as shēma
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Griezējrīku izturības palielināšanai lieto nostiprināšanas procesu 
a r  elektrodzirksteli.

D arba rīku nostiprināšanas (ar elektrodzirksteli) priekšrocības 
ir tās  augstā  efektivitāte un elektrodzirksteļu iekārtas vienkāršība.

N ostiprināšanas process ar elektrodzirksteli iz:paužas elektriskās 
dzirksteles iedarbībā uz metala virsmu, kur dzirksteles augstā  tem 
pera tū ra  (līdz 11 000°) izraisa nostiprinām ās v irsm as metala s a 
s tāva un virsējās kārtas  uzbūves pārmaiņas.

Nostiprināšanai a r  elektrodzirksteli nepieciešami īslaicīgi, bet spē
cīgi s trāvas impulsi. Šādus impulsus var iegūt a r  elektriskā konden
satora vai kondensatoru baterijas  lādiņa palīdzību. Kondensatora iz
lādēšanās notiek ļoti īsā laika sprīdī, pie tam  veicamai darbībai ir 
ļoti liela momentānā jiauda nelielai patērējamai jaudai.

4. DARBA RIKU NOSTIPRINĀŠANA AR ELEKTRODZIRKSTELI

5. METALA ELEKTROLĪTISKĀ PULĒŠANA UN GALĪGA APDARE

Detaļu un darba rīku galīgās apstrādes  praksē sāk ieviesties ļoti 
efektīvs galīgo izmēru iegūšanas un detaļu virsmu pulēšanas veids, 
proti, elektrolītiskais paņēmiens.

Metālu elektrolitiskās galīgās  apdares un pulēšanas paņēmiena 
būtība ir šāda: elektrolitiskā vannā, kas sastāv  no 40% sērskābes, 
44% fosforskābes, 3 %  hrom a anhidrīda un pārējā (13%) ūdens, 
ieliek svina plates, kur,as izmanto par anodu. P a r  katodu izmanto 
iegremdētās detaļias. Darba režīrris: vannas  tem peratūra 60—70°C; 
s trāvas  blīvums 20—40A/dm2; spriegum s 6— 12V; detaļas izturēšana 
no 1 līdz 10 minūtēm. Sai laika periodā noņem 0,01—0,02 mm biezu, 
vienmērīgu metala kārtu.

Pēc šī veida labi nogludinās iepriekšējās mehāniskās apstrādes 
(vīlēšanas, s līpēšanas) negludumi.

Pēc apstrādes detaļas virsma oglekļa tērauda detaļām kļūst m a
tēta, bet nerūsējošā un citu leģēto tēraudu detaļām — spoži balta.

5o apstrādes  veidu var lietot kalibru un citu mērrīku galīgajā 
apdarē.

XI N ODAĻ A

PIELAIDES UN NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI RASĒJUMOS

1. DETAĻU IZGATAVOŠANAS PRECIZITĀTE

Dažādu detaļu izgatavošanas precizitāte atkarīga no detaļu no
zīmes un tehniskām prasībām, kas nosacītas rasējumā.

Izgatavojot detaļas, rodas neizbēgamas izmēru, kā arī citas kļū
das. Kļūdas lielums atkarīgs no aps trādā jam ās  detaļas lieluma, tās
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atsevišķiem izmēriem un svara. Ja  detaļas izgatavo ar precizitāti, 
pie kuras tās  var saliekot ievietot jebkurā līdzīgā m ašīnā bez p a 
pildu apstrādes vai pielāgošanas, tad  tās  sauc par savstarpēji ap
maināmām.

Visizplatītākais detaļu savienošanas veids mašīnbūvniecībā ir 
s tieņa savienojums ar čaulu. Stieni sauc par vārpstu, bet čaulu par 
urbumu.

Detaļas izmēru, kas norādīts rasējumā, sauc par nomināl- 
izmēru.

Lai noteiktu robežas, kurās var svārstīties nominālizmērs, nosaka 
vislielāko un vismdzāko izmēru. Šos izmērus sauc par robežizmē- 
riem.

Starpību starp vislielāko robežizmēru un nominālizmēru sauc 
par augšējo robežnovirzi.

Starpību s ta rp  vismazāko robežizmēru un nominālizmēru sauc 
par apakšējo robežnovirzi.

Starpību starp vislielāko un vismazāko robež
izmēru sauc par pielaidi.-

Pielaide dod iespēju izgatavot detaļas ar no
virzēm no nominālizmēra.

Faktisko izmēru, ko iegūst, tieši izmērījot de
taļu, sauc par patieso izmēru. Patiesajiem izmē
riem jābūt s tarp vismazākajiem un vislielākajiem 
robežizmēriem, Apstrādes neprecizitātes pielaižu 
sas tāvā  ietilpst arī mērījumu kļūdas.

Aplūkosim 60 mm diametra vārpstas izg a ta 
vošanas piemēru (149. zīm.). Dotās vārps tas  vis
lielākais pieļaujamais izmērs pēc uzdevuma var 
būt vienāds ar 60,05 mm, v ism azākais — 59,9 mm.

Dotajā gadījum ā vislielākais robežizmērs ir 
60,05 mm, v ism azākais — 59,9 mm; to starpība 
60,05—59,9 =  0,15 mm ir pielaide.

Augšējā novirze vienāda ar 60,05—6 0 =  +0,05  
mm (ar plusa zīmi). Tas rāda, ka augšējā novirze 
atrodas virs nominālizmēra līnijas.

Apakšējā novirze 59,9—60 =  —0,1 mm (ar m īnusa zīmi); dotā g a 
dījumā mīnuss rāda, ka apakšējā novirze atrodas  zem nominālizmēra 
līnijas.

Dotās izgatavojamās vārpstas  faktiskais izmērs var būt vienāds 
a r  jebkuru izmēru starp 60,05 un 59,9 mm, ko nosaka, tieši iz
mērot.

Rasējumā doto izmēru ar norādītām novirzēm apzīmē šādi:
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150. zīmējumā doti vārps tas  un urbuma pielaižu grafiskie a ttē
lo jum i

Atkarībā no detaļu darba apstākļiem m ašīnās  vai aparātos vie
nas  detaļas savienojums iar otru var būt dažāds.

Divu vienu otrā ievietotu detaļu savienojumu sauc par sēžu. Iz
šķir sēžu grupas: kustīgās un nekustīgās sēžas (27. tab.).

27. tabul»
Sēžu apzīmējumi

K ustīgās sēžas Nekustīgas sēžas

Nosaukum s Nosacītais
apzīm ējum s N osaukum s

Nosacītais
apzīm ējum s

S l ī d s ē ž a ............................. c Karstā spiedsēža . . . rp
Kustības sēža . . . . D S p i e d s ē ž a ............................. n p
S k r e ļ s ē ž a ....................... X C iešsēža . . . . . . r
Vieglā skrejsēža . . . . Jī D z e n s ē ž a ............................. T
P lašā skrejsēža . . . . UI B i īv s ē ž a .................................... n

Izšķir divu sistēmu pielaides: urbuma sistēmas un vārpstas  sis
tēmas pielaides.
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Urbuma sistēmā urbuma robežizmēri visām vienas un tā s  pašas  
precizitātes klases sēžām nemainās.

D ažādas sēžas iegūst, mainot vārpstas  robežizmērus.
U rbum am  ir izmēru augšējā  novirze, apakšējā novirze vienlīdzī

ga nullei. Seit nominālizmērs ir urbuma vism azākais  robežizmērs. 
Tāpēc urbuma izmēra pielaide urbuma sistēmā vienmēr virzīta u rbu
ma palielināšanas virzienā (iet detaļā).

Turpretim vārpstas  sistēmā vārpstas  robežizmēri visām vienas 
un tā s  pašas precizitātes klases sēžām nemainās.

D ažādas sēžas iegūst, mainot urbuma robežizmērus. Sai sistēpiā 
vārpstai ir viena izmēru apakšējā novirze, augšē jā  novirze vienlī
dzīga nullei.

Nominālizmērs ir arī augšēj:ais robežizmērs. Tāpēc vārpstas  pie
laide vārpstas  sistēmā-virzīta vārps tas  sam az ināšanas virzienā (iet 
vārps tā ) .

Visizdevīgākā un ekonomiskākā pielaižu sistēma ir urbuma sis
tēma. Sī sistēma mūsu rūpniecībā ir vairākkārt izplatīta.

K atru  sistēmu — vārps tas  un urbum a — iedala precizitātes 
klasēs. Valsts s tandar ts  paredz 10 precizitātes klases: astoņas pamat- 
klases — 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. un 9. un divas starpklases — 2.a 
un 3.a.

Pirmo precizitātes klasi lieto reti, to sastop precīzu mašīnu un 
aparā tu  būvniecībā.

Plaši izplatīta otrā precizitātes klase. To lieto precīzu mašīnu, 
darbgaldu un aparātu  būvniecībā un autotraktoru rūpniecībā.

O trās  precizitātes kliases detaļu galīgo apstrādi parasti  veic slī
pējot.

Trešo precizitātes klasi lieto tad, kad prasības sēžu vienveidībai 
ir m azākas nekā pēc o trās precizitātes klases. Trešo precizitātes k la
si lieto precīzajā mehānikā, vispārējā mašīnbūvē, autotraktoru būv
niecībā, lauksaimniecības m ašīnu būvniecībā.

Ceturto precizitātes klasi lieto detaļu izgatavošanai ar lielām pie
laidēm — lokomotīvju būvniecībā, v ispārīgajā  mašīnbūvniecībā u. c. 
Sīs precizitātes klases detaļu var iegūt ar gludo urbšanu, izvirpo- 
šanu, apvirpošanu utt.

Piekto precizitātes klasi lieto rupjiem savienojumiem. Sīs pre
cizitātes klases detaļas v ar  iegūt ar auksto štancēšanu, u rbšanu vai 
virpošanu.

Septītā, astotā un devītā precizitātes klase paredzēta rupjai ap
strādei.

2. APZĪM ĒJUM I RASĒJUM OS UN RASĒJUM U LASĪSANA

Darbgaldu, mašīnu, aparātu, atsevišķu detaļu vai dažāda veida 
darba rīku izgatavošanai jālieto rasējumi.

Katrā detaļas rasējumā uzrāda attiecīgos izmērus ar pielaidēm; 
bez izmēriem var iegūt tikai priekšstatu par detaļas formu.
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S tandarts  nosaka rasējumos izmēru un apzīmējumu izlikšanas notei
kumus. Visus izmērus rasējumos izsaka milimetros.

Visas izmēru līnijas (151. zīm.) velk paralēli tam  nogrieznim, 
kura izmēru parāda rasējumā. Iznesuma līnijām jābū t perpendiku
lārām  a r  izmēru līnijām.

Izmēru līniju bultiņām ar savu smaili jāa tduras  attiecīgajās kon
tūrlīnijās.

Rasējumos kopā ar  detaļu izmēriem nosacīti apzīmē sēžas, pre
cizitātes klases un apstrādes gludumu. Piemēram: slīdsēžu apzīmē 
a r  C, C3, Ci, Cs; indeksi 3, 4, 5 rāda, kurai precizitātes klasei atbilst

sēža. Ar s tandar tu  «Rasējumi m ašīn
būvniecībā»1 paredz detaļu projek
ciju izvietojumu, kas attēlots 152. 
zīmējumā.

Detaļas attēlu frontālā plaknē 
(projekcijā) sauc par pretskatu. 
P retskats  dod visskaidrāko priekš
sta tu  par izstrādājuma formu un iz
mēriem; tas ir rasējuma pamatskats. 
Visi pārējie skati papildina kopējo 
priekšstatu un tiek izvietoti šādi: 
v irsskatu novieto zem pretskata, 

kreiso sānskatu  novieto pa labi no pretskata, labo sānskatu  novieto 
pa kreisi no pretskata, apakšskatu  — virs pretskata.

Bieži no šāda projekciju izvietojuma atkāpjas. Tas notiek tad, 
ja rāda skatu, kas nav  saistīts  iar citu skatu projekcijām. Šajos g a 
dījumos detaļas projekciju apzīmē ar bultiņu un uzrakstu Skats vir
zienā A. Attēla skatam  bultiņas virzienā jāatbilst projekcijas ska
tam  tai pašā virzienā. Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par detaļu, 
tās  iekšējām kontūrām  un apveidu, lieto griezumus un šķēlumus.

P a r  griezumu sauc izstrādājuma, tā atsevišķas daļas vai deta
ļas nosacītu attēlu, kurā tas  ir it kā pārgriezts a r  plakni. Šai gad ī
jum ā tā kontūras attēlo plaknē. To daļu, kas atrodas starp plakni un 
novērotāju, domās it kā atmetam. Rasējumos dotā gadījumā norāda 
Griezums AA.

P a r  šķēlumu sauc plakanu figūru, kas rodas izstrādājuma pār- 
šķelšanas rezultātā ar šķeļošo plakni. Rasējumos norāda Šķēlums aa.

Var būt vertikālie griezumi, kad šķeļošā plakne ir vertikāla attie
cībā pret izstrādājumu, horizontālie, kad šķeļošā plakne paralēla pro
jekcijas horizontālajai plaknei, un slīpie, kad šķelošā plakne ir slīpa 
pret horizontālo plakni (atrodas zem leņķa attiecībā pret horizontālo 
plakni).

Izšķir vienkāršus, sarežģītus, pilnus un daļējus griezumus.
P a r  vienkāršu griezumu sauc tādu, ko iegūst, šķeļot a r  vienu 

plakni.

> rOCT 3453-52.

151. zlm. Izmēru līniju izvieto
jum s rasējum os
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P ar  sarežģītu  griezumu sauc griezumu, kas iegūts, šķeļot ar di- 
-vām vai vairākām  plaknēm.

Kad attēlota pilnīgi pārgriezta detaļa, tad šādu griezumu sauc par 
pilnu griezumu.

Daļējs griezums rodas tad, kad griezuma rezultātā tiek izdalī
ta s  detaļas atsevišķas daļas (izrāvums).

152. zim. Projekciju izvietojums

Detaļas vietas, kas iekļūst šķēluma plaknē, rasējumā tiek svīt
rotas. Svītrojumu izveido paralēlu taišņu veidā zem 45° leņķa attie
cībā pret ass līniju vai detaļas kontūrlīniju. Pie tam  svītrojums var 
būt slīps pa labi vai pa kreisi.

Dažādu detaļu griezumus un šķēlumus vienā skatā iesvītro dažā
dos virzienos.

Rasējumā uzrāda nepieciešamo apstrādes gludumu, dod norādī
jum us detaļas termiskai apstrādei, galīgai apdarei un pārklašanai, 
kā arī citus tehniskos noteikum us,'kurus uzstāda detaļai.

Ja  visu detaļas virsmu apstrādā pēc vienas gluduma klases, tad  
rasējuma augšējā labajā stūrī norāda apstrādes klasi, p ie k a m  atļauts 
papildināt ar vārdu  visapkārt (piemēram, VV 5 visapkart).

Ja  turpretim detaļas virsma jāap s trād ā  pēc dažādām  gluduma 
klasēm, tad katru  v irsm u  attiecīgi apzīmē.

Termiskās apstrādes, ga līgās  apdares, detaļas v irsm as p ār
klāšanas ar citu metālu, k rāsošanas un citas prasības parasti  uzrada 
rasējum a kreisajā augšējā stūrī-
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3. VIRSMAS GLUDUMA KLASIFIKĀCIJA

Pēc detajas apstrādes ar griešanu darba rīka griezējšķautne a t
stāj uz detaļas v irsm as pēdas un tāpēc iegūst nelīdzenu, viļņainu vir
smu. Sie v irsm as nelīdzenumi atstāj lielu ietekmi uz m ašīnu un m e
hānismu dilšanu ekspluatācijas procesā, kā arī uz sēžu precizitāti 
mezglu salikšanā. Detaļu priekšlaicīgu nolietošanos var izskaidrot 
ar to, ka savienojamo virsmu saskaršanās  notiek tikai ar negludumu 
virsotnēm, kas s,amērā ātri noberžas, t. i., notiek savienojuma pie
strāde.

Nekustīgo sēžu detaļu iepresēšanas procesā negludumus saspiež, 
vai nogriež, tas  sam azina uzspīlējumu. Tāpēc detaļu virsmām no
saka maksimāli pieļaujamo negludumu augstum u jeb virsm as ap 
s trādes gludumu.

Virsmas negludumi atstāj lielu ietekmi uz detaļu mehānisko iz
turību un izturību pret koroziju. Noteikts, ka detaļas ar gludu vir
smu labāk pretojas korozijai un tām ir au g s tāk as  mehāniskās īpa
šības nekā detaļām ar rupju virsmu-

Kaut gan  detaļām ar  gludu virsmu ir daudz priekšrocību, tomēr 
nav nepieciešamības izgatavot visas detaļas vienādi gludas, jo au g 

sta v irsm as apstrādes gluduma
28 tabula

Virsmu gluduma klases
iegūšana saistīta ar laika pa- 
pildpatēriņu.

Tāpēc dažādām  detaļām 
uzstāda dažādas v irsm as glu
duma prasības.

V irsm as gluduma pakāpi 
nosaka pēc apstrādes paliku
šo negludum u augstums.

Detaļu v irsm as pēc to glu
duma iedala šādās  grupās: 

P i r m ā  g r u p a  — rupjas 
virsmas, kas iegūtas rupjā  ap
strādē (iepriekšējā ap s trā 
dē).

O t r ā  g r u p a  — pusglu- 
das virsmas, detaļu virsmas, 
kas iegūtas pusgludā ap
strādē.

T r e š ā  g r u p a  — gludas virsmas, kas iegūtas gludā apstrādē 
(slīpēšana, izrīvēšana, caurvilkšana).

C e t u r t ā  g r u p a  — ļoti g ludas virsmas, kas iegūtas galīgās 
apdares operācijās (lepēšana, honēšana u. c.).

Pēc gluduma pakāpes v irsm as iedala 14 klasēs. P irm ajās  trīs g ru 
pās  ir katrā trīs klases (no 1. līdz 9.), bet ceturtajā grupā — pie
cas klases (no 10. līdz 14.).

Gluduma klašu nosacītie apzīmējumi doti 28. tabulā.

Gludum a klašu 
apzīm ējum s rasējum o s

N elīdzenum u vidējais 
augstum s mikronos

V  1 125 —200 ■
' V  2 63 — 125 ,
V  3 40 — 63

V V  4 . 20 — 40
V V  5 10 —20
V V  6 6.3 — 10

V V V  7 3.2 — 6,3
V V V  8 1,6 — 3,2
V V V  9 0,8 — 1,6

V V V V  io 0,5 — 0,8
V V V V  11 0,25— 0,5
V V V V  12 0,12— 0,25
V V V V  13 0,06— 0,12
V V V V  14 0,00— 0,06



Virsmas, kurām  neuzstāda sevišķas prasības gluduma ziņā, ap 
zīm ē ar zīmi

29. tabulā dotas īsas ziņas par detaju v irsm as gludumu, kuru 
sasn iedz ar dažādiem mehāniskās apstrādes veidiem, un 30. tabulā 
do tas  ziņas par gluduma klašu lietošanu dažām visvairāk izplatī
tām  m ašīnu detaļām.

Rasējumos, apzīmējot v irsm as gludumu, kliases kārtas  numuru 
liek blakus attiecīgajam tr i js tū ru  daudzumam, kas norāda grupas 
num uru.

29. tabula

Detaļas virsmas gludums dažādiem apstrādes veidiem

Apzīmējums
Virsmu

raksturo jum s
Virsm u piemēri, kurus 

apzīm ē ar doto zīmi
Dotas virsmas 

iegūšanas paņēm ieni

o o Lējumu, kalumu, velm ē
jumu, štancējum u, griezu
mu notīrītās virsm as

Tīrīšana ar cirtni, 
vīli, slīpripām , notīrī- 
šana trum uļos, notīrī- 
šana ar sm ilšu strūkla

V 1
V 2
V  3

Rupja, ar rup
jām apstrādes 
pēdām

Caurejošie urbumi, aiz- 
sargapvalku pieguļošās 
virsm as

Apstrāde ar rupjvir- 
pošanas griezni, rupjo 
frēzi, urbi, apstrāde ar 
mpjvīl-i, ar rupju slīp- 
ripu

VV 4 
W  5 
VV 6

Pusgluda, maz 
m anām as ap
strādes pēdas

Urbumi rites gultņiem  
un slīdes gultņu čaulām, 
vadurbumi nerūdītās de
ta ļās, vadotņu plaknes

Apstrāde ar smalk- 
virpošanas griezni, 
gludfrēzi, rīvurbi, pa- 
plašinātājurbi, caurvil- 
ci, sm alkvīli, slīpripu

V V V  7 
V V V  8 
V V V  9

Gluda, ar n e 
apbruņotu aci 
neredzamām ap
strādes pēdām

Vārpstu kakliņi un rē- 
dzes, cilindriskās vadvir- 
sm as, rīku centrējošie un 
bāzes kakliņi, rites gultņu  
kakliņi un rēdzes

Slīpēšana, pulēšana, 
virpošana ar dimanta 
griezni, gludā izrīvēša
na, gludā caurvilkšana, 
ševingēšana

V V V V  10
v v v v  u
V V V V  12 
V V V V  13 
V V V V  14

Ļoti gluda, 
augstākā gludu
ma pakāpe

Ļoti atbildīgu detaļu  
berzes virsm as, precīzu 
mērrīku un aparātu darba 
virsm as

Ļoti smalkā slīpēša
na, lepēšana ar rokām, 
apstrāde uz lepēšanas 
m ašīnām
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Gluduma klašu lietošana
30. tabula



A pstrādājam ās virsmas V irsmas gludum a klase

XII  N O D A Ļ A

KALEJDARBI

I. VISPĀRĪGAS z iņ a s

Kalšana ir viens no izplatītākiem metālu kars tās  apstrādes vei
diem.

Dažus metālus var kalt, tos nesakarsējot (piemēram, svinu, varu, 
alumīniju). P aaugstino t karsējam ā metala temperatūru, pazeminās 
graujošā slodze.

153. zīmējumā attēlota karsēšanas  tem peratūras  ietekmes līkne 
uz tērauda pretestību graujošām  slodzēm, kas pie paras tās  tempera
tū ras  vienlīdzīga 50 kG/mtn2.

Tērauda kalšanas tem peratūra ir robežās starp 900 un 1200°C. 
Kalšanas tem peratūra paaugstinās, samazinot oglekļa saturu, un 
pazeminās, palielinot oglekļa saturu. Kalšana uzkarsējumā līdz 
300—500° tem peratūrai ir bīstama, un no tās  jāizvairās, jo tē rauds  
šai stāvoklī ir ļoti trausls  vai zillūstošs, kalumā rodas sākumā vāji 
pam anām as plaisas, kas bieži rada lielus lūzumus atbildīgās deta
ļās. Karsējot ļoti strauji, kaluma metālā rodas iekšējie spriegumi, jo 
metala ārējās kārtas  sakarst un izplešas ātrāk  nekā iekšējās. Tāpēc 
tērauds jākarsē līdz zilai krāsai lēni, un tikai pēc tam  var paā tr ināt 
karsēšanas  tem peratūras paaugstināšanos.
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Tēraudā ar lielu oglekļa sa turu  pie augstas  uzkarsējuma tempe
ra tū ra s  (virs 1200°) rodas ass pārkarsējums, dažreiz arī tērauda pār- 
dedzinājums. Sādu tēraudu nevar vairs atgriezt sākuma stāvokli.

Visi metāli sakarsētā  stāvoklī uzņem daudz skābekļa. Tādējādi 
iegūtā oksīda (plāvas) kārta kaļot atlec un rada materiā la  zudumus. 
Sādu parādību sauc par apdegšanu; plāv;a sastāda vidēji no 2 līdz 
5%.

153. zlm. Temperaturu ietekm es līkne uz tērauda pretestību graujošam  slodzēm

Metala uzkarsēšanai kaļot lieto cieto, šķidro un gāzveida kuri
nāmo un elektrisko enerģiju.

Pie cietā kurināmā pieder akmeņogles, kokss, kokogles un malka.
Akmeņogles ir vislētākais no visiem minētajiem kurināmā vei

diem. Degot tās  rada liesmu, kurā metāls vienmērīgi sakarst.
Kokss degot dod vienmērīgu uzkarsējumu un augstāku tempe

ratūru. To lieto metala metināšanā.
Koka ogles lieto, karsējot atbildīgus kalumus. Tās satur ļoti maz 

pelnu un m azu sēra procentu, kas svarīgi, kaļot atbildīgas detaļas.
Pie šķidrā kurināmā pieder mazuts, kas rodas naftas p ā rs trād ā 

š a n a s  rezultātā.
Izplatīts kurināmā veids ir arī ģeneratoru un dabiskā gāze.

2. METALA KARSESANAS KRĀSNIS

Pirm s kalšanas metālu karsē, lai tam piešķirtu plastiskumu (ka- 
ļamību). No metala uzkarsējuma atkarīga izgatavojam ā kaluma 
iv a l i tā te .
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Metālus karsē karsēšanas  krāsnīs.
31. tabulā minēti tēraudu ka lšanas  intervāli.

31. tabula.

K alšanas tem peratūra  °C

Tērauda marka Tērauda nosaukum s sākum ā beigās

ne augstāk 
par

ne augstāk 
par

ne zemāk 
par

15 Labas kvalitātes konstrukciju oglek
ļa tērauds 1250 830 700

20 Tas pats 1250 830 700
30 1250 850 730
35 , , 1250 , 850 730
40 ' 1200 850 750
45 1200 850 750
50 1180 870 780
У 7, У8 O glekļa darba riku tērauds 1180 870 780
У9, У10 Tas pats 1150 900 800
У 12 1100 900 800
30Г2 Ar paaugstinātu m angāna saturu 1120 850 780
50 Г2 Tas pats 1180 900 800
50ХГ H rom m angāna tērauds 1180 9U0 800
ЗОХ Hromtē rauds 1 1 8 0 900 800
Ш Х15 Tas pats 1150 870 800
40ХН Hromniķela tērauds 1170 900 820
12ХН2А Tas pats 1180 880 800
1X13, 2X13, 
3X13

Hroma nerūsējošais tērauds 1150 920 870

M etālu kalt pie zemākas tem peratūras p a r  noteikto neieteic tāpēc, 
ka šai gadījumā graudi nesasmalcinās, bet tiek saspiesti (defor
mēti) — metāls noblietējas un kļūst trausls.

Metals jākarsē vienmērīgi no visām pusēm. Tāpēc sagatavojum s 
periodiski jāgroza.

Metālu siltumvadāmība nav  vienāda: tā a tkarīga no metāla ķī
miskā sastāva. Siltumvadāmību izsaka siltuma izplatīšanās ātrum s 
tēraudā. Tērauds, kam ir mazs oglekļa saturs  un maz piemaisījumu, 
sakarst ātrāk nekā tērauds ar lielu oglekļa sa turu  un daudziem pie
maisījumiem.

Lielia gabarīta  sakausējumi sakarst nevienmērīgi, m etala virsējā 
kārta  sakarst ātrāk nekā iekšējās.

Ārējo un iekšējo m etala kārtu  tem peratūru starpība rada nevie
nādu  metāla izplešanos dažādās kārtās: ārējās kārtas  izplešas vai
rāk, iekšējās — mazāk. Tāpēc vairāk sakarsētās metala daļiņas cen
šas atrauties no m azāk sakarsētajām ; sagatavojum ā rodas iekšēji 
spēki, kas ir v irsm as un iekšējo plaisu ra šanās  cēlonis.

Sagatavojum u vienmērīgākai uzkarsēšanai tos karsē pakāpeniski 
un iztur stingri noteiktā temperatūrā, kas izlīdzina tem peratūru da
žādos slāņos.
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Mazu sagatavojum u karsēšanai brīvā kalšanā ar rokām liet® 
kalēja ēzes (154. zīm.). Kalēja ēze sastāv  no sekojošām daļām. U» 
ķieģeļu vai tērauda pam ata uzliek kalēja čuguna plati A,' kam ir 
siles veida ieliekama daļa B ar  caurumu gaisam  un gaisa kārbai C.

Gaisu ievada pa gaisa pievadīšanas vadu D caur regulējamu aiz
bīdni E gaisa kārbā C. Aizbīdnim E ir svira, a r  kuru izvāc ogles 
un izdedžus no gaisa kārbas. Ar ūdeni piepildīta tvertne paredzeīa 
kalumu un kalējrīku atdzesēšanai, kā arī ogļu mitrināšanai. Tērauda 
vai čuguna plati G nostāda, lai pasa rgā tu  sienu no uguns, bet
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kupols F domāts gāzu izvadīšanai. Kā kurināmo kalēja ēzēs lieto 
smalkas ogles a r  mazu sēra saturu. Uzkarsējam ās detaļas ieliek sa 
karsētās  oglēs. Sakarsē tās  ogles periodiski mitrina a r  ūdeni, tāpēc 
rodas  blīva ogļu garoza, kas samazina siltuma izplatīšanos ārējā 
vidē.

Sprausla

155. zim . K alēja krāsns ar naftas kurtuvi

Pirm s darba sākšanas un pēc darba beigšanas no ēzes un furmas 
jāiztīra  izdedži, jāizpūš furma ar gaisu, jāpārbauda, vai kārtībā gaisa 
pievadi un aizbīdnis. Darba laikā jāseko, lai liesma ēzē būtu vienmē
rīga, gaiss neieplūstu pārāk stipri, lai furma darba laikā būtu pār-

Sekundārais gaiss
O

156. zim . Krāsns ar rekuperatoru

klāta ar ogļu kārtu; tāpa t  jāseko, lai saga tavojum s būtu no visārn 
pusēm pārklāts ar ogļu kārtu  un gaiss tieši neapskalotu metālu, t ā 
pēc sagatavojum s jāliek uz ogļu kārtas.
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Kalšanas cehos, kā arī s trādājot ar kalšanas veseriem, s a g a ta 
vojumus uzkarsē karsēšanas  krāsnīs.

155. un 156. zīmējumā attēlotas kalēja karsēšanas  krāsnis.

3. DARBA RĪKI KALŠANAI AR ROKĀM

Pēc lietojamo darba rīku rakstura  kalšanu iedala brīvajā ka l
šan ā  iar rokām un kalšanā štancēs.

Brīvajā ka lšanā  metālu apstrādā ar d a 
žādiem kalšanas  rīkiem, ar kuru palīdzību 
metalam piešķir vajadzīgo formu.

Citādi kal metālu štancēs, kur metala 
brīvo tecēšanu ierobežo štances veidforma.

Kaļot štancēs, saga tavojum a metāls plūst 
piespiestā virzienā, šādi izveidojot nepiecie
šam ās formas kalumu.

157. zīmējumā attēlota štance skrūves 
galvas štancēšanai.

Brīvo kalšanu  lieto individuālās un sīk- 
sēriju ražošanas cehos.

Brīvā kalšanā rokas un kalšanas m ašī
nas  darba rīkus iedala a) atbalsta  rīkos, 
pie kuriem pieskaitāma lakta un kājas lakta, 
kaļot ar rokām, un apakšējais belznis, kaļot 
ar mašīnu; b) sitam ajos darba rīkos, pie ku

riem pieskaitāms rokas ām urs un uzsitējveseris; c) paliekamos darba 
rīkos — cirtņi, gludveseri, pacirtņi, veidveseri, caursitēji, nag lu  plate; 
d) palīgrīkos — lūkšas, dakšas, ķekši, patronas  u. c.; e) mērrīkos —■ 
šabloni, cirkuļi, stūreņi, lineāli, skavas, metrumēri u. c.

157. zitn. S tance skrū
v es  ga lv a s karstai 

štancēšanai
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Kalējam , kas s trād ā  ar rokām, jāb ū t kalēja riku un palīgierīču 
kom plektam .

158., 159., 160., 161., 162., 163., 164., 165. un 166. zīm ējum ā a t
tēloti kalēja rīki.

4. KALUMU DZESESANA

Nelielus kalum us no tērauda ar m azu oglekļa sa tu ru  dzesē gaisā. 
Nelielus kalum us ar lielu oglekļa sa tu ru  dzesē sm iltīs. Leģēto un 
speciālo tēraudu kalum us dzesē kopā ar krāsni.
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X III N O D A Ļ A

MELNIE METĀLI UN TO SAKAUSĒJUMI 

1. ČUGUNS, TĀ ĪP A ŠĪB A S UN LIETOŠANAS NOZARES

P a r  metāliem sauc ķīmiskus elementus, kam ir noteiktas raks tu 
r īg as  pazīmes: kaļarrfība, plastiskums, s iltumvadāmība un metinā- 
mība.

Dabā visizplatītākie metāli ir alumīnijs un dzelzs, kas sastopami 
savienojumos ar citiem elementiem, visbiežāk ar skābekli oksīdu vei
dā (boksīti, māli, dzelzs rūdas).

Visvairāk m etālus lieto sakausējumu veidā ar citiem metāliem un 
nemetāliem.

Dzelzs savienojumā ar oglekli un  citiem elementiem veido dažādu 
m ārku  čugunu un tēraudu. Sī sakausējumu grupa pieskaitāma pie 
melnajiem metāliem.

No dzelzs rūdas  iegūto melno metālu pirmprodukts ir domnu 
čuguns.

Domnu čuguns ir dzelzs un oglekļa sakausējums ar citiem p a 
stāvīgiem piemaisījumiem (m angānu, silīciju, sēru, fosforu).

Ir vairākas čuguna m arkas ar dažādām  īpašībām. Ja  čugunā ir 
speciālie piemaisījumi, piemēram, hroms, niķelis, molibdens, tad 
šāds  čuguns veido speciālo čugunu grupu.

Čugunu, ko paredz pārs trādā t tēraudā, sauc par pārs trādājam o 
čugunu, bet čugunu, ko pārkausē v ag rankās  un citos čuguna kau
sēšanas agregātos, sauc par lejamo čugunu.

Dzelzs un oglekļa sakausējumu ar ogl'ekļa sa turu  līdz 1,7% sauc 
par tēraudu. Tērauds ir kaļams, un to iedala vairākās m arkās atka
rībā no oglekļa satura. Tēraudā ogleklis a trodas tikai ķīmisko sa 
vienojumu veidā.

Ja  sakausējumā oglekļa ir vairāk nekā 1,7% līdz 6,67%, tad  
to pieskaita pie čuguna grupas. Čuguns labi lejams, bet nav ka- 
Jams.

Čugunu, kurā viss ogleklis a trodas ķīmiskā savienojumā ar dzelzi, 
sauc par balto čugunu (pēc mehāniskajām īpašībām tas ir ciets un 
trausls, grūti aps trādā jam s ar griešanu). Atsevišķos gadījumos og
leklis čugunā var tikai daļēji savienoties vai ari nemaz ķīmiski ne
savienoties ar dzelzi; tādā' gadījumā rodas pelēkais čuguns, kurā 
ogleklis ir mehāniska m aisījum a veidā — grafīta plāksnīšu veidā, 
kas vienmērīgi izvietotas starp dzelzs daļiņām (kristāliem).

Pelēkais perlīta čuguns rodas tad, ja  daļa oglekļa čugunā (ne 
vairāk  par 0,9%) ķīmiski savienojusies ar dzelzi, veidojot cementītu, 
kas savukārt ar tīru dzelzi veido sevišķu maisījumu — perlītu, bet 
pārējais  ogleklis izdalījies mehāniska m aisījum a — grafīta veidā.

Pelēkajam perlīta čugunam  ir labākas mehāniskās īpašības nekā 
čugunam, kurā viss ogleklis atrodas grafīta veidā (ferīta čuguns).
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Perlīta  čuguns labi pretojas dilšanai, to var labi aps trādā t griežot, 
tādēļ to lieto lielu, atbildīgu čuguna detaļu izgatavošanai m ašīnbūv
niecībā un darbgaldu  būvniecībā.

Mašīnbūvniecībā lietojamā čuguna galvenās m arkas minētas
32. tabulā.

■ 32. tabula
M ašīnbūvniecība lietojam a čuguna ga lven as markas

Čuguna
marka

Stiepes izturihas 
robeža (kG ļm m 2)

Lieces izturības 
robeža {kGfmnč)

Spiedes izturības 
robeža (kG ļm m 2) Cietība pēc 

Brineļa

ne mazāk

C T 12-28 12 28 50 143—229
CT 15-32 15 32 60 163—229
CT 18-36 18 36 67 170—229
OT 21-40 21 40 75 170—241
CM 24-44 24 44 83 170—241
CT 28-48 28 48 90 170— 241
CM 32-52 32 52 100 170— 241
CR 35-56 35 56 110 197—248
CM 38-60 38 60 120 197—262

2. TĒRAUDA IE G 05A N A  UN TA ĪPA ŠĪB A S

Atšķirībā no čuguna tērauds satur m azāk ogiekļa — līdz 1,7%.
Pēc iegūšanas veida tēraudu iedala konvertera tēraudā, m arten

tēraudā un elektrotēraudā.
Pēc tērauda ķīmiskā sastāva izšķir oglekļa, mazleģēto (ar ne

lielu speciālo piemaisījumu sas tāvu) ,  speciālo vai augsti leģēto un 
sevišķa uzdevuma tēraudu.

Kā oglekļa, tā speciālo tēraudu iedala konstrukciju un darba 
rīku tēraudā.

Visvairāk tērauda m ārku  iegūst, pārkausējot čugunu. M azu daļu 
tērauda iegūst, pārkausējot melno metālu dažādus atkritumus.

Vislētākais un ražīgākais  tērauda iegūšanas veids no čuguna ir 
konvertera veids pēc Besemera vai Tomasa metodes. Tomēr pēc mi
nētajiem veidiem neiegūst augstas  kvalitātes tēraudu, jo  tajā ir 
daudz kaitīgu piemaisījumu. Tādēļ konverteru tēraudu nelieto a t
bildīgām detaļām un izstrādājumiem.

M artenkrāsnīs  kausētais tērauds ir augstākas  kvalitātes nekā kon
vertu tērauds, jo tajā nav gandrīz nemaz kaitīgu piemaisījumu.

Kausējot tēraudu m artenkrāsnīs, tam  cauri nepūš gaisu un tas 
atrodas mierīgā stāvoklī. Tērauda kausēšanas ātrum u un izturē
šanas  ilgumu krāsnī var regulēt p lašās robežās. Martenprocesa 
priekšrocība ir vēl tā, ka tajā var iegūt kā oglekļa, tā speciālo tē
raudu, kā arī iegūt tēraudu tieši no šķidra čuguna vai pārkausējot 
metala  lūžņus.
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Vismodernākais augstas  kvalitātes oglekļa un speciālo tēraudu 
iegūšanas veids ir tā kausēšana elektriskajās tērauda kausēšanas 
krāsnīs, kur metala karsēšana un kausēšana notiek līdz 3500°C tem
peratūrā un kur nav  kurināmā, gāzu un gaisa, kas piesārņo un ok
sidē metālu.

Jebkurā tēraudā un čugunā bez oglekļa ir vēl pastāvīgie piemai
sījumi — m angāns, silīcijs, sērs un fosfors.

M angāns — vissvarīgākais un nepieciešamākais pastāvīgais  pie
maisījums. P aras ti  tēraudā m angāna  saturs ir 0,3—0,8%. Čugunā 
un tēraudā m angāns  novērš sēra kaitīgo ietekmi, oksidē metālu un 
piešķir zināmu blīvumu un izturību. Čugunā m angāns  kavē grafi- 
tizēšanos.

Silīcijs ir pastāvīgs tērauda un čuguna sastāva elements. Silīcijs 
reducē metālu un veicina blīva bezporu lietņa veidošanos. Gugunā 
silīcijs veicina grafitizēšanos. P aras ta jo s  tēraudos silīcija saturs ir 
0,3—0,4 %.

Sers daudzos gadījumos ir kaitīgs, bet neizbegams tērauda un 
čuguna piemaisījums. Tēraudā un čugunā pieļauj sēra saturu ro
bežās no 0,025—0,04%. P aaugs t inā ts  sēra saturs piešķir tēraudam 
sarkanlūstamību, čugunam  sliktu lejamību, porainību un stingumu.

M aza oglekļa sa tura  automātu tēraudos sēra sa turu  pieļauj ro
bežās no 0,08 līdz 0,15%, lai tērauds labāk apstrādātos griežot.

Fosfors piešķir tēraudam  aukstlūstamību, bet čugunam  labu le
jamību un trauslum u. Tēraudā fosfora sa turu  pieļauj robežās no
0,025 līdz 0,04%.

Atkarībā no oglekļa satura oglekļa tēraudu iedala a) konstruk
ciju tēraudā ar 0,5% oglekļa saturu, b) darba rīku tēraudā ar 0,6 
līdz 1,7% oglekļa saturu.

3. SPECIĀLIE KONSTRUKCIJU TĒRAUDI

Oglekļa tēraudu lieto plaši, tomēr daudzos gadījumos darba 
rīku ražošanā, aparā tu  būvniecībā un mašīnbūvniecībā to nevar lie
tot, jo tam  ir noteiktas, ierobežotas īpašības, kas bieži neapmierina 
daudzu izs trādājum u ekspluatācijas prasības.

Oglekļa tēraud'am ir samērā neliela izturība, ko ne visos gadīju
mos var paaugstinā t ar termisko apstrādi, jo šim tēraudam  nav  dzi
ļas rūdāmības (caurrūdāmību var iegūt tikai stieņiem ar šķērs
griezumu ne lielāku par 15— 18 mm). Pilnīgi norūdīts līdz cie
tībai R q =  60— 64 (m artensīta s truk tū ra) ,  tas  viegli šo cietību zaudē 
(maina struk tūru),  sasilstot virs 200—220°C.

Oglekļa tērauds nav izturīgs pret skābju iedarbību un dažādām 
oksidējošām vidēm, nav karstumizturīgs, un tam nav  daudz citu 
speciālu īpašību, kuras var iegūt, tikai pieliekot speciālus piemai
sījumus.

Speciālus piemaisījumus ievada tēraudā» lai piešķirtu tam
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noteiktas īpašības. Šādi piemaisījumi ir hroms, niķelis, molibdens,. 
volframs, vanādijs, titāns, kobalts u. c.

Ja  tēraudā nav speciālu piemaisījumu, bet ir vairāk nekā 0,5% 
silīcija vai vairāk  nekā 1% m angāna , t. i., lielākā daudzumā, nekā 
nepieciešams tērauda metalurģiskai ražošanai, tad šie piemaisījumi 
piešķir tēraudam  speciālas īpašības un to pieskaita leģēto tēraudu 
grupai.

Visi leģējošie elementi (izņemot m angānu) kavē tērauda graudu 
augšanu, kā no šķidrā stāvokļa atdziestot, tā arī uzkarsējot cietā s tā 
voklī (kalšana, termiskā apstrāde).  Ļoti spēcīgi graudu augšanu  
kavē hroms, molibdens, volframs, vanādijs  un titāns.

Visi leģējošie elementi, izņemot kobaltu, pazemina rūdīšanas  ā t
rumu, t. i., dod iespēju rūdīšanu veikt mīkstās vidēs (eļļā, gaisā) 
un veicina tērauda rūdīšanas dziļuma palielināšanos.

Tēraudu ar vairākiem leģējošiem elementiem iespējams daudz 
dziļāk norūdīt nekā tos, kam ir viens elements. Dziļu caurrūdīšanos 
novēro tēraudos, kas satur hromu un niķeli, vēl dziļāka rūdīšanās 
ir tēraudam, kas satur hromu, niķeli un volframu.

Daudzi leģējošie elementi kavē m artensīta s truk tūras  s ag rau 
šanu karsējot, t. i., kavē tērauda cietības pazem ināšanos pēc rūdīša
nas, karsējot otrreiz (atla id ināšana, sasilšana ekspluatācijā). Tātad,, 
lai iegūtu vienādu cietību pēc atla id ināšanās kā oglekļa, tā leģētam 
tēraudam, pēdējais jāuzkarsē līdz augstākai temperatūrai, jo aug 
stākā atla id ināšanas tem peratūrā tērauds kļūst sīkstāks. Sis sīk
stums palielinās arī tāpēc, ka visi leģējošie elementi (izņemot m an 
gānu) sasmalcina tērauda g raudus un līdz ar to krasi palielina tē
rauda pretestību trieciena slodzei.

Ļoti spēcīgi graudus sasm alcina titāns, volframs un molibdens. 
Tāpēc daudzu m ārku konstrukciju tēraudā ir apm ēram  0,1% molib- 
dena vai titāna.

Daudzi leģējošie elementi daļēji ķīmiski savienojas ar atseviš
ķiem tērauda elementiem un  daļēji izšķīst dzelzī. Tādi elementi k ā  
niķelis, silīcijs un  citi pilnīgi izšķīst dzelzī un ar, to krasi uzlabo tē
rauda mehāniskās īpašības pat bez termiskās apstrādes (rūd īšanas).

Oglekļa tēraudam, mainot oglekļa saturu, m ainās ari tērauda 
īpašības — palielinot oglekļa saturu, pam azinās tērauda sīkstums, 
bet palielinās cietība, rūdāmība un izturība līdz zināmai robežai u. c.

Vēl vairāk  m ainās tērauda īpašības, ja maina tā vai cita leģē
jošā elementa procentuālo saturu. Uz šī principa pam ato jas daudzu 
speciālu tēraudu un sevišķa uzdevuma tēraudu metalurģiskā ražo
šana, kas pilnīgi apmierina ražošanas daudzveidīgās prasības metālu 
sakausējumiem.

Konstrukciju tēraudu iedala cementējamā ar 0,1—0,22% og
lekļa sa turu  un uzlabojamā, kas satur 0,25—0,55% oglekļa.

Cementējamo tēraudu lieto detaļām, kas s trādā  uz berzi un ci
tām  mehāniskām slodzēm. Sai gadījumā tēraudu cementē, rūda un 
atlaidina zemā temperatūrā.

153.



Konstrukciju tēraudu lieto detaļām, kuras izgatavo štancējot, vei
dojot atlokus un liecot aukstā stāvoklī. Gadījumos, kad jāš tancē ar 
dziļo izvilkšanu (m ateriālam  jābūt sevišķi p lastiskam), lieto maz- 
leģētu tēraudu (ar 0,08—0,15% oglekļa saturu) ar minimālu silī
cija sa turu  (ne vairāk par 0 ,05%).

Mazleģētu tēraudu ar 0,08% līdz 0,35% oglekļa sa turu  un  p a 
augstinātu  sēra (0,08—0,15%) un fosfora (0,08—0,15%) sa turu  lie
to apstrādei uz automātiem. P aaugs t inā ts  sēra un fosfora saturs  
veicina labu apstrādāšanos griežot, rodas gluda plakņu un vītņu 
virsma. Tomēr detaļām, kas pakļautas triecienslodzēm, šādu tēraudu 
lietot neieteic, jo  fosfora paugstināta is  sa turs  piešķir tēraudam  aukst- 
lūstamību.

Tēraudam  ar mazu oglekļa sa turu  mehāniskās īpašības var uz
labot, palielinot līdz 1,2— 1,6%' m angāna  saturu. Šādu tēraudu lieto 
metinātām  un š tancētām  necementējamām detaļām. Cementējamām 
detaļām palielinātā slodzē lieto tēraudu ar mazu oglekļa sa turu  un 
hroma piemaisījumu.

Augstākas mehāniskās īpašības ir hromniķeļa tēraudam. Ļoti 
atbildīgām cementējamām detaļām (dzinēju virzuļu pirksti utt.) 
lieto hromniķeļa tēraudu ar volframa un  molibdena piedevām.

Necementējamais konstrukciju tērauds satur no 0,25 līdz 0,55% 
oglekļa.

Tērauds ar 0,25—0,30% oglekļa sa tu ru  ir ļoti plastisks, bet tā 
izturība nav  liela (c t=40—45 kG/mm2). Palielinot oglekļa saturu, 
sam azinās  plastiskums un palielinās izturība, kas tēraudam  40—50 
sasniedz ct=50 kGļmrrfi.

Tāpēc tajos gadījumos, kad nepieciešamas labas plastiskuma īp a 
šības, jālieto tērauds ar zemāku oglekļa saturu.

Oglekļa tēraudu, no kura izgatavo detaļas, kas s trādā lielās slo
dzēs, apstrādā termiski vai aizvieto to ar leģēto tēraudu.

Termoapstrādes rezultātā tērauda pretestība stiepes, trieciena un 
vērpes slodzei krasi palielinās.

Mašīnbūvniecībā tēraudu 25 lieto sīkām detaļām — paplāksnēm, 
skrūvēm utt. No tērauda 35 izgatavo skrūves, uzgriežņus un citas sī
kas detaļas bez termiskās apstrādes. Tēraudu 45 lieto sviru, korpusu 
un citu neatbildīgu detaļu izgatavošanai, pēc tam  rūdot un atlaidinot, 
vai bez term iskās apstrādes.

Tajos gadījumos, kad oglekļa tērauda mehāniskās īpašības ne
apmierina prasības, lieto leģētos tēraudus.

Visbiežāk lieto leģēto tēraudu, kas satur hromu, tas  krasi uzlabo 
tē rauda  mehāniskās īpašības, it sevišķi pēc termiskās apstrādes.

Atbildīgām detaļām, kurām  jā iztur lieli spriegumi ekspluatācijā, 
lieto hromniķeļa tēraudus.

Pēc īpašībām tēraudus iedala šādās  grupās:
1. Konstrukciju tērauds, ko lieto m ašīnu detaļu izgatavošanai. 

‘Sīs grupas tēraudu savukārt iedala cementējamā tēraudā un uzlabo
jam ā tēraudā.
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33. tabula
Dažu oglekļa un leģētā  tērauda mārku raksturojums un uzdevum s

Tērauda
m arka R aksturojum s Uzdevums

10,15,20 Tērauds ar m azu oglekļa saturu, labi 
štancējas aukstā stāvoklī ar dziļo izvilk
šanu. Lieto cem entējam u neatbildīgu de
taļu izgatavošanai. Labi m etinās. Bez 
iepriekšējas noblietēšanās vai norm alizā
cijas grūti apstrādājam s ar griešanu (pā
rāk sīksts)

Stieņi, dakšas, starpli
kas, paliktņi, paplāksnes. 
Neatbildīgas detaļas, kas 
darbojas uz berzi (ar se 
kojošu cem entāciju un rā
dīšanu)

30,35 Lieto detaļu izgatavošanai, kas darbojas 
ar nelieliem  spriegum iem . Labi metinās. 
Dažreiz iepriekšēji norm alizē. N av cem en
tējams. Rūda reti

Skrūves, uzgriežņi, ta
pas, paplāksnes, paliktņi, 
starplikas.

Ierīču, konduktoru de
taļas. Kalibru turētāji 
utt.

45 Lieto detaļām , kurām vajadzīga paaug
stināta izturība. Bieži rūda un atlaidina 
vai uzlabo

Tapas, čaulas, asis, 
starplikas, konduktoru vai 
ierīču korpusi. Štanču uh  
liešanas formu detaļas

50,55 A ugstas izturības tērauds Zobrati, kāti, griežņu
turētāji, griezējrīku uzme- 

1 tinām ā daļa utt.

60 L ielas izturības tērauds ar augstām  
elastības īpašībām

Atsperīgi gredzeni, at
speres utt.

y 8 ,y 8 A O glekļa darba rīku tērauds ar labām  
griezējīpašībām  un sīkstumu. Labi preto
jas triecienslodzēm

Pneim atiskie, atslēdz
nieku un kalēju cirtņi, 
āmuri. Aukstās štancēša
nas štanču puansoni ua 
matricas. Rokas un m ehā
niskās grieznes. Kokap- 
strādāšanas griezējrīki

y  10A 
y  12A

Darba rīku tērauds ar augstu oglekļa  
saturu, augstu cietību un nodilum izturību, 
ar pazem inātu sīkstum u pēc rūdīšanas

Vītņurbji, vītņgrieži, 
rīvurbji, rīvētāji un citi 
griezējrīki, kas strādā ar 
mazu griešanas ātrumu 
un m azu skaidas šķērsgrie
zumu

X, x r Darba rīku m azleģēts hromtērauds. La
ba caurrūdīšanās, m az deformējas rūdot. 
G riešanas spēja līdzīga Y10A, Y l2A  tērau
dam

Tāds pats kā tēraudam  
y i0 A , y i2 A

9XC H rom silīcija m azleģēts darba rīku tē- Vītņurbji, rīvurbji, vītņ- 
rauds, pēc savām  īpašībām  — rūdīšanas grieži, paplašinātājurbji, 
dziļuma un sam ešanās pakāpes labāks par izciļņu frēzes, sarežģīti 
tēraudiem X un X ī \  Ekonomiski izdevīgi, kalibri, vītņu tapas un gre- 
lietot griezējrīkiem, kas strādā v ieglā  grie-l dzeni 
sanas režīmā
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2. Darba riku tēraudi, kurus lieto dažāda veida darba rīku iz
gatavošanai. Sl grupa dalās mazleģētā un augsti leģētā darba riku 
tēraudā, kā ari tēraudā štanču izgatavošanai un ātrgriezējtēraudā.

3. Sevišķu uzdevumu tēraudi, pie kuriem pieskaitāmi tēraudi ar 
kādu krasi izteiktu īpašību. Sādi tēraudi ir nerūsošais, karstum iz
turīgais un karstum noturīgais, nodilumizturīgais, ar sevišķām ter
miskās izplešanās, m agnētiskajām  un elektriskajām īpašībām utt.

Dažu tēraudu m ārku uzdevums un rasturojum s dots 33. tabulā.
Lai vienkāršotu leģēto tēraudu stieņu apzīmēšanu, Vissavienības 

Valsts s tandar ts  paredz saīsināt marķējumus, kur leģējošie elementi 
apzīmēti ar burtiem, bet cipari norāda oglekļa un leģējošo elementu 
saturu. Pirmie divi cipari rāda vidējo oglekļa sa tura  procentu simt
daļās. Cipari aiz burta  rāda leģējošā elementa sa turu  (vidējo) vese
los procentos.

Ja  leģējošā elementa saturs ir mazāks vai tuvs 1%, tad pēc burta 
ciparu neliek, ja saturs tuvs 1,5%, — liek ciparu 1, jia tuvs 2% , — 
ciparu 2 utt.

Leģējošos elementus apzīmē ar burtiem: niķelis — Ni, volframs — 
W, fosfors — P, hroms — Cr, vanādijs  — V, titāns — Ti, kobalts ■— 
Co, molibdens — Mo, varš  — Cu, silīcijs — Si, m angāns  — Mn, a lu 
mīnijs — AI.

Lai parādītu, ka tērauds ir tīrs sēra un fosfora sa tura  ziņā 
(S<J,03% ; P < J0 ,0 3 % ), kā arī ievēroti visi augstas  kvalitātes tērauda 
tehniskie noteikumi, apzīmējuma beigās pievieno burtu A.

Ja  tēraudā ir daudz leģējošo elementu, tad  tā apz īm ēšanas vien
kāršošanai lieto saīsinātu  marķējumu, izlaižot dažus elementus.

Daži au g s t i  leģēti tēraudi ir izdalīti a tsevišķās grupās. Katrai 
gruoai noteikts savs burts, kas ir oirmais marķējuma apzīmējumā: 
nerūsošais hromtērauds — >K, nerūsošais hromniķeļa tērauds — 3 ,  
m agnētiskais  tērauds — E, ātrgriezējtērauds — P, lodīšu gultņu tē
rauds — LQ.

Darba rīku tēraudu marķējumos nenorāda oglekļa saturu, t. i., 
m arkas apzīmējums nesākas ar cipariem, bet ar burtiem, piemēram: 
1,45— 1,70% C, 11— 12,5% Cr un 0,5—0,8 Mo sastāva tēraudu ap
zīmē X12M-

Tēraudiem, ko kausē rūpnīcā «Elektrostaļ», bez s tandar ta  apzī
mējuma m arkas sākumā pievieno burtu  3  (3X12M utt.) ,  kas norāda, 
ka tērauds ir kausēts rūpnīcā «Elektrostaļ».

N estandartizētos tēraudus apzīmē dažādi. Piemēram, eksperimen
tā lās  markas, kas izkausētas • rūpnīcā «Elektrostaļ», apzīmē a r  
burtu  H (pētāmie) un kārtas numuru, piemēram, tērauds 3H179 utt..

4. DARBA RĪKU TĒRAUDI

Darba riku tēraudus iedala četrās kategorijās: a) oglekļa darba 
riku tērauds; b) leģētais darba riku tērauds; c) štanču tērauds; 
d) ātrgriezējtērauds.
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Oglekļa darba rīku tērauds. Visas oglekļa tērauda m arkas  satur 
no  0,15 līdz 0,35% m angāna , ne vairāk par 0,30% silīcija, ne vairāk 
par 0,020% sēra un ne vairāk par 0,030% fosfora.

Pēc oglekļa sa tu ra  šo tēraudu iedala markās: Y7A — satur 0,6— 
0,74%) C; Y8A — 0,75—0,84% C; Y9A — 0,86—0,94% C; Y10A — 
— 0,95— 1,09% C; Y12A — 1,25% C un Y13A — 1,26— 1,40% C.

Oglekļa darba rīku tērauda īpašības un lietošana, kā arī karstās 
u n  termiskās apstrādes režīms atkarīgi galvenokārt no oglekļa s a 
tu ra  tēraudā.

Tēraudu Y7A lieto darba rīkiem, kuri strādā ar triecieniem un 
belzieniem un kuriem nepieciešams sīkstums un mērena cietība, pie
mēram: cirtņiem kalšanas štancēm, kalēju diarba rīkiem utt.

Tēraudu Y8A lieto darba rīkiem, kuri s trādā ar triecieniem un ku
riem nepieciešams labs sīkstums un liela cietība, piemēram: aukstās 
š tancēšanas puansoni un matricas, metala un koka grieznes un naži, 
galdnieku darba rīki, pneimatiskie darba rīki utt.

Tēraudu Y10A lieto darba rīkiem, kuri nestrādā ar stipriem trie
cieniem, bet kuriem jābūt maksimāli cietai griezēj šķautnei, piemēram: 
m etala  griezējrīki — vītņurbji, rīvurbji, urbji, frēzes, stieņu mērrīki 
utt.

Tēraudu Y12A lieto darba rīkiem ar maksimālo nodilumizturību 
un  cietību, piemēram: vīlēm, vīļu uzciršanas cirtņiem, gravēšanas 
rīkiem, filjeru plāksnēm, gludo un vītņkalibru tapām  utt.

Leģētais darba riku tērauds. H rom tēraudu lieto griezējrīku un 
mērrīku ražošanai. Hroms veicina rūd īšanās  padziļināšanos un d a 
ļēji paaugstina  tērauda noturību pret atlaišanos. Bez tam  hroms 
daļēji izšķīst cementītā un padara  to cietāku, bet tēraudu  — izturī
gāku  pret dilšanu.

Griezējrīku un mērrīku ražošanai lieto tēraudu ar oglekļa saturu 
apm ēram  1% un hroma saturu  apmēram 1,5%. Sādu tēraudu rūda 
eļļā. Tērauda īpašības uzlabojas vēl vairāk, ievadot hrom tēraudā ap
m ēram  1% silīcija. Sāds 9XC m arkas tērauds viegli pilnā dziļumā 
ar  minimālu deformāciju rūdās eļļā. Tērauda 9XC trūkums — p a
au g s t in ā ta  tieksme atbrīvot oglekli, un, salīdzinot ar oglekļa tēraudu, 
to grūti apstrādāt. So tēraudu ieteic tādiem darba rīkiem kā rīv
urbji, vītņurbji, vītņgrieži, kalibri, g ludas tapas u. c. Darba rīkiem, 
kas  rūdot nedrīkst deformēties, ieteicams lietot hrom m angāna tē
raudu.

Hroms un m angāns  pazemina kritisko rūdīšanās  ātrum u un defor
m ēšanās pakāpi rūdot.

Pie tērauda, kas maz pakļaujas deformācijai, pieder šādas  markas: 
hromsilīcija 9XC, hroma X r  un it sevišķi hroma-volframa XBT tē
rauds.

Sīs tērauda m arkas lieto griezējrīku, sarežģītu  mērrīku un daļēji 
aukstās štancēšanas štanču izgatavošanai (tēraudu XBT — maza 
gabarīta  m atricām  un puanson iem ).

Gadījumos, kad jāizgatavo augstas izturības griezējinstrumenti
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(caurvilces, sarežģītas  frēzes) ar minimālu deformāciju rūdot vai 
sarežģītas  konfigurācijas štanci, kura rūdot nedrīkst deformēties, 
lieto stipri hromētu tēraudu X12 ar hroma saturu  līdz 13%, vēl la
bāk — X12M ar volframa un molibdena Joti mazām piedevām.

Kad jāizga tavo  griezējrīki ar augstu  griezēj šķautnes izturību 
cietu m ateriā lu  apstrādei ar nelielu ā trum u (gravieru griežņi, cietu 
metālu g ludās apstrādes griežņi utt .),  kā ari dažādi sarežģītas  kon
figurācijas zīmogi, ieteicams lietot tā saucamo dim anttēraudu XB5 
ar oglekļa sa turu  līdz 1,5%, hroma —■ līdz 7% un volframa saturu  
līdz 5,5%.

Tēraudam, ko lieto štanču izgatavošanai, kuras strādā ar lielu 
spiedienu, jābūt ar augstu  tecēšanas (proporcionalitātes) robežu. 
K alšanas štancēm svarīgs liels metala sīkstums, lai š tance darba 
laikā nesagrū tu  no triecieniem. Štancēm, kas strādā vieglos apstāk
ļos, lieto oglekļa tēraudu Y7A, y8A, retāk yiOA. Štancēm, kas s trādā  
sm agos apstākļos, lieto leģētos tēraudus.

Kalšanas m ašīnu štancēm lieto tēraudu ar nelielu oglekļa un leģē
jošo elementu (hroma, niķeļa, m angāna , molibdena) saturu. Visbie
žāk šīm štancēm lieto tēraudu 5 X rM  un 5XHT.

Visizturīgākais tērauds blietēšanas štancēm ir 3X2B8, bet, tā kā 
tas  sa tu r ļoti daudz deficītā elementa — volframa, tad  tas  jāaizvieto 
a r  tēraudu 7X3.

Pneimatiskiem darba rīkiem lieto hroma-silīcija tēraudu 4XC. 
Form ām  liešanai zem spiediena ieteic lietot tēraudu 3X2B8 vai tā 
aizvietotāju 7X3. Presform ām  jālieto m arkas 5XHT, 5XHB un 4XBC.

Tērauda m arkas  izvēle štancei, formai liešanai zem spiediena un 
presformai vēl nenosaka pilnīgi darba rīka izturību; liela nozīme ir 
pareizi izraudzītam kalšanas  un termiskās apstrādes tehnoloģiska
jam  procesam.

Kaļot matricu un puansonu sagatavojum us, kā arī formu lieša
nai zem spiediena, ir ļoti svarīgi ieturēt ka lšanas  tem peratūras režīmu. 
Ne m azāk svarīgs ir saga tavojum a atkvēlināšanas režīms pēc kal
šanas. A pstrādājot detaļas pirms rūdīšanas štancēm vai formām lie
šanai zem spiediena, atslēdzniekam, izgatavojot štanci, jāparedz 
detaļas iespējamā deformācija rūdot un jāaps trādā  detaļa tā, lai pēc 
rūd īšanas 'izveidotu  detaļu ar minimālu laika patēriņu pēc galīgiem 
izmēriem un ar vajadzīgo gluduma klasi.

Ja  matricai, puansonam  vai formas detaļai ir vietas, kas grūti 
aps trādājam as, slīpējot rūdītā stāvoklī uz slīpmašīnas (sarežģītas  
formas padziļinājumi, iegriezumi, rievas u tt .) ,  tad šīs vietas pirms 
rūd īšanas jāap s trād ā  gandrīz līdz galīgiem izmēriem (atstājot dažu 
mikronu uzlaidi), lai pēc rūd īšanas tās apstrādā tu  tikai a r  sīkgrau- 
dainu smirģeļaudeklu.

Ātrgriezējtērauds. Rūdītam oglekļa darba rīku tēraudam, sakar
stot virs 200°C, krasi zūd cietība, tāpēc darba rika griezēj šķautnes 
izturība stipri pazeminās, šķautne nodilst.
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Rūdīta atrgriezejterauda cietība pazeminas, tam sakarstot līdz. 
600— 650°C.

Oglekļa tērauda griezējrīki pēc rūd īšanas var būt cietāki nekā 
griezējrīki no ātrgriezējtērauda, tomēr darba rīki no oglekļa tērauda- 
var s trādā t ar noteikumu, ja  to griezējšķautnes nesakars t virs 200°C, 
t. i., noņemot mazu metala skaidu, un ja  griešanā izdalās maz sil
tuma.

No ātrgriezējtērauda izgatavots griezējrīks ir noturīgs paaugsti
nātā  temperatūrā, var s trādā t ar ļoti lielu ātrum u un laika vienībā 
noņemt daudz skaidu. Ātrgriezējtērauda sarkannoturība izskaidro
jam a ar to, ka tērauda sastāvā esošie speciālie elementi kavē mar- 
tensīta s truktūras sabrukšanu. Sādi elementi ir hroms, volframs,, 
molibdens un vanādijs. Sie elementi, veidojot ar oglekli karbīdus, 
kavē m artensīta  sadalīšanos, jo tie izdalās (izkrīt) no martensīta 
pie augstākas  temperatūras, nekā no m artensīta izdalās ogleklis 
oglekļa tēraudā.

Visizplatītākais ir ātr griezēj tērauds P18 un P9.
Tērauds P18 nav tik jutīgs, to pārkarsējot, tam nav  liela graudu 

pieauguma, pat ilgi turot 1250— 1280°C tem peratūrā, turpretim  tē
rauds P9 ļoti ju tīgs pret pārkarsēšanu, tāpēc, to kaļot un  rūdot, rū 
pīgi jāievēro karsēšanas temperatūra.

P aras ti  pēc rūd īšanas  tērauda P18 cietība i r R c = 5 4 —-56. Pēc rū 
dīšanas atlaidinot pie 560— 580°, tērauda cietība paaugstinās.

Ar atkārto tu  divkārtīgu un trīskārtīgu a tla id ināšanu  cietību iespē
jam s palielināt līdz Rc =  62—64. Katrā a tla id ināšanā iztur 60—  
70 min.

Vēl vairāk tērauda P18 un P9  cietību un izturību var palielināt, 
pēc a tkārto tas a tla id ināšanas apstrādājot ar aukstumu, kas mūsdie
n ās  plaši ieviesta tērauda termiskajā apstrādē.

Lai palielinātu ātrgriezējtērauda darba rīku izturību, plaši lieto 
rūdītu  un vairākkārt atlaidinātu darba rīku cianēšanu.

Ātrgriezējtēraudu un vispār stipri leģētu tēraudu rūdot, jāievēro 
īpašs režīms, jo šiem tēraudiem ir m azāka siltumvadāmība nekā pa
ra s ta jam  oglekļa un mazleģētiem tēraudiem; tāpēc, šos tēraudus pā
rāk  ātri karsējot, var rasties  termiskie spriegumi. Tādēļ, ā trgriezējtē
raudu  karsējot rūdīšanai, vispirms tas  jāsakarsē  atsevišķā krāsnī vai- 
sāļu vannā līdz 600—650° temperatūrai un pēc tam  jāuzkarsē  līdz rū 
dīšanas tem peratūrai — 1250— 1280°C. Rūdot lielus vai serežģītas- 
konfigurāciias darba rīkus, sakarsēšana jāveic divos paņēmienos — 
līdz 600—650°C un 850—900°C un tikai pēc tam  jāsakarsē  līdz rūdī
šanas  temperatūrai. Jā ie tur arī karsēšanas  ātrums.

Darba rīkiem no tērauda P18 ieteic šādu karsēšanas ātrum u uz. 
vienu diametra vai šķēluma milimetru:

karsējot krāsnī līdz 650°C — 60 sek.;
karsējot krāsnī līdz 850°C — 30 sek.;
karsējot sāļu vannā līdz 1200— 1300°C — 6—7 sek.;
karsējot krāsnī līdz 1200— 1300°C —• 10— 12 sek.
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G,adījumos, kad ir jārūda lieli un sarežģītas  formas darba rīki. 
ieteicams rūdīt pakāpeniski: darba rīku iepriekš atdzesē izkausētā sālī 
(slāpekļskābais kālijs — KNO3 ) tuvu 500°C tem peratūrai un pēc ne
lielas izturēšanas rūda eļjā vai gaisā. Sādi sam azina iespējamos ter
miskos spriegumus un samešanos. A tlaidināšana jāveic tūlīt pēc 
rūdīšanas.

34. un 35. tabulā doti darba rīku tērauda ķīmiskais sastāvs un 
term iskās apstrādes noteikumi.

5. CIETIE SAKAUSĒJUM I

Mūsdienu stipri leģētie darba rīku un konstrukciju tēraudi, kaut 
■gan tiem ir liela izturība un pretestības spēja dilšanai kā normālā, 
tā  arī paaugstinā tā  temperatūrā, tomēr neatbilst visām ražošanas 
prasībām. A pstrādājot metālus ar lielu griešanas ātrumu, oglekļa 
un ātrgriezējtērauda griezējriki ātri nolietojas, kļūst neasi.

Cietajiem sakausējumiem šai ziņā ir lielas priekšrocības. No cie
tajiem sakausējumiem izgatavoto darba rīku griešanas īpašības 
tiek iznīcinātas tikai pie tem peratūras 1000°C. Tāpēc griezējriki, ku
riem  ir cieto sakausējumu plāksnītes, var s trādā t daudz ražīgāk nekā 
■darba rīki no ātrgriezējtērauda. Mūsdienu cietie sakausējumi dod 
iespēju palielināt griešanas ātrumu, virpojot tēraudu vai čugunu, līdz 
1800— 3000 ml min, frēzēt ar ātrum u 500— 600 mlmin.

Cietos sakausējumus iedala divās pam atgrupās: a) lietie un uz
kausējamie sakausējumi; b) metalkeramiskie sakausējumi — volf
ram a karbīdi un volframa-titāna karbīdi.

M etālapstrādes rūpniecībā un ģeoloģiskos pētījumos, urbjot 
naf tas  urbumus, plaši lieto metalkeramiskos sakausējumus, ku
riem ir lielāka cietība un izturība nekā lietiem cietajiem sakausēju
miem.

Baltā čuguna apstrādei lieto sakausējumu BK6, pelēkā čuguna 
un krāsaino sakausējumu apstrādē, ja griešanas process ir ar p ā r
traukumiem, lieto sakausējumu BK8.

Sīkstu m ateriālu (tērauda u. c.) apstrādei lieto cieto sakausējumu, 
kas sastāv  no volframa karbīdiem un titāna karbīdiem, kas sacemen
tēti ar kobaltu.

Izgatavo šādu m ārku sakausējumus: T5KJ0, T14K8, T15K.6, 
T30K4. Cieto sakausējumu ķīmiskais sastāvs dots 36. tabulā.

Lietos un uzkausējamos cietos sakausējumus lieto galvenokārt 
berzei pakļauto rūpniecības iekārtu detaļu patiprināšanai.

Uzkausējamos cietos sakausējumus ieda’a graudainos cietajos 
sakausējumos (vokars, s ta lin īts),  lietos cietajos sakausējumos (sor- 
m aits) un cauruļgraudainos cietos sakausējumos (relīts).

Vokars — graudaina  masa, kas sastāv  no volframa, kas sacemen
tēts a r  koksu. Vokara graudiņu lielums ir līdz 3 mm  šķērsgriezumā.
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34. tabula
Metālu aukstas štancēšanas štanču un griezējriku tēraudu ķīmiskais sastāvs un rūdīšanas un atlaidinašanas temperatūra

Ķīmiskais sastāvs {%) Termiskās apstrādes noteikumi
Tērauda
marka ogleklis

C
mangāns

Mn
silīcijs

Si
hroms

Cr
molibdens

Mo
volframs

W
rūdīšanas 

tempera tūra  °C
dzesējo
šā vide

atlaidināšanas 
tempera tūra  °C

cietība pēc 
atlaidirāša» 

nastfç

yio 0 ,95 -1 ,09 līdz 0,3 līdz 0,3 līdz 0,2 — — 7 8 0 -8 0 0 Odens*
eļļa

180—200 56—59

IUXI5 0,95—1,1 0 ,2 -0 ,4 0 ,15 -0 ,35 1,3— 1,65 — — 8 3 5 -8 5 5 Eļļa 280—320 54—56

x r 1,3 — 1,5 0 ,4 5 -0 ,7 līdz 0,35 1 ,3 -1 ,6 — — 840—860 Eļļa 280—320 5 4 -5 6

9XC 0 ,8 5 -0 ,9 5 0,3—0,6 1 ,2—1,6 0,95— 1,25 — 83 0 -8 7 0 Tas
pats

250—270 59—60

X12 2 - 2 ,3 līdz 0,35 līdz 0,4 11,5— 13,0 — — 950—1000 0 210 vai 415

X12M 1 ,4 5 -1 ,7 līdz 0,35 līdz 0,4 11,5—12,5 0,4—0,6 0 ,6 5 -0 ,3 9 7 5 -  1050 ” 170 vai 450 56—60

XI24> 1,3 - 1 ,5 līdz 0,35 līdz 0,4 11— 12,5 — 0 ,7 -0 ,9 975— 1050 ■ 170 vai 450 5 6 -6 0

6 XC 0,55—0,65 0 ,3 -0 ,6 0 ,8—1,0 1 ,3 -1 ,6 — — 840—860 » 150-180 5 8 -6 2

5XBC 0,45-0 ,54 0 ,2 -0 ,4 1 -1 ,3 — — — 8 5 0 -9 0 0 • 2 0 0 -2 2 5 5 6 -5 8

5XBF 0 ,55 -0 ,70 0,9—1,2 0 ,5 -0 ,8 _ 0 ,5 -0 ,8 _ 820—870 180—220 5 6 -5 9



Griezējrīku tēraudu ķīmiskais sastāvs un rūdīšanas un atlaidināšanas temperatūra

35, tabula

Ķīmiskais sastavs (®/e) Termiskās Apstrādes noteikumi

Tērauda
marka ogleklis

С
m angāns

Mn
silīcijs

Si
hroms

Cr
volframs

W
vanadiis

V
rfldīšanas tem

pera tū ra  °C
dzesējošā

vide
atlaidināša
nas tempe
ratūra ° C

cietība pēc 
atla idināša

nas R q

У8 0,75—0,85 līdz 0,4 līdz 0,35 līdz 0,2 — — 790—820 Ūdens vai 
ella

160—170 6 0 -6 2

У10 0 ,9 5 - 1,09 līdz 0,3 līdz 0,35 līdz 0,2 — — 7 7 0 -7 9 0 Tas pats 160-170 6 1 -6 3

У12 1 —1,25 līdz 0,3 līdz 0,35 līdz 0,2 — — 760—780 » 160—170 62—64

ШХ15 0,95— 1,1 0 ,2 -0 ,4 0 ,15 -0 ,35 1 ,3 -1 ,65 — — 835—855 Eļļa 160— 170 62—65

ХГ 1,3 —1,5 0 ,4 5 -0 ,7 līdz 0,35 1,3— 1,6 — — 8 4 0 -8 6 0 Tas pats 160— 170 63—66

ХВГ 0,9 —1,05 0 ,8—1,1 līdz 0,35 0,9— 1,2 1,2— 1,6 — 8 2 0 -8 4 0 » 160— 170 62—64

ХВ5 1 ,25 -1 ,5 līdz 0,3 līdz 0,35 0 ,4 -0 ,7 4,5—5,5 0 ,1 5 -0 ,3 820—860 H 130— 150 64—67

9ХС 0 ,85 -0 ,95 0 ,3 -0 ,6 1,2—1,6 0,95—1,25 — — 8 4 0 -8 7 0 1 6 0 -1 7 0 61—65

P18* 0,7 - 0 ,8 līdz 0,4 līdz 0,4 3 ,8 -4 ,4 1 7 ,5 -1 9 1 -1 ,4 1280—1300 5 5 0 -5 7 0 6 3 -6 5

P9* 0 ,8 5 - 0,95 līdz 0,4 līdz 0,4 3 ,8 -4 ,4 8,5— 10 2 —2,6 1230— 1260
”

5 5 0 -5 7 0 6 3 -6 5

* L i e t o j o t  volfram a vietā molibdenu, tērauda attiecīgās m arkas ir P 1 8 M  un P9M,



36. tabula
Cieto sakausējumu ķīmiskais sastāvs un cietība

Sakausējum a grupa
Sakausē

jum a
marka

Orientejošs ķīm iskais sastāvs (%)
Cietība pēc 
Rokvella A 
skalas ne 

m azāk p a r
volfram a
karbīds kobalts titāna

karbīds

Volframa-kobalta sakausē BK2 98 2 90
jum s BK3 97 3 — 89

BK6 94 6 — 88
BK8 92 8 — 87,5
BK8a 92 8 — 87,5

Volfram a-titāna-kobalta sa T5K10 85 9 6 88,5
kausējum s T15K6 79 6 15 90

T30K4 66 4 30 91

Lieto uzkausēšanai a r  elektrisko loku uz u rbšanas un citu rīku darba 
virsmām.

Vokara uzkarsēšanas procesā tas sakūst difundejot -ar pam at- 
metalu 2 līdz 3 mm  dziļumā, un uzkausētajā kārtā  izveidojas volf
ram a karbīdi, kas piešķir detaļai lielu nodilumizturību. Vokara cie
tība, divkārt uzkarsējot, ir ne m azāka par 80 vienībām pēc Rokvella 
(A s k a la ) .

Stalinīts B — graudains  sakausējums, kas ir sīki sasm alcināta 
ferohroma, feromangāna, čuguna skaidu un naftas koksa m ehā
nisks maisījums. S ta lin īta  B sastāvā nav  deficītā metala — volframa, 
tāpēc tas šai ziņā ir izdevīgāks nekā vokars. Tomēr stalinīta uzkau
sētās kārtas  cietība ir mazliet zemāka nekā vokara cietība.

Sormaits Nr. 1 — liets cietais sakausējums, kura pam atīpašības ir 
nodilumizturība, cietība un spēja viegli kust. Lieto uzkausēšanai uz 
detaļām, kuras pēc tam vēl jāaps trādā  (štances, naži metala g rieša
nai, ierīces); vokaru izgatavo 0  7 līdz 8 mm s tienīšu veidā.

C auru ļgraudainais  sakausējums reiīts T3 ir sasm alcināts  volf
ram a karbīda lējums, kas iebērts dzelzs caurulītē. Lieto uzkausēšanai 
uz naftas urbšanas kaltiem un rievotājiem, detaļu pārklāšanai, kuras  
vēlāk mehāniski neapstrādā. Atkarībā no volframa karbīdu g raudu 
lieluma izgatavo dažādu m ārku relītu.

6. TĒRAUDI UN SAKAUSĒJUMI AR SEVIŠĶĀM FIZIKĀLĀM ĪPASIBAM

Karstumizturīgais un karstumnoturīgais tērauds. Daudzās ražo
šanas  nozarēs lieto tēraudu ar sevišķām speciālām īpašībām. Siltum
tehnikas nozarē nepieciešams tērauds ar pietiekošu mehānisko iztu
rību un izturību augstā  temperatūrā: elektrokarsēšanas k rāšņu  
sienās, atsevišķās kurtuvju daļās, augstspiediena tvaika katlu ūdens- 
caurulēm; tvaika turbīnu lāpstiņām, elektrokrāšņu sildelementos utt.
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Tāpēc lieto karstumnoturīgo (izturīgs pret oksidēšanos) un karstum
izturīgo (ar augstu pretestības spēju mehāniskai slodzei pie augstas 
temperatūras) tēraudu, kam šīs īpašības ir virs 580— 600°C.

Karstumnoturīgam tēraudam jābūt ar īpašībām, kas kavē oksīdu 
rašanos. Hromam, alumīnijam un silīcijam ir lielāka radniecība ar 
skābekli nekā dzelzij, tāpēc šo elementu piedeva tēraudā kavē dzelzs 
savienošanos ar skābekli. Jo augstāka ir detaļas darba temperatūra, 
jo  vairāk norādīto elementu jāsatur tēraudam.

Piemēram, ar 5% hroma piemaisījumu tērauds ir karstumnotu- 
rīgs līdz 700°, ar 7— 8% hroma piemaisījumu —■ karstumnofurīgs 
līdz 900°C, bet ar 18— 20% hroma piemaisījumu tērauds ir karstum- 
noturīgs līdz 1000°C.

Daudzos gadījumos nepieciešams, lai tērauds augstā tempera
tūrā ne tikai labi pretotos oksidēšanai, bet lai izturētu arī mehānisku 
slodzi (tvaika katlu ūdenscaurules, tvaika turbīnu un turbokompre
soru lāpstiņas utt.). Parastā tērauda stiprība pie temperatūras virs 
250° pazeminās.

Nerūsējošais tērauds. Tīrs oglekļa vai mazleģētais tērauds nav 
izturīgs pret koroziju (rūs) kā atmosfērā, tā šķidrās vidēs tāpēc, 
ka izveidotā oksīda plēvīte nav pietiekami blīva un metālu neizolē 
no vides ķīmiskās ietekmes. Tomēr, pieliekot tēraudam noteiktā pro
porcijā speciālus elementus, var radīt sakausējumu, kas praktiski 
jebkurā vidē (izņemot dažas skābes) neoksidējas.

Piemēram, tērauds, kas satur 12% hroma, praktiski nerūs atmo
sfērā un daudzās citās vidēs; tērauds, kas satur 14% un vairāk 
hroma, praktiski ir tikpat izturīgs kā cēlmetāls un nerūs daudzās 
skābēs, sāļos un sārmos; tērauds, kas satur hromu mazāk nekā 12%, 
rūs tāpat kā parastais oglekļa tērauds.

Nerūsējošais hromtērauds korodē tikai sālsskābē vai sērskābē. 
Hromniķeļa nerūsējošais tērauds korodē sālsskābē, bet izturīgs sēr
skābē.

Augstākas pretkorozijas un karstumizturības īpašības ir tērau
dam ar 18% hroma un 8% niķeļa saturu, jo šis tērauds visās tem
peratūrās saglabā austenīta struktūru, kas veicina tā labu apstrādi 
un mazu graudu pieaugumu karsējot.

Gadījumos, kad detaļai jāstrādā ilgāku laiku temperatūrā virs 
650°C un saēdošā vidē, lieto iepriekš norādītā sastāva hromniķeļa 
tēraudu ar titāna piedevu līdz 0,4— 0,8%.

37. tabulā dots nerūsējošo un karstumnoturīgo tēraudu ķīmiskais 
sastāvs.

Nodilumizturīgie tēraudi. Parasti uzskata, ka nodilumizturīga
jam tēraudam jābūt ar augstu virsmas cietību, ko sasniedz spe
ciālā termiskā apstrādē (cementēšana, rūdīšana, nitrēšana). Tomēr 
ir tēraudi ar virsmas cietību H B =  200— 250 un augstu pretestību 
dilšanai. Sī īpašība ir tēraudam T13 (Gadfilda tērauds) ar augstu 
mangāna saturu (satur 1 — 1,3% C un 10— 15% M n). Šis tērauds 
pēc rūdīšanas pie 1100°C ūdenī iegūst austenīta struktūru un ta
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Nerūsošā un karstumizturīgā tērauda ķīmiskais sastāvs
37. tabula

Tērauda nosaukums Vecais
apzīmējums

Marka pēc 
standarta 
(roCT)

Ķīmiskais sastavs <»/«)

Piezīmesogleklis
C

silīcijs
Si

hroms
Cr

niķelis
Ni

vanādijs
V

molibdens
Mo

N erūsošais hrom tēraudš 3>K1 1X13 0,15 12 ,0 -14 ,0
3>K2 2X13 0 ,1 6 -0 ,2 4 _ 12 ,0 -14 ,0 _ ____ _
3>K3 3X13 0 ,25 -0 ,34 — 12,0— 14,0 — — ____

3>K4 4X13 0,35—0,45 — 12.0— 14,0 _ ____ ___

3>K17 X17 < 0 ,1 2 — 16 ,0 -18 ,0 ____ — ____

3>K27 X28 < 0 ,1 5 _ _ 27 ,0 -30 ,0 — — <

Hromniķeļa nerūsējošais 3fl0 0X18H9 <0 ,07 ___ 17,0—20,0 8,0— 11,0 _ ____

tērauds 3511 1X18H9 < 0 ,14 — 17,0—20,0 8 ,0 -1 1 ,0 ____ ___

3H2 23X18H9 0 ,1 5 -0 ,2 5 — 17,0- 20,0 8 ,0 -1 1 ,0 ___ ___

— 15XM • 0,1—0,2 < 0 ,4 0 ,8 -1 ,1 — ___ 0,3—0,6
K arstum izturīgais tērauds 3CX6 X6C < 0 ,1 5 1 ,5 -2 ,0 5 ,0 -6 ,5 — ____ —

darbam  no 350 iīdz 3CX8 X9C2 0,35— 0,50 2 ,0 -3 ,0 8,0— 10,0 _ ___ ____

500°C tem peratūras in
tervālā

K arstum izturīgais tērauds 3X5M X5M < 0 ,15 < 0 ,5 4 ,0 -6 ,0 — ____ 0 ,5 -0 ,6
darbam  no 500 līdz 3H107 X10C2M 0,35-0 ,45 1 ,9 -2 ,6 9 ,0 -1 0 ,5 < 0 ,5 ___ 0 ,7 -0 ,9
650° C tem peratūras in
tervālā

K arstum izturīgais tērauds 3H69 4X14H14B2M 0 ,4 -0 ,5 0 ,8 13,0—15,0 13,0—15,0 2,0—2,75 0,25—0,40 Karstumiztu-
darbam  no 650 līdz rība līdz
1000° C tem peratūras in  800° C
tervālā 3H240 X14H14CB2M 0 ,4 -0 ,5 2 ,75-3 ,25 13,0-15 ,0 13,0-15,0 1,75—2,75 0 ,25-0 ,40 Tas pats

3XH60 X15H60 0,15 1,0 15,0— 18,0 65,0—61,0 _ _ Karst um iztu
rība līdz
1000° C



virsma ir labi blietējama. Darba procesā detaļas darba virsma, kas 
tiek pakļauta triecieniem vai spiedienam, noblietējas, un līdz ar to 
palielinās tās nodilumizturība. Ar to izskaidrojams arī tas, ka šo 
tēraudu ļoti grūti apstrādāt ar griešanu (ar griezni, cirtni), kaut 
gan šim tēraudam ir maza cietība, tomēr, grieznim vai cirtnim 
spiežot uz detaļas virsmu, tā iegūst lielu virsmas blīvumu. Parasti 
šī tērauda detaļas atlej un pēc tam apstrādā slīpējot. So tēraudu 
lieto akmeņdrupinātāju dažādām detaļām, zemesracēju mašīnu 
kausu daļām (zobiem) utt.

Augstas elektropretestības sakausējumi. Reostatiem un dažādu 
elektrisko sildaparātu un krāšņu sildelementiem vajadzīgs sakausē
jums, kam ir augsta elektropretestība un minimāls elektropretestības 
temperatūras koeficients; sildelementu sakausējumam jābūt ari iz
turīgam pret oksidēšanos.

Sildelementiem lieto šādus sakausējumus: uz niķeļa bāzes — 
nihromus; uz dzelzs bāzes —  fehralu, hromalu, meganīru utt. atka
rībā no sildaparāta darba temperatūras režīma.

Sakausējumus, kas satur nelielu hroma un alumīnija procentu un 
kas ir karstumnoturīgi līdz 1100°C, izgatavo stieples veidā. Sakau
sējumi ar augstu hroma un alumīnija saturu un karstumnoturību 
līdz 1250— 1350°C nav plastiski, tāpēc no tiem atlej pretestības ele
mentus.

Sakausējumu ķīmiskais sastāvs dots 38. tabulā.

38. tabula
Sildelementu sakausējumi

Sakausējuma nosaukums

Ķīmiskais sastavs ( ®/o) Īpatnējā 
elektropre- 

testiba 
2  mmzlm 

pie 20°C

Maksimā
lā darba 
tempera
tūra °C

niķelis
Ni

hroms
Cr

silīcijs
Si

alumī
nijs
Ai

dzelzs
Fe

Nihroms ............................ 85 15 _ 1,05 1150
Nihroms ............................ 65 15 — — 20 1.1 1100
Fehrals . . . . . . . — 15 — 5 80 1,3 1100
Hromals ............................ — 30 — 5 65 1,6 1250
Jaunais meganīrs . . . . 37,5 — 7,5 55 1,8 1350
Sakausējums Nr. 1 . . . — 17 1 5 77 1,4 1000
Sakausējums Nr. 2 . . . — 25 . 1 6 6 8 1,5 1200
Sakausējums Nr. 3 . . . - 27 — 7 6 6 1,4 1300

Aparātu būvē bieži vajadzīgs, lai atsevišķām detaļām būtu no
teikts lineārās izplešanās koeficients. Dažos gadījumos nepiecie
šams, lai lineārās izplešanās koeficients būtu minimāls (tuvs nul
lei) vai, otrādi, maksimāls, lai tam būtu noteikts lielums, vai, _bei- 
dzot, šim koeficientam jābūt ar noteiktu lielumu dotajā temperatūras 
intervālā. Lai apmierinātu šīs dažādās prasības, katram konkrētam 
gadījumam izgatavo stingri noteikta sastāva sakausējumus.

Parasti visi metāli sasilstot izplešas pēc līklīnijas likuma un ar
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temperatūras paaugstinašanos lineārās izplešanas koeficients a 
pieaug.

Sim likumam pakļaujas visi metālu sakausējumi, izņemot Fe— Ni 
un Fe— Pt sakausējumus, kuru lineārās izplešanās koeficients nepa
kļaujas vispārīgajam likumam.

Tā dzelzs sakausējumam ar 25% niķeļa ir gandrīz divas reizes 
lielāks lineārās izplešanās koeficients nekā dzelzij, bet dzelzs sa
kausējumam ar 36% niķeļa ir astoņkārt mazāks lineārās izplešanās 
koeficients nekā dzelzij. Minētajam sakausējumam ir šāds sastāvs — 
35— 37% niķeļa, līdz 0,25% oglekļa, pārējais — dzelzs; to sauc par 
invaru (nemainīgo), un tas praktiski neizplešas, sasilstot līdz 
100°C.

To lieto daudzās iekārtas detaļam, kas, temperatūrai mainoties, 
nedrīkst mainīt savus izmērus.

Dzelzs sakausējumam ar 42% niķeļa ir pastāvīgs koeficienta a 
lielums intervālā no 0 līdz 300°C, bet dzelzs sakausējumam ar 50% 
niķeļa —■ no 0 līdz 450°C.

Gadījumos, kad nepieciešams, lai sakausējuma lineārās izpleša
nās koeficients būtu vienlīdzīgs ar stikla lineārās izplešanās koe
ficientu (elektriskās spuldzes cokols u. tml.), lieto sakausējumu, kas 
satur 48% niķeļa; šo sakausējumu sauc par platinītu.

Detaļas, kurām nepieciešams maksimāls lineārās izplešanās koe
ficients, izgatavo no sakausējuma ar 25% niķeļa, bet aparātu de
taļas, kurām nepieciešama maksimālā deformācija sakarstot, izgatavo 
no termobimetala, kas sastāv no divām sametinātām sakausējumu 
H25 un H36 plāksnītēm (satur 25 un 36%) niķeļa). Sasilstot plāk
snīte liecas, jo  viena tās puse, kas izgatavota no sakausējuma H36, 
gandrīz nemaz neizplešas, bet otra puse, kas izgatavota no sakausē
juma H25, turpretim izplešas ļoti intensīvi.

Detaļām ar nemainīgu elastības moduli pie mainīgas temperatū
ras (precīzu iekārtu atsperes) lieto sakausējumu, ko sauc par elin- 
varu (pastāvīgu elastību); tas satur 36% niķeļa un 12% hroma.

Magnētiskos sakausējumus iedala divās pamatgrupās:
1. Oglekļa tērauds Y10— yi2, ko lieto neliela izmēra (5— 7 mm* 

šķērsgriezuma) neatbildīgiem magnētiem.
2. Lielākiem magnētiem lieto hromtēraudu.
Ļoti augstas magnētiskās īpašības ir dzelzs-niķeļa-alumīnija 

sakausējumiem ar niķeļa saturu no 15 līdz 30% un alumīnija saturu 
līdz 13%. So sakausējumu lieto maza gabarīta un svara spēcīgiem 
magnētiem.

Magnētiem, kurus uzmagnetizē pārmaiņus (piemēram, transfor
matoru serdeņus), lieto sakausējumus ar mazu koercitīvo spēku un 
augstu magnētisko caurlaidību, bet, ja sakausējumus darba procesā 
magnetizē ar maiņstrāvu, tad jābūt maziem histerezes un Fuko 
strāvu zudumiem.

Armko dzelzij ir zems koercitīvais spēks un augsta magnētiskā 
caurlaidība, bet ir lieli zudumi uz Fuko strāvām. Tāpēc lietot to
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izstrādājumiem, kurus magnetizē periodiski, nav racionāli. Pieliekot 
dzelzij silīciju, magnēta koercitīvais spēks mainās maz, bet elektro- 
pretestība strauji pieaug un zudumi uz Fuko strāvām samazinās. 
Sakarā ar to transformatoru serdeņiem, dinamomašīnām utt. lieto 
bezoglekļa sakausējumus ar silīciju.

Transformatoru dzelzs satur ap 4% silīcija un minimālu oglekļa 
daudzumu.

Lai iegūtu lielāku magnētisko caurlaidību, šo tēraudu atkvēlina 
pie 1000° temperatūras ūdeņraža atmosfērā, izdedzinot tēraudā esošo 
oglekli. Transformatoru dzelzij ir rupjgraudaina struktūra ar mazu 
sīkstumu.

Dinamotērauds, kas satur 1% silīcija, ir plastiskāks nekā trans
formatoru tērauds, bet atpaliek no tā magnētisko īpašību ziņā.

Aparātu (radio, telefonu, telegrāfu utt.) ražošanai nepieciešams 
sakausējums ar augstu magnētisko caurlaidību. Tāpēc lieto sakau
sējumu permaloju, kas satur 78,5% niķeļa. So sakausējumu pirms 
lietošanas termiski apstrādā (divkārtīga karsēšana ūdeņraža atmo
sfērā līdz 600 un 1200°C un atdzesēšana ar ātrumu 20° sek.), kas 
dod iespēju iegūt šim sakausējumam augstu magnētisko caurlaidību.

XIV N O D A Ļ A

KRĀSAINIE METĀLI UN TO SAKAUSĒJUMI

1. KRĀSAINO METĀLU KLASIFIKĀCIJA, ĪP A Š ĪB A S  UN LIETOŠANA

Visbiežāk mašīnbūvē lieto šādus krāsainos metālus: varu, alumī
niju, magniju, svinu, cinku un alvu. Sos metālus lieto tīrā veidā un 
sakausējumos.

Krāsaino metālu rūdas dabā sastopamas maz. Metāla procentuā
lais saturs šajās rūdās parasti ir neliels (1— 3 % ), metāla iegūša
nas process no rūdām ir darbietilpīgs un dārgs, tādēļ krāsaino me
tālu lietošana rūpniecībā jāierobežo.

Varam ir augsta elektrovadītspēja, siltumvadītspēja un pretestī
bas spēja korozijai (oksidācijai). Varu kaļ karstā un aukstā stāvoklī. 
Tas labi izvelkams vistievākajās stieplēs un štancējams aukstā stā
voklī. Vara cietība, stingums un izturība krasi paaugstinās pēc no- 
blietēšanas.

Pēc atkvēlināšanas varš kļūst mīksts un plastisks.
Vara kušanas temperatūra ir 1083°, īpatnējais svars —  8,9.
Tīrā veidā varu lieto galvenokārt elektrotehnikā. Daļēji lieto 

siltumtehnikā (sildāmiekārtu reģistru caurules) un mašīnbūvē (eļ
ļas pievadu vara caurulītes utt.). No visa iegūstamā vara 75% izlieto: 
dažādu sakausējumu ražošanai.

Vara sakausējumu ar cinku sauc par misiņu, tā īpašības nosaka 
cinka un citu leģējošo elementu procentuālais saturs.
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Vara sakausējumus ar citiem metāliem un nemetāliem (alvu, alu
mīniju, niķeli, silīciju utt.) sauc par bronzu. Bronzas īpašības un 
uzdevums ir dažāds atkarībā no sakausējumā ietilpstošo komponentu 
daudzuma.

Vara kaitīgie piemaisījumi ir bismuts un svins.
Alumīnijs. Dabā tīrs alumīnijs nav sastopams, tomēr savienoju

mos ar citiem elementiem tas veido ap 250 minerālu. Alumīnija rū
dās ir augsts mālzemes (A 2 O 3 ) procents; pie tās pieskaitāmi bok
sīti, alunīti un kaolīni. Visvērtīgākā alumīnija rūda ir boksīti.

Alumīnijs ir balts, spīdīgs metāls, mīksts, plastiskāks nekā varšr- 
tā īpatnējais svars ir 2,6, kušanas temperatūra —■ 658°C. Salīdzinot 
ar varu, tā elektrovadītspēja ir 60 % , siltumvadītspēja arī nedaudz 
mazāka kā varam; labi pretojas korozijai. Tīrā veidā alumīniju lieto 
elektrotehnikā, kā arī melno metālu pārklāšanai (lai aizsargātu pret 
koroziju) elektrolizes vai alitēšanas ceļā. Bez tam alumīniju lieto 
lokšņu veidā dažādu detaļu štancēšanai aparātu būvniecībā un saim
niecības trauku štancēšanai.

Alumīnija ķīmiskais sastāvs dots 39. tabulā.

39. tabula
Alumīnija1 ķīmiskais sastāvs

Ķīmiskais sastāvs (»/«)

Alumīnija piemaisījumi, ne vairak par
Alumīnija

raarka
saturs 
(%> ne mazāk 
par

: d
ze

lzs
 

: F
e sil
īci

js
Si va

rš
Cu

v>
4* ~ļ"wW
•3-ctN £ « •O — ÜH

tna.a
0 c
+ÏÏ." T
ÏÔ pi

em
ai

sīj
u

mi
 k

op
ā Grupas šķirne

ABI 99,9 0,06 0,06 0,005 — — 0,10 Augstas tīrības 
alumīnijs

AB2 99,85 0,1 0,08 0,008 — — 0,15 Alum īnijs ar da
A00 99,7 0,15 — — 0,3 0,2 0,3 žādu tīrības pa
A2 99,0 0,5 0,5 — 1.0 0,10 1.0 kāpi
A3 98,0 1,1 1,0 — 1,8 0,1 2,0
A4 96,5 1,8 1,5 — 3,5 0,1 3,5

Piezime. Cipari a.:z burta A  norada šķirni, alumīnija tīrības pakapi.

Alumīnija, silumīna un dūralumīnija sakausējumus plaši lieto 
aviorūpniecībā, traktoru, automobiļu rūpniecībā un aparātu būvē.

Magnijs dabā tīrā veidā nav sastopams. Savienojumu veidā 
magnijs, tāpat kā alumīnijs, dabā ir plaši izplatīts.

Magnija savienojumi sastopami ne tikai cietās rūdās magnezīta, 
dolomīta, karnalīta veidā, bet arī tā saucamā biofīta veidā jūras 
ūdenī un ezeru sālsūdeņos.

Tīrs magnijs ir viegls metāls. Magnija īpatnējais svars ir 1,8.
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Kušanas temperatūra —  650°C. Magnija galvenie trūkumi ir vājā 
pretestība korozijai, mazais plastiskums un zemās mehāniskās īpašī
bas.

Magnijs, karsējot to līdz 550— 600°C, uzliesmo ar gaišu liesmu, 
tāpēc magnijs jāgriež uzmanīgi. Magnija skaidas (liela oksidēšanās 
virsma) var uzliesmot ari pie parastās temperatūras.

Sakausējumos magnijs sastopams kā sastāvdaļa vai oksidētājs.
Cinks — balts metāls ar zilganu spīdumu, tā īpatnējais svars —  7, 

kušanas temperatūra — 419°C. Normālā temperatūrā trausls, uzkar
sējot-līdz 100— 150°C, kļūst plastisks un viegli apstrādājams ar spie
dienu. Uzkarsējot virs 250°C, atkal kļūst trausls, un to var sa
smalcināt pulverī. Izkausētā stāvoklī šķidrs un labi piepilda lejamās 
veidnes.

Tīrā veidā cinku lieto rūpniecībā galvenokārt melno metālu pār
klāšanai (cinkošanai), lai aizsargātu tos pret koroziju. Iegūtā cinka 
lielāko daļu izlieto kā dažādu metala vieglo sakausējumu sastāv
daļu.

40. tabula
Krāsaino metālu īpašības

Īpašības Varš
Cu

Niķelis
Ni

Alumī
nijs
AI

Cinks
Zn

Svins
Pb

Alva
•Sn

Magnijs
Mg

īpatnēfais s v a r s ....................... 8,9 8,9 2,7 7,0 11,3 7,3 1,8
Kušanas temperatūra C ° . . 1083, 1452 658 419 327 232 650
Stiepes izturības robeža
(kG/mm?) . . . .  . . 2 0 40 10 11 2 2,5 8— 22
Pagarinājum s 6 ( % )  . . . 4d 35 3 — 20 5 30 40 3— 12
Cietība pēc Brineļa (kGlmm2) 40 80 15— 60 40 4 5 25
Metala marka * ............................ M 0.MI, HI . H2 A00, u o .m , C f'.C l, 0 1 ,0 2 , Mr-1,

M2.M3, H3, H4 A1,A2, m ,U 3 C2,C3, 0 3 ,0 4 Mr-2
M4 A3,A4 C4

_*  Cipars pie burtiem, kas apzfme metālu, norada metala mārku (šķirni). Jo 
lielāks cipars, jo vairāk attiecīgās markas metālā piemaisījumu.

Alva — mīksts un sīksts metāls, liecot tas rada raksturīgu sprak
šķi. īpatnējais svars —  7,3, kušanas temperatūra —  232°C. Tīrā veidā 
alvu lieto folijas izgatavošanai, alvošanai, kr ari lodēšanai (visbie
žāk sakausējumā ar svinu). Visvairāk alvu lieto kā sastāvdaļu krā
saino metālu (bronzas) sakausējumos. Alva temperatūrā, kas zemāka 
par nulli (no —■ 15 līdz — 18°C) pārvēršas trauslā metālā, kas viegli 
sairst pulverī. Šo pārvēršanās procesu sauc par «alvas mēri». Šādu 
alvu atgriezt normālā stāvoklī var, to otrreiz pārkausējot. Tāpēc me
tala detaļas, kas strādā zemā temperatūrā, lodēt un alvot ar alvu ne
drīkst. Alva ir ļoti deficīts metāls, jo  tās rūdas reti sastopamas un to 
krājumi ierobežoti.

Svins ■— mīksts un stiepjams metāls, viegli deformējams aukstā
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•stāvoklī, labi lejas un aktīvi pretojas skābju iedarbībai. Svina īpat
nējais svars —  11,3, kušanas temperatūra —  327°C.

Tīrā veidā svinu lieto skābju šķīdumu tvertņu, akumulatoru plašu 
utt. izgatavošanai.

Šķidrā stāvoklī svinu lieto metālu termiskā apstrādē detaļu vai 
•darba rīku ātrai vietējai sakarsēšanai, tos rūdot vai atlaidinot. Svina 
tvaiki ir ļoti kaitīgi veselībai, tāpēc darbs pie svina vannām ar augstu 
temperatūru bez speciālas atsūcošas ventilācijas nav pieļaujams.

Svinu lieto kā sastāvdaļu šādos sakausējumos: alvas lodēs, 
bronzā, gultņu sakausējumos (babītā). Svina rūdas reti sastopamas 
dabā, tās krājumi nav lieli, tāpēc svins ir ļoti deficīts metāls.

Krāsaino metālu īpašības minētas 40. tabulā.

2. KRĀSAINO M ETĀLU SAKAUSĒJUM I

Misiņš. Vara sakausējumu ar cinku plaši lieto rūpniecībā. Mi
siņš ir labi kaļams, labi štancējas, to var presēt un vilkt aukstā un 
karstā stāvoklī, labi pretojas korozijai, tam ir augstāki izturības rā
dītāji nekā varam. Izturības robeža ( c B), relatīvais pagarinājums (ā) 
un cietība ir daudz augstāki nekā varam, misiņš labi apstrādājams 
griežot, dod spoguļgludu virsmu.

Misiņš labi pārklājas ar niķeli un oksidējas.
Cinka saturs misiņā ir no 10 līdz 42% . Jo lielāks šis procents, jo 

vairāk paaugstinās misiņa izturības robeža un relatīvais pagarinā
jums, cietībai nemainoties. Ja misiņš satur 30% cinka, tas iegūst 
maksimālo plastiskumu. Ja cinka saturs ir vairāk nekā 39%, plas
tiskums krasi pazeminās, bet izturība palielinās. Saturot cinku virs 
42%, misiņa mehāniskās īpašības strauji pazeminās —  palielinās 
cietība un trauslums, izturības robežai un relatīvajam pagarināju
mam vienlaicīgi pazeminoties.

Lai piešķirtu misiņam sevišķas īpašības vai palielinātu tā iztu
rību, tajā ievada papildu leģējošos elementus (niķeli, beriliju, alvu, 
svinu); leģējošo elementu daudzums parasti nepārsniedz 7 —  8% .

Leģēts speciāls misiņš sasniedz tērauda izturību, kam ir vidējs 
oglekļa saturs.

Misiņa mārku apzīmē ar misiņā ietilpstošo leģējošo pamatele
mentu nosaukuma sākuma burtiem un vara un leģējošā elementa 
procentu daudzumu tajā, piemēram, mārka JI62 apzīmē misiņu ar 
62%  vara saturu, pārējais ir cinks u. c. Marka JIML158-2 apzīmē 
mangāna misiņu ar šādu saturu: varš 58%, mangāns 2% ; pārējais 
cinks.

JI68 un JI62 mārku misiņu galvenokārt lieto lokšņu un lentu 
veidā izstrādājumiem, kurus izgatavo ar dziļo štancēšanu. Misiņu 
JI69 un JIC59-1 lieto velmētu un presētu stieņu veidā, kurus lieto 
sīku detaļu —  čaulu, uzgriežņu, gredzenu, krānu un citu detaļu iz
gatavošanai. Detaļām, kam nepieciešama gluda apstrādes virsma,
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4t. tabula
Bronzas ķīmiskais sastavs un lietošanas nozare

Ķīmiskais sastavs (°/a) (pārējais varš) è ü  &
Bronzu

■osaukums
Sakausēju
ma raarka alva cinks svins fosfors

Lietošanas
nozare

Sn Z n Pb p
a E s

Alvas un svina bronzas

Alvas-
-svina-
-cinka
bronza

Bp.
OUC-6-

-6-3

5— 7 5— 7

1 
^

o 
1 1,3 Armatūra, kas 

strādā zem 
10 atm. lie
la spiedie
na

Neatbildīgi
gultņi

Alvas-
-fosfora
bronza

Bp.OO
10-1

9— 11 0 ,6 -0 ,1 0,9 Zobrati, čau- 
lasaugstam 
virsmas 
spiedienam

Alvas-
-svina
bronza

Bp.OC
5-25

4 - 6 23— 27 0,75 Gultņi un čau
las lielam 
spiedienam 
vai lielam 
ātrumam

Alvas-
-svina

Bp.OC 165 15— 17 — 4 - 6 — 0,8 Eļļas blīvgre- 
dzeni

bronza
Svina

bronza
Bp.C-30

liezalvas b

27— 33

ronzas

Čaulas, gult
ņi, ieliktņi, 
ielējumi tē
raudā

Alnmīnija
bronza

Bp.A5 4— 6 % 
AI

- - — Pārē
jais
varš

Lentes, slok
snes

AUimini-
ja-dzelzs
bronza

Bp.A)K
9-4

8— 10 % 
AI

2— 4 % 
Fe

Tas
pats

Zobrati, čau
las, armatū
ra, automo

biļu vadīša
nas iekārtas 
det aļas u. c

Alumīni- Bp.A>KMu 9 - 1 1  % 2— 4 % 1— 2% — Tas Zobrati, čau
ja-dzelzs- 10-3-1,5 AI Fe Mn pats las
-mangā- 

na bronza
Alumīfli- Bp A)KH. 9,5— 11 % 3,5— 5,5% — 3,5— 5,5% Tas Gliem eži, vār

ja-
-dzelzs-
-niķeļa
bronza

10-4-4 AI Fe Ni pats stu vadot- 
nes, zobrati, 
ļoti atbildī
gas čaulas

labāk lietot misiņu JIC59-1. Misiņa speciālās šķirnes, kas satur spe
ciālus papildelementus — alumīniju, mangānu, niķeli, lieto galveno
kārt lējumu veidā.
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Bronza — vara un alvas sakausējums. Alvas bronza ar alvas 
saturu virs 5— 6% nav velmējama un kaļama, to lieto tikai lējumu 
veidā. Bronzas augstās lejamības īpašības nosaka mazais saru
kums (alvas bronzas sarukums ir mazāks par vienu vienību).

Bronza ar 10% un lielāku alvas saturu ir viens no labākajiem 
•antifrikcijas materiāliem, un to plaši lieto gultņu izgatavošanā.

Lai bronza būtu labāk apstrādājama, tajā ievada līdz 3— 5% 
svina. Kā oksidētāju bronzā ievada fosforu. Ja bronzā ir ap 1% 
fosfora, to sauc par fosforbronzu. Fosfors paaugstina bronzas anti
frikcijas īpašības.

Bezalvas bronzas ir alumīnija, silīcija, berilija u. c. bronzas.
Mazā sarukuma dēļ alvas bronza ir labāka par alumīnija, silī

cija un berilija bronzu, tomēr alumīnija un silīcija bronzas pēc me
hāniskām īpašībām ir labākas.

Silīcija-cinka bronzai ir labāka šķidrplūstamība.
Berilija bronza atšķiras no pārējām ar augstu cietību un elastību.
Alumīnija bronzu lieto galvenokārt sīku, bet atbildīgu detaļu 

(atmalu, zobratu u. c.) izgatavošanai.
Silīcija bronzu lieto kā alvas bronzas atvietotāju.
Berilija bronzai Bp. E2 ar 2% berilija ir augsta izturība un elas

tība, tā labi metināma, ir ķīmiski izturīga, to viegli apstrādāt grie
žot, un tā ir labs sakausējums atsperēm, membrānām u. c. Berilija 
bronzu rūda un vēcina pie 325°C. Tomēr tās saturā ietilpstošais 
ļoti deficītais berilijs ierobežo tās plašu lietošanu.

Bronzas ķīmiskais sastāvs un tās uzdevums doti 41. tabulā.
Alumīnija sakausējumus iedala deformējamos (presētos, velmē

jos, kaltos) un lejamos. Deformējamos sakausējumus iedala ar 
termisko apstrādi uzlabojamos un neuzlabojamos. Alumīnija-man- 
gāna sakausējumiem ir lielāka izturība pret koroziju nekā tīram alu
mīnijam, tiem ir mazāks īpatnējais svars, un tie ir izturīgāki nekā 
tīrs alumīnijs.

Pie alumīnija sakausējumiem, kurus lieto presētā vai kaltā veidā 
un kuri uzlaboti ar termisko apstrādi, pieder dūralumīnijs, kas bez 
alumīnija satur 4 līdz 5% vara, 0,5% magnija, 0,5% silīcija un
0,5%  mangāna. Varš, silīcijs un magnijs veicina sakausējuma 
uzlabošanu termiskajā apstrādē. Dūralumīnijs ar 1,5 un 1,7% 
magnija saturu ir mazāk plastisks karstā stāvoklī nekā parastais 
dūralumīnijs, toties par pēdējo daudz izturīgāks. Mangāns piešķir 
dūralumīnijam mehānisko izturību un izturību pret koroziju. Dzelzs 
dūralumīnijā ir kaitīgs piemaisījums.

Lai palielinātu pretestību korozijai, dūralumīniju pārklāj ar plānu 
tīra alumīnija kārtu, t. i., to plakē.

Gadījumos, kad nepieciešams karstumizturīgs sakausējums, kam 
jāstrādā 200— 300°C temperatūrā (virzuļi, dzinēju cilindru galvas), 
lieto sakausējumu ar niķeļa piemaisījumu.

Silumīni — alumīnija sakausējumi ar augstu silīcija saturu. Sos 
sakausējumus lieto tikai liešanai. Silīcija-alumīnija sakausēju
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miem eitektikas rašanās rezultātā- ir labas liešanas īpašības (blī
vums lējumā, mazi rukuma spriegumi utt.). Tādēļ silumīnus plaši 
lieto, lejot zemes veidnēs, precīzijas lējumos, lejot kokilēs un lejot 
zem spiediena. Zem spiediena lietā silumīna blīvums tuvojas kalta 
vai štancēta alumīnija sakausējumu blīvumam. Bez tam atlieto alu
mīniju sakausējumu blīvumu palielina, tos rūdot un pēc tam māk
slīgi vēcinot.

Deformējamo alumīnija sakausējumu ķīmiskais sastāvs un mehā
niskās īpašības minētas 42. tabulā.

42. tabula
Ar termisko apstrādi neuzlabojam o deform ējam o alum īnija sakausējumu 

ķīmiskais sastāvs un mehāniskās īpašības

Sakausējuma marka

Ķīmiskais sastāvs <•/.) Mehāniskās īpašības

magnijs mangāns pārējais (kGlm nfi) 8 B *

A M lļ 1,3 13 20 30
AM2 2,5 0,3 — 20 23 45
AMW3 3,5 0,4 0,7 24 20 50
AMM5 5,0 0,4 — 28 20 70

Gadījumos, kad vienkāršas konfigurācijas detaļas strādā trie
ciena slodzēs, tiek pakļautas korozijai un kad tām jābūt ar nelielu 
svaru, lieto magnija sakausējumus ar 10— 11% magnija saturu.

Babītus visbiežāk lieto gultņu ieliešanai; tie ir svina un anti- 
mona, alvas un antimona vai svina, alvas un antimona sakausējumi. 
Babītos pieliek ari varu, arsēnu un citus elementus.

Tādējādi babīts sastāv no mīkstas masas un cietiem ieslēgumiem. 
Kā mīkstā masa ir svina un antimona eitektika, cietie ieslēgumi (ap
mēram 5% pēc tilpuma) ir antimona kristāli.

Kā gultņu sakausējumus lieto arī lejamo bronzu, visbiežāk svina 
bronzu. Bronzā par cieto masu ir varš, bet par mīksto —  svins. Šīs 
bronzas sastāvs ir šāds: 30% svins un 70% varš.

Gultņu' ieliktņiem lieto arī daudz citu sakausējumu: alvas-anti- 
monta-vara babītu (B83), alvas-antimona babītu u. c.

Labākie babīti ir alvas-antimona babīts, pēc tain alvas-svina-an- 
timona babīts, sliktāks ir svina-antimona babīts, kurš ir vislētākais; 
un kura sastāvā nav deficītā metala —  alvas.

Mašīnbūvē plaši lieto babītu B16 un B6.
Gultņu sakausējumu markas izvēli nosaka ieliktņu izgatavošanas- 

tehnoloģija un darba apstākļi (43. un 44. tab.). Lielam virsmas 
spiedienam jālieto svina vai alvas bronza; bez tam alvas bronzu 
lieto ari mazam virsmas spiedienam, ja ir liels vārpstas griešanās 
ātrums.
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Gultņu sakausējumu ķīmiskais sastāvs un lietošanas nozare
43. tabula

Ķ īm is k a is  sa s tā v s  (•/•)

a n ti-
m o n s

S b

vafš
C u

k a d m ijs
Cd

s v in s
P b

a lv a
Sn citi elem enti

10—12 5,5— _ _ Pārējais
- 6 , 5

13— 15 1,5— 1,25— 1,75 Pārējais 9 - 1 1 Niķelis
— 2,0 0 ,7 5 -1 ,2 5  %

Arsēns
0,5— 0,9 %

1 5 - 1 7 1 , 5 - — — 15— 17 —
- 2,0

14—16 2,5— 1 ,7 5 -2 ,2 5 — 5— 6 Arsēns
— 3,0 0 ,6 - 1,0 %

N e vai — Kalcijs — _ Nātrijs
rāk kā 0,75— 1,1 0,65— 0,95 %
0,25

44. tabula
Metāla formā atlieto bronzu mehāniskās īpašības

B r o n z a s  m ārka
S t ie p e s  iz tu r īb a s  

r o b e ž a  ( k G j m m ī )
P a g a r in ā ju m s  (•/•)  

n e  m a?āk par
C ie tīb a  p ē c  Brineja ' 
(A O /m m ). n e m a z ī k  

par

B p .o u c  6-6-3 18 4 6 0
6 p.O<t> 10-1 25 3 90
Bp.OC 5-25 14 6 50
Bp.C 30 6 4 25
Ep.A >K  9 -4 50 10 110
Bp.A>KMU 10-3-1,5 55 10 110
Bp.A)KH 10-4-4 6 0 5 170

XV N O D A Ļ A

METĀLU MEHĀNISKĀS ĪPA ŠĪB A S 

1. VISPĀRĪGAS z i ņ a s

Visās tau tas  saimniecības nozarēs izmantojamos metālus un to 
sakausējumus lieto visdažādākos ekspluatācijas apstākļos.

Detaļas un izs trādājum us slogo ar pastāvīgu vai m ainīgu slo
dzi, ar griezes vai lieces spēkiem. Tās var s trādā t augstas  tem pera
tūras apstākļos un metālu sagrau jošā  vidē (skābes, sārmi utt.) .

Lai noteiktu, kādi metāli un to sakausējumi var s trādā t dotajos
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apstākļos, kādas markas sakausējums, jāizvēlas noteiktai detaļai 
vai izstrādājumam, kādai jābūt detaļas formai un izmēriem, lai iz
turētu ekspluatācijā noteiktus spēkus, ir jāzina, kādas fizikāli me
hāniskās īpašības ir dotajam sakausējumam.

Par metālu mehāniskajām īpašībām sauc visu īpašību kopumu, 
kas nosaka metāla pretestību mehānisku spēku (slodžu) iedarbībai. 
Slodžu pamatveidi ir šādi:

a) pastāvīga statiska slodze — stiepe, spiede, liece, un, beidzot, 
".vērpe;

b) dinamiska (trieces, momentāna) slodze;
c) mainīga slodze, piemēram, spiede un stiepe;
d) sarežģīta (jaukta) slodze, kad detaļu vai izstrādājumu 

vienlaicīgi slogo ar dažādām slodzēm: ar pastāvīgu un mainīgu, 
ar lieci, vērpi utt., piemēram, dzinēja kloķvārpstu.

Bez tam slodze, kas darbojas uz detaļu, var būt saistīta ar ber
zes spēku un augstu temperatūru ietekmi, piemēram, dzinēja vir
zuļu pirksti ; uz metala izstrādājumiem var iedarboties dažādi sāļi 
(jūras ūdens), skābes un sārmi.

Metālu un sakausējumu pretestību visiem šiem slodžu veidiem 
un vides iedarbībai nosaka vairāki faktori:

1) dotā sakausējumā ietilpstošo elementu fizikāli mehāniskās 
īpašības;

2) sakausējuma īpašības atkarībā no tā sastāvdaļām un to dau
dzuma;

3) sakausējuma iekšējā uzbūve —  tā vienveidība, iekšējie bo
jājumi, kaitīgie piemaisījumi utt.;

4) sakausējuma struktūra un karstās un termiskās apstrādes 
ietekme uz struktūras sastāvdaļu īpašībām un pārmaiņām;

5) cietība un cietības maiņa dažādos izstrādājuma šķēlumos;
6) izstrādājuma virsmas forma (konfigurācija) un apstrādes glu- 

dums utt.
Metālu un sakausējumu iekšējās uzbūves pētīšanai lieto mikro

skopisko un makroskopisko analīzi.

2. M IK RO SK O PISK Ā AN ALIZĒ

Mikroskopisko analizi lieto, lai noteiktu kristālu ārējo veidu, no 
kuriem sastāv sakausējums, t. i., to lielumu un formu; lai noteiktu 
sakausējuma iekšējās uzbūves maiņu, kas notiek karstās, termiskās 
un ķīmiski-termiskās apstrādes dažādos režīmos; lai atrastu mikro- 
bojājumus — plaisas, dobumus, plēvītes un nemetāliskus ieslēgu
mus (oksīdus, sulfīdus); lai noteiktu dažu struktūras sastāvdaļu ķī
misko sastāvu pēc to raksturīgās formas un raksturīgās iekrāsoša
nās, lietojot speciālus reaktīvus.
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Mikroskopisko analizi izdara šādi. No pētījamā materiāla izga
tavo nelielu paraugu (klucīti). Klucīti pakāpeniski apstrādājot, vī
lējot, slīpējot un pulējot, klucīša virsmu galīgi apdarina spoguļ- 
gludu, bez vismazākām svītrām. Pēc tam sagatavoto virsmu kodina 
ar speciālu reaktīvu. Oglekļa un leģētam tēraudam un čugunam vis
biežāk lieto 2 — 4fl/o slāpekļskābes šķīdumu spirtā vai 4°/o pikrīn- 
skābes šķīdumu spirtā (Iževska reaktīvs). Pēc kodināšanas klucīti 
aplūko caur mikroskopu. Klucīša kodināto mikrostruktūru, kas pa
lielināta vairākus simtus reižu, fotografē.

Par makrostruktūru sauc metala uzbūvi, kuru var redzēt bez pa
lielinājuma vai ar nelielu palielinājumu (līdz 30 reižu).

Tādējādi makroskopiskā analizē dod iespēju samērā ātri atklāt 
daudzus defektus, kas sastopami metālos un sakausējumos pēc lie
šanas, kalšanas, metināšanas utt. Šķiedru virziena noteikšanai pēc 
kalšanas, cementēšanas un rūdīšanas dziļuma un rakstura noteik
šanai makroanalize ir neaizstājama pētīšanas metode.

3. M ETĀLU M EHĀNISKĀS PĀRBAU DES

Stiepes pārbaude. Stiepes pārbaudē var noteikt metala vai ma-, 
teriāla izturības robežu, relatīvo pagarinājumu, relatīvo sašaurinā
jumu, elastības robežu, proporcionalitātes robežu, tecēšanas robežu 
un elastības moduli.

Praksē tomēr parasti aprobežojas ar pamatlielumu noteikšanu: 
nosaka stiepes robežu, relatīvo pagarinājumu un relatīvo sašaurinā
jumu.

Ja spēku (slodzi), kas darbojas uz paraugu, apzīmē ar P kG, pa
rauga šķērsgriezuma laukumu ar F mm2, tad spriegums

P
g =  ■= kGjmm2, 

r

, . . slodzet. i., spriegums =  — .-------  •- laukums
Stiepes spriegumu, kuru sasniedzot materiāls sagrūst, sauc par 

stiepes izturības robežu un apzīmē ar oBst.
Ja paraugam, ko stiepj, šķērsgriezuma sākumlaukums ir F0 mm- 

un graujošā slodze P kG, tad stiepes izturības robeža
P

B̂st =  -p kG/mm2. 
ro

Relatīvais pagarinājums. Stiepes pārbaudē paraugs pagarinās 
proporcionāli slodzes palielinājumam. Līdz noteiktam slodzes lielu
mam šis pagarinājums nav paliekošs (167. zīm.), t. i., ja šai laikā slo
dzi noņem, tad paraugs ieņems sākumstāvokli. Slogojot ar lielu slodzi 
(lielāku nekā punktā A),  paraugs iegūst paliekošu pagarinājumu.
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Ja saliek kopā abas parauga puses pēc tā sagraušanas, tad pa
rauga kopgarums l ir lielāks nekā parauga sākumgarums /0. Pa
rauga garuma palielinājums raksturo metala plastiskumu (stiepja- 
mību)-

Parasti pagarinājumu novēro parauga vidus daļā.
Relatīvo pagarinājumu nosaka stiepē iegūtā pagarinājuma / — /0 

attiecība pret parauga sākumgarumu l0, un to izsaka procentos:

l - l  0
4

100%.

Relatīvais sašaurinājums ir parauga šķērsgriezuma samazinā
juma laukuma (F0— F) attiecība pret šķēluma laukumu (F0)  pirms 
pārbaudes:

<1, = 5 lZ^ ioo% .

Trieciena pārbaude.
(pretestība dinamiskai -

Fo
Materiāla trieciena sīkstuma noteikšanai

-  trieciena slodzei) lieto materiāla parauga 
pārbaudi triecienā uz speciālas ma
šīnas —  svārsta vesera (168. zīm.). 
Pārbaudei ņem noteiktas formas un 
šķērsgriezuma paraugu ar vienpu
sīgu izgriezumu vidū, ievieto vesera 
atbalstos un ar svārsta triecienu no 
noteikta augstuma paraugu sagrauj. 
Pēc parauga sagraušanai patērētā 
darba nosaka materiāla trieciena 
sīkstumu. Jo mazāks ir trieciena sīk
stums, jo  trauslāks ir metāls.

Lieces pārbaude. Liecot pārbau
da galvenokārt trauslus materiālus 
(čugunu, rūdītu tēraudu), kas izlie
ces rezultātā sagrūst bez ievēroja
mas plastiskas deformācijas.

Plastiski materiāli (tērauds ar 
mazu oglekļa saturu u. c.) liecē deformējas, izlieces rezultātā nesa
grūst, un tiem nav iespējams noteikt lieces izturības robežu. Ja ir 
vajadzība, šiem materiāliem nosaka tikai lieces momenta attiecību 
pret attiecīgām izliecēm.

Lai noteiktu proporcionalitātes robežu, elastības robežu, tecēša
nas robežu un citus raksturojumus materiālam, no kura izgatavo at
bildīgas detaļas (kloķvārpstas, klaņus u. c .), kuras strādā ar lielu 
vērpes slodzi, izdara materiāla vērpes pārbaudi.

Cietības pārbaude. No visiem metālu mehāniskās pārbaudes vei
diem visbiežāk izdara cietības pārbaudi. Tas izskaidrojams ar to, ka 
cietības pārbaudei, salīdzinot ar citiem mehānisko pārbaužu veidiem, 
ir daudz būtisku priekšrocību:

167. zim. Absolūtā pagarinājum a 
maiņas diagram a atkarībā no stie

pes slodzes
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_1) izstrādājumu nesagrauj, un pec parbaudes to nodod ekspluatā- 
cija;

. 2) parbaudes vienkāršībā un ātrums;
3) cietības pārbaudes iekārta ir portatīva, un darbs ar to ir vien

kāršs;
4) pēc cietības var aptuveni noteikt stiepes izturību;
5) pēc cietības var aptuveni noteikt, kāda ir .pētāmā metāla struk- 

tura parbaudes vieta.

Tā kā, nosakot cietību, pārbauda metala virsējās kārtas, tad, lai 
iegūtu piareizu rezultātu, metālu virsmā nedrīkst būt tādu defektu 
kā apdedži, atogjotas vietas, iecirtumi, lielas svītras, kā ari virsma 
nedrīkst būt nobtietēta.

Cietības pārbaudes metodes iedala šādos veidos:
1) iespiešana, 2) iesvītrošana, 3) svārsta svārstīšana, 4) elastīgais 
atsitiens.

Visizplatītākais ir iespiešanas veids, kur cietību nosaka
1) pēc iedobuma virsmas lieluma, ko izveidojusi tērauda spied- 

lodīte, pārbaudot jar Brineļa presi (169. z īm .);
2) pēc iespieduma dziļuma, iespiežot dimanta konusu vai tērauda - 

lodīti, ja pārbaudi veic ar Rokvella aparātu (170. zīm .);
3) pēc iespiedumia virsmas lieluma, spiežot dimanta piramīdu, ja 

pārbauda ar Vikersa aparātu.
Pārbaudot cietību ar Brineļa presi, par cieto ķermeni, kuru iespiež 

pārbaudāmajā materiālā, lieto rūdītu tērauda lodīti ar diametru 10,5 
vai 2,5 mm. Detaļas virs 6 mm biezumā pārbauda ar 10 mm diametra 
lodīti ar 3000 vai 1000 kG slodzi. No 3 līdz 6 mm biezas detaļas pār
bauda ar 5 mm diametra lodīti un ar 750 un 250 kG slodzi. Pār
baudot detaļas, kuru biezums mazāks .par 3 mm, lieto 2,5 mm lodīti 
un 187,5 kG slodzi.

168. zīm. Svārsta vesera shēma
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P;ar cietības meru pieņem sasniegtas slodzes P kG attiecību pret 
iegūtā (lodītes segmenta) iespieduma virsmu:

Hņ — kG/mtn2.

Lai paātrinātu cietības noteikšanu pēc Brineļa, ir speciālas ta
bulas, kur pēc iespieduma (iedobuma) diametra nosaka cietību. At 
Brineļa presi nevar pārbaudīt materiālu, kura cietība pārsniedz 
HB =  450, jo lodīte sāk deformēties un dod nepareizus rādījumus.

Pēc šīs metodes nevar pārbaudīt iarī nitrētu, cementētu un rūdīta 
tērauda kārtu, jo lodīte izspiež plāno, cieto virsējo kārtu, un apa
rāta uzrādītie rezultāti nav pareizi.

Pārbaudot cietību ar Rokvella iekārtu, par cieto ķermeni, kuru 
iespiež pārbaudāmajā materiālā, lieto dimanta konusu ar 120° lielu 
virsotnes leņķi, cietā sakausējuma konusu vai 1,59 mm (Vi6") dia
metra rūdīta tērauda lodīti.

Cietības lielums ir starpība starp iespiedumu dziļumiem, kurus 
iegūst uz pārbaudāmā priekšmeta, iespiežot dimanta konusu ar di

vām noteikta lieluma slodzēm: ar 
lielāko slodzi —  kā pamatslodzi 
un ar mazāko — kā iepriekšējo. 
Iepriekšējā slodze vienlīdzīga 
10 kG, bet kopējā slodze, t. i., 
iepriekšējā un pamatslodze, 
iespiežot tērauda lodīti, vienlī
dzīga 100 kG (B  skala), iespiežot 
dimanta konusu — 150 kG (C 
skala) un 60 kG (A skala).

Cietības mērīšanu ar lodīti 
pēc B skalas lieto gadījumos, 
kad cietība nav liela (nerūdīts vai 
vāji rūdīts tērauds, bronza utt.). 
Ar dimanta konusu un 60 kG slo
dzi pēc A skalas pārbauda ce
mentētas, rūdītas (plānas) un 
nitrētas kārtas cietību, kā arī ga
dījumos, kad nav vēlams atstāt 
lielas uzgaļa pēdas uz izstrādā
juma vai, beidzot, gadījumos, kad 
pārbaudāmā virsma atrodas tuvu 
darba šķautnei (rīvurbja griezēj- 
šķautnes utt.).

Cietību, kas noteikta ar Rokvella aparātu, apzīmē ar RB, Rc u b  
Ra atkarībā no tā, ar kādu slodzi veikta pārbaude, t. i., pēc kādas 
skalas —  B, C  vai A.

169. zlm. Brineļa preses shēma:
/  __ priekšmetu galdiņš; 2 — rokritems; 
d —  lodīte; 4 — kontroles punkts; 5 — rā
dītāja svītra; 6 — elektrodzinēja ieslēgsa- 
s a s  poga; 7 —  elektrodzinējs; 8 —  slo
dzes sviras; 9 —  regulēšanas škrūve
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170. 2im» Rokvella preses shēma:
1 — priekšmetu gaidiņš; 2 — rokritenis; 9 —  
dimanta konuss (vai tērauda lodīle); 4 
indikators; 5 — rokturis sviru fiksēšanai; 6 —  

slodzes svira; 7, 8 un 9 — atsvari

Cietības rādījumi pēc Rokvella aparata ir nosacīti, tos neizteie 
tādās vienībās kā mērījumus ar Brineļa aparātu.

Cietības pārrēķināšanai no cietības pēc Rokvella uz cietību pēc 
Brineļa ir pārejas tabulas.

Daudzos gadījumos jāno
teic plānu kārtiņu cietība, ku
rām biezums mazāks par
0,3 mm, piemēram, plānas nit- 
rētas kārtas cietība, maza 
šķērsgriezuma stieņu cietība 
(1 mm un mazāka diametra 
spirālurbji, rīvurbju griezēj- 
šķautnes utt.).

Sājos gadījumos lieto Vi- 
kersa aparātu. Sai aparātā 
pārbaudi veic ar četrstūra di
manta piramīdu, kuras virsot
nes leņķis ir 136°. Lieto 5, 10,
20, 30, 50, 100 un 120 kG lielu 
slodzi. Mazakas slodzes lieto 
plānu vai sīku priekšmetu nit- 
rētās kārtas cietības pārbau
dei. Visos pārējos gadījumos 
lieto palielinātu slodzi. Par 
cietības mēru Vikersa iekārtā ir piramīdas iedziļinājuma diagonāles 
izmērs uz pārbaudāmā izstrādājuma. Piramīdas atveida izmērus no
saka ar speciālu lupu, kam ir kustīgs un nekustīgs lineāls. Pēc diago

nāles izmēra ar speciālu pārejas tabulu 
nosaka cietību pēc Vikersa. Cietības apzī
mējums pēc Vikersa noteikti norāda, kāda 
slodze lietota, piemēram: H Ds, H Dm.

Cietības skaitļi H D līdz 400 vienībām sa
krīt ar cietības skaitli HB (pārbaudot ar 
Brineļa tipa aparātu), bet, ja cietība ir virs 
400 H D, tad, jo lielāka ir cietība, jo  vai
rāk tā pārsniegs H B skaitli.

Cietības pārbaude, iespiežot lodīti dina
miski. Daudzos gadījumos jānosaka (kaut 
vai orientējoši) lielu detaļu metala cietība, 
piemēram, velmējamā stāva vārpstas, liela 
dzinēja vārpstas kakliņa, statnes un citu 
detaļu cietība, kuras nevar ievietot Brineļa, 
Rokvella un Vikersa aparātos. Sājos gadīju
mos cietību nosaka aptuveni ar Poldi rokas 
aparātu (171. zīm.).

Poldi aparāta uzbūve ir šāda. Speciālā 
aptverē atrodas stienis (dzelksnis) arapcilni,

171.
(0

zitn. Poldi 
un cietības 

(2)

aparats
etalons
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uz kuru spiež atspere; stieņa apakšējā daļā ir izgriezums, kurā ievie
tota tērauda lodīte. Sai pašā izgriezumā ievieto cietības etalonu — 
plāksnīti ar noteiktu cietību.

Šādu pārnesamu aparātu novieto uz detaļas tai vietā, kurā jā 
pārbauda cietība, un pa dzelkšņa augšējo daļu uzsit ar rokas āmuru 
vidēji stipri vienu reizi. Pēc tam salīdzina iedobuma izmērus uz eta
lona un uz pārbaudāmās detaļas, kas iegūti vienlaicīgi no lodītes, sitot 
pa dzelksni. Tad pēc speciālas tabulas nosaka detaļas cietības skaitli.

Gadījumos, kad jānosaka cieta rūdīta metala cietība bez pārbau
des pēdām vai jānosaka lielas rūdītas detaļas cietība, vai, beidzot, 
rūdītu un slīpētu masveida izlaides gatavu detaļu cietība, lieto Sora

aparātu, kas pamatojas uz elas
tīgā atsitiena principu(172. z īm .).

Sora aparāta darbība ir šāda. 
Noteikta svara dzelksnis ar di
manta uzgali no zināma augstu
ma krīt uz pārbaudāmo virsmu 
un pārbaudāmā metala elastības 
rezultātā atlec noteiktā augstu
mā, kuru var vizuāli noteikt 
stikla caurulē ar iedaļām.

Sora aparāta rādījumi ir ap
tuveni. Sevišķi neprecīzi aparāta 
mērījumi ir, pārbaudot plānas 
sloksnītes vai plānsienu caurulī
tes, jo  vienādas cietības plānas 
sloksnītes vai caurulītes un liela 
biezuma masīvu detaļu elastības 
pakāpes ir dažādas.

Tehnoloģiskās pārbaudes. 
Daudzos gadījumos jānosaka, kā 
izturēsies dotais materiāls, to ap
strādājot pēc paredzētā izstrādā
juma izgatavošanas tehnoloģiskā 
procesa.

Sājos gadījumos izdara tehno
loģiskās pārbaudes, kas paredz 

tās operācijas, kādas lietos, izgatavojot detaļu.
Visbiežāk izdara šādas tehnoloģiskās pārbaudes:
1. Lieces pārbaudi aukstā un sakarsētā stāvoklī (pēc ГОСТ 1683) 

izdara, lai noteiktu metala spēju pieņemt noteikta izmēra un formas 
ieliekumu. Liekt var kā aukstā, tā arī karstā stāvoklī, noteiktā leņķī 
ap tapni, līdz malas ir paralēlas vai cieši sakļaujas, t. i., līdz parauga 
malas saskaras.

2. Locīšanas pārbaudi (pēc OCT 1688 un ГОСТ 2579-42) iz
dara, lai noteiktu metala spējas izturēt otrreizēju liekšanu. 5o pār
baudi lieto stieplēm un stieņiem ar 0,8 līdz 7 mm diametru un līdz

172. zim. Sora aparāts
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5 mm bieziem slokšņu un lokšņu materiāliem. Paraugu loka par 90° 
pārmaiņus uz labo un kreiso pusi ar vienmērīgu ātrumu (apmēram 
60 locījumu 1 min.), līdz paraugs salūst.

3. Spiedes pārbaudi izdara, lai noteiktu, vai metālu iespējams 
štancēt un izvilkt aukstā stāvoklī (parasti plānu lokšņu metālu). 
Pārbaudot izspiež padziļinājumu lokšņu metālā, līdz rodas pirmā 
plaisa zem puansona, kura darba gals ir sfērisks. Pārbaudei lieto 
vienkāršas konstrukcijas rokas skrūves preses.

Bez minētajām pārbaudēm atkarībā no ražošanas prasībām var 
lietot arī citas tehnoloģiskās pārbaudes: izpludināšanu zem spie
diena, metināto šuvju liekšanu, caurules liekšanu utt.

4. TĒRAU D A M ARK AS NOTEIKŠANA PEC DZIRKSTELES

Aptuveni tērauda mārku var noteikt uz asināšanas darbgalda 
pēc dzirksteles. Tāpēc ieteicams lietot slīpripas ar šādiem rakstu
rojumiem:

I. Stieņu, lējumu un kalumu pārbaudei
slīpripas diametrs m m ........................................................ 300— 350
slīpripas platums m m ........................................................ 40—  60
g r a u d a i n ī b a ..............................................................................  36 vai 46
cietība ...................................................................................  CT1
rotācijas ātrums apgr./m in.................................................... 2000

II. Gatavu detaļu pārbaudei
slīpripas diametrs m m ........................................................ 150— 200
slīpripas platums m m .............................................................  25—  40
g r a u d a in īb a ..............................................................................  60—  80

c i e t ī b a ......................................................................................... CT1
■ rotācijas ātrums apgr./m in.................................................. 1500

Slīpripu raksturojumu mainīt nav ieteicams, jo dažāda raksturo
juma ripas, pārbaudot vienu un to pašu tērauda mārku, clod dažā
dus dzirksteļu veidus.

Vēlams, lai atslēdzniekam būtu etalonu komplekts visām tērauda 
markām, kuras lieto mašīnu detaļu un darba rīku izgatavošanai. Eta
loni atvieglo darbu tajā gadījumā, ja pārbauda tēraudu, kas rada 
dzirksteli, pēc kuras rakstura grūti noteikt tērauda mārku. Salīdzi
not dzirksteli, kas iegūta no pārbaudāmās detaļas vai tērauda pa
rauga, ar dzirksteli, kas iegūta no etalona, var vieglāk noteikt ma
teriāla mārku. Etalonu izmēri: diametrs 10— 20 mm, garums 105— 
200 mm.

Pārbaudot pēc dzirksteles stieņus, kalumus un lējumus, jānoņem 
apdedžu kārta, jo pretējā gadījumā, nosakot tērauda mārku, iegū
sim nepareizu rezultātu.

Nosakot tērauda mārku pēc dzirksteles, svarīga ir ne tikai
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dzirksteles krāsa, bet arī dzirksteļu forma un garums, atzarojumu 
forma un pavedienu blīvums, zvaigžņu daudzums, forma un izmērs, 
pavedienu galu forma, uz kuriem, pārbaudot dažu mārku tēraudu, iz
veidojas bultiņas. 45. tabulā dots dzirkstēju raksturojums dažām 
tēraudu markām.

45. tabula

Dzirksteļu (kuļu) raksturojums
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XVI N O D A Ļ A

METĀLU TERMISKĀ APSTRĀDE

Metālu termiskā apstrādē metālus un sakausējumus, lai mainītu 
#o struktūru un īpašības, sakarsē līdz noteiktai temperatūrai, iztur 
šai temperatūrā un atdzesē ar dažādiem ātrumiem. Karsēšanas āt
rums atkarīgs no izstrādājumu ķīmiskā sastāva, konfigurācijas un 
lieluma.

Termiski apstrādā kā dzelzs-oglekļa sakausējumus, tā arī da
žus krasaino metālu sakausējumus. Sai nodaļā aplūkosim tērauda 
termisko apstrādi.

h  a t k v ē l i n a s a n a

Atkvēlināšanu virsmas blietējuma novēršanai veic, uzkarsējot tē
raudu temperatūru intervālā no 600 līdz 700°C un atdzesējot krāsnī 
vai gaisā; šo atkvēlināšanas veidu sauc par rekristalizāciju.

Pārkarsēta tērauda struktūras uzlabošanai, cietības samazinā
šanai un sprieguma izlīdzināšanai tēraudu atkvēlina, uzkarsējot to 
virs augšējā kritiskā punkta 30— 50°C un pēc tam lēni atdzesējot 
kopā ar krāsni.

Tēraudu ar mazu oglekļa saturu normalizē, tas atšķiras no at
kvēlināšanas ar to, ka pēc karsēšanas tēraudu atdzesē gaisā. Tādē
jādi tēraudu atkvēlina, lai samazinātu cietību, izlīdzinātu spriegu
mus, uzlabotu struktūru, novērstu virsmas blietējumu, uzlabotu 
apstrādājamību.

2. NORM ALIZĀCIJĀ

Normalizāciju lieto pārkarsēta tērauda struktūras uzlabošanai, 
iekšējo spriegumu izlīdzināšanai, lai piešķirtu struktūrai vienveidību, 
kā arī atkvēlināšanas vietā tēraudam ar mazu oglekļa saturu; lai 
uzlabotu to apstrādājamību ar griešanu.

Tēraudu karsē no 25 līdz 30°C virs kritiskā punkta (virs rūdīša
nas temperatūras), to mazliet iztur šai temperatūrā un atdzesē gaisā.

3. RO D ISAN A

Rūdīšanu lieto, lai piešķirtu tēraudam vislielāko cietību. TēraM- 
dam, kas uzkarsēts virs augšējā kritiskā punkta, ir austenīta struk
tūra, kurā izšķīdis ogleklis.

Lēni atdziestot zem 723°C, austenīts pārvēršas perlītā —  cemen- 
tīta un ferīta maisījumā eitektikas veidā. Sai struktūrā cementīta 
daļiņas ir jau samērā lielas. Ja oglekļa tēraudu, kam temperatūra ir
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augstāka par augšējo kritisko punktu, ātri atdzesē, t. L, norūda, tad 
auštenīts nepaspēj pārvērsties perlītā un, atdziestot apmēram līdz 
200°C. veido jaunu struktūru — martensītu, kam cietība pēc Rok- 
vella =  60— 64, kamēr perlīta cietība ir līdz R c= 24.

Martensīts labi pretojas dilšanai. Parastajā oglekļa tēraudā tas, 
uzkarsējot virs 200°C, pārveidojas un pārvēršas nākošajā struktūras 
formā —  trostītā.

Martensīta struktūra ir nestabila, uzkarsējot virs 200°C, tas cen
šas pāriet stabilākā struktūras formā —  trostītā-sorbītā un, beidzot, 
pie temperatūras virs 720°C — visstabilākajā struktūras formā — 
perlītā.

Ja nepieciešams martensītu saglabāt rūdītā oglekļa tēraudā, tad 
atlaidināšana jāizdara pie temperatūras ne augstākas par 200— 
220°C.

Jāatzīmē, ka martensītam pēc atlaidināšanas ir labākas īpašības 
nekā neatlaidinātam martensītam, tāpēc detaļa ir elastīgāka un, da
biski novecojot, mazāk sametas. Bez tam atlaidinātam martensītam 
ir nedaudz lielāks īpatnējais tilpums nekā rūdītam martensītam.

So īpašību praksē izmanto gredzenveida nolietotu darba rīku izla
bošanai. Piemēram, ja gredzenveida detaļai, kas norūdīta līdz mar
tensīta struktūrai, urbuma izmērs ir par 0,005— 0,01 mm lielāks nekā 
nominālizmērs, tad, otrreiz atlaidinot līdz 200— 220°C (salmu dzel
tena krāsa), var samazināt urbuma diametru un palielināt detaļas 
tilpumu, pārvēršot rūdīšanas martensītu atlaidināšanas martensītā. 
Oglekļa tēraudu rūdīšanas martensītam savukārt ir aptuveni par 1 % 
lielāks īpatnējais tilpums nekā perlīta sākumstruktūrai. Tas nozīmē, 
ka detaļas tilpums pēc rūdīšanas līdz martensīta struktūrai palieli
nās gandrīz par 1 % (lietojot dažādu oglekļa tēraudu un dažādus ter
miskās apstrādes veidus, tilpums palielinās dažādi, bet ne vairāk 
par 1%) .

Tāpēc oglekļa tērauda gredzenveida detaļām pēc rūdīšanas līdz 
martensīta struktūrai mainās izmēri: urbuma diametrs samazinās, 
detaļas kopējais tilpums palielinās.

Tilpuma palielināšanās rūdot rada detaļas samešanos un termis
kos spriegumus. Rūdot vispirms atdziest detaļas virsējās kārtas 
(stūri, kakliņi, izvirpojumi), tikai pēc tam metala dziļākās kārtas. 
Metala dziļākās kārtas atdziestot fiksē martensīta struktūru, kuras 
īpatnējais tilpums lielāks nekā austenīta un perlīta īpatnējais til
pums, bet palielinātajam tilpumam nav kur izplesties, jo  virskārtas 
ir jau sacietējušas un savukārt radījušas spiedienu (izplešanās dēļ) 
uz iekšējām kārtām. Tāpēc metālā rodas lieli iekšējie spriegumi, kas 
ir ne tikai detaļas samešanās cēlonis, bet bieži_ veido plaisas vai arī 
pilnīgi sagraūj rūdīto detaļu vairākās daļās. Sīs parādības novēro
jamas it sevišķi tad, ja sākumstruktūra pirms rūdīšanas — periīts 
bijis lielu plāksnīšu veidā, bet brīvais cementīts (tēraudā ar oglekļa 
saturu virs 0,8% ) tīkliņa veidā un pirms rūdīšanas šīs struktūras ne
tika izlabotas.
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Atšķirībā no oglekļa tērauda leģētā tērauda austenītam, lai pār
vērstos martensītā, atdziestot no tērauda rūdīšanas temperatūras, 
nav vajadzīgs tik liels atdzesēšanas ātrums. Jo vairāk tēraudā ir 
speciālu piemaisījumu (volframa, vanādija, niķeļa, hroma utt.), jo 
pie lēnākas atdzesēšanas norisinās šī pāreja. Ar to arī izskaidrojams, 
ka speciālā tēraudā (ar vienādu oglekļa saturu salīdzinājumā ar 
oglekļa tēraudu), atdzesējot vājākā dzesējošā vidē nekā ūdenī (pie
mēram, minerāleļļā), martensīta struktūru iegūst lielākā dziļumā 
nekā oglekļa tēraudā, rūdot to ūdenī.

Oglekļa tēraudā martensīta struktūru var iegūt dziļumā ne lie
lākā par 8— 12 mm, dziļākos slāņos paspēj izveidoties pēc tā seko
jošās struktūras — trostīts, sorbīts, bet liela šķērsgriezuma detaļas 
vidus daļā izveidojas rūdīšanas sākumstruktūra —  perlīts, jo vidus 
daļas atdzišanas ātrums ir pietiekošs, lai izveidotos perlīta struk
tūra.

Tādējādi austenīta lēnākā pāreja martensītā speciālā tēraudā 
radia apstākļus vienmērīgākai (laika ziņā) struktūru pārejai kā virs
kārtās, tā arī detaļas dziļākos slāņos. Detaļas iekšējais siltums ne
ļauj ātri atdzist virsējiem slāņiem, kā arī šo slāņu siltuma atdeves 
ātrums dzesējošai videi —  eļļiai ir neliels.

Tāpēc termiskie spriegumi speciālā tēraudā ir vairākkārt mazāki 
nekā oglekļa tēraudā, tātad detaļas samešanās arī ir mazāka. Bez 
tam speciālos tēraudos ar augstu speciālu piemaisījumu saturu (pie
mēram, P18 markas ātrgriezējtērauds) austenīts pat atdziestot gaisā 
nepaspēj pārvērsties miartensītā un 15— 20% no tā paliek tēraudā 
pēc pilnīgas atdzesēšanas, to rūdot. Austenītam ir mazāks īpatnējais 
tilpums nekā sākumstruktūras — perlīta — tilpums līdz sakarsē
šanai, tāpēc detaļas tilpuma daļējs palielinājums, ko rada marten- 
sīts, detaļu rūdot, samazinās palikušā (pārpalikušā) austenīta dēļ.

Rūdot speciālos tēraudus karsē līdz augstākai temperatūrai nekā 
oglekļa tēraudu, jo pāreja cietā šķīdumā — austenītā speciālos tē
raudos notiek plašākā temperatūru diapazonā. Bez tam speciālie tē- 
raudi pārkarsēšanas ziņā ir mazāk jutīgi nekā oglekļa tērauds; le
ģēto tēraudu, ilgstoši to izturot rūdīšanas temperatūrā, graudu pie
augums notiek daudz lēnāk nekā oglekļa tēraudā.

Ja tēraudu YI0 un Y12 rūdīšanas temperatūra ir 760— 770°C, 
tad leģētiem tēraudiem tā svārstās robežās no 800 līdz 900°C, bet 
speciāliem P18 un P9 markas tēraudiem sasniedz 1250— 1300°C.

Pēc rūdīšanas atlaidinot speciālos tēraudus, martensīta sairšana 
tajos sākas pie augstākas temperatūras nekā oglekļa tēraudā un 
svārstās no 300 līdz 700°C.

Tēraudā P18 martensīts sāk pārvērsties trostītā tikai pie tempe
ratūras 650— 680°C, tāpēc šo tēraudu atlaidina 550°C temperatūrā. 
Ātrgriezējtēraudu atlaidina, ne tikai lai novērstu spriegumus, bet ari 
lai palielinātu cietību, pārpalikušajam austenītam pārvēršoties mar
tensītā. Jau iepriekš bija minēts, ka, rūdot ātrgriezējtēraudu, 15— 
20% austenīta nepaspēj pārvērsties martensītā, tāpēc tērauda
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•cietība pēc rūdīšanas ir Rc =  56— 60 un griezējrīks vāji pretojas dil
šanai (griezējšķautne ātri kļūst neasa).

Ja šādu darba rīku pēc rūdīšanas uzkarsē līdz 520— 560°C un 
iztur šai temperatūrā 1— 2 stundas, tad daļa pārpalikušā austenīta 
parvēršas martensītā. Otrreizējas atlaidināšanas rezultātā marten- 
sīta saturs palielinās un darba rīka cietība pieaug līdz i?c =  61— 64.

Tātad redzam, ka martensīts speciālos tēraudos ir noturīgāks 
nekā oglekļa tēraudā. Un bez tam speciālo piemaisījumu dēļ tas ir 
izturīgāks, elastīgāks un nav tik trausls.

Kā tika norādīts, martensīts pie noteiktas temperatūras sāk pār
vērsties trostītā.

Trostīts ir pārejas struktūra. Trostīta cietība ir /? c= 4 0 — 50, bet 
sīkstums augstāks nekā martensītam. Ja gribam atlaidinot iegūt tros- 
tītu, martensīta struktūrai sairstot, tad šāda pārvērtība norisinās 
'220— 320°C temperatūru diapazonā oglekļa tēraudam un 300— 700°C 
diapazonā speciāliem tēraudiem.

Ja tēraudu, kas norūdīts līdz martensīta struktūrai, atlaidina pie 
augstākas temperatūras (oglekļa, hroma un hromniķeļa tēraudam 
500— 550°C), trostīts pārvēršas nākošajā struktūrā —  sorbītā. Sī 
struktūra ir vislabākā tām detaļām, kas strādā vērpē un stiepē (dzi
nēju klaņu skrūves, atsaites utt.).

Sorbīta cietība ir i?c =  31— 40. Sorbīta pretestības spēja vērpei 
un stiepei ievērojami iaugstāka nekā jebkurai citai struktūrai. Lū
zums detaļai, kas atlaidināta līdz sorbīta struktūrai, ir ar krasi iz
teiktu šķiedrainu uzbūvi.

Oglekļa tērauda lielu sagatavojumu vai detaļu rūdīšana (kuru 
šķēlums lielāks par 120 mm) praktiski neuzlabo mehāniskās īpašī
bas un ir ekonomiski neizdevīga. Šādiem izmēriem jālieto speciālie 
tēraudi, jo tie dziļi rūdās un speciālo piemaisījumu dēļ ir izturīgāki.

4. TĒRAU DA ĶĪM ISKI TERM ISKA APSTRĀD E

Tērauda ķīmiski termiskā apstrāde ir izstrādājuma sakarsēšana 
speciāli izraudzītā ķīmiski aktīvā vidē (piemēram, koka oglēs ar 
sāļiem, vidē, kas izdala atomāro skābekli, izkausētos ķīmiski laktī- 
vos sāļos utt.) līdz vajadzīgajai temperatūrai. Mijiedarbībā ar vidi 
izstrādājuma virsmta maina savu ķīmisko sastāvu.

Izstrādājumi ķīmiski termiskā apstrādē atkarībā no apstrādes 
veida iegūst paaugstinātu virsmas cietību, pretošanās spēju korozi
jai, karstumizturību, nodilumizturību, kā arī spēju rūdīties.

Cementēšana. Par cementēšanu sauc virskārtas piesātināšanas 
procesu ar oglekli 0,3— 2,5 mm dziļumā tēraudam ar mazu oglekļa 
saturu (līdz 0 ,3% ), lai paaugstinātu nodilumizturību un virsmas 
cietību, pēc rūdīšanas saglabājot sīkstu vidus daļu.

Cementē kā oglekļa tēraudu, ar oglekļa saturu ne lielāku par 
0,3% , tā arī leģēto tēraudu ar mazu oglekļa satura procentu.
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Cementēt var dažādās vidēs: cietās, šķidrās un gāzveida, kas 
850— 920°C temperatūrā sadalās un izdala aktīvo oglekli, kas ie
kļūst metala virskārtā-

Vislabākais cietais karbonizators ir tāds, kas satur 20— 25% 
ogļskābā bārija, 3,5— 5,0%  ogļskābā kalcija, 10% gaistošu vielu, 
pārējā daļa ir bērzu vai ozola ogle.

Ogļskābo sāļu ķīmiskās mijiedarbības rezultātā ar ogli rodas 
gāze — oglekļa oksīds (CO ). Oglekļa oksīdam sadaloties, izdalās 
atomārais ogleklis, kas iespiežas metālā.

Vidējais ātrums slāņa piesātināšanai ar oglekli vienlīdzīgs 0,1 mm 
stundā. Oglekļa saturs cementētā slānī pakāpeniski samazinās n@ 
virskārtas dziļumā.

Cementēšana gāzēs —  pilnīgāks piesātināšanas veids ar oglekli. 
Cementējot gāzēs, ogleklis rodas no gāzēm, kas satur oglekļa ok
sīdu un ogļūdeņradi.

Cementēšanai gāzēs var lietot dabiskās gāzes (Saratovas, Daša- 
vas u. c.), apgaismošanas gāzi, kā arī gāzveida naftas sadalīšanas 
produktus.

Cementēšana gāzēs salīdzinājumā ar cementēšanu cietā karboni- 
zatorā ir ekonomiskāka, jo samazinās procesa kopējais ilgums.

īslaicīgais cementēšanas process neļauj augt tērauda graudiem, 
tāpēc detaļas, kas cementētas gāzēs, bez normalizācijas rūda tieši 
no cementēšanas krāsns. So cementēšanas veidu plaši lieto masveida 
ražošanā.

Cementēšanu šķidrumos lieto sīkām detaļām, lai iegūtu neliela 
cementēto slāni.

Cementēšanu šķidrumos veic izkausētu sāļu vannās, kas satur 
75— 85% N aC 02; 10— 15% NaCl; 6— 10% SiC. Priekšrocība ce
mentēšanai šķidrumos ir karsēšanas vienmerigums un iespeja rūdīt 
tieši no cementēšanas vannas.

Cianēšana —  tērauda virsmas piesātināšana vienlaicīgi ar og 
lekli un slāpekli, lai paaugstinātu virsmas cietību un nodilumiztu
rību, saglabājot sīkstu vidus daļu.

Cianēt var šķidrās, kā arī gāzveida vidēs.
Cianējot šķidrumos, detaļas karsē vannā {izkausētos sāļos), kas 

satur ciāna savienojumus. Cianēšanai visvairāk lieto vannas ar 
ciānnātriju.

Visbiežāk cianē sīkas detaļas no tērauda 15, 35 un 40X, kas jaa 
iepriekš mehāniski galīgi apstrādātas.

Konstrukciju tērauda detaļu cianēšanas temperatūra svārstās 
robežās no 815 līdz 850°C. Cianēšanas ilgums ir 15— 45 min. Slāņa 
dziļums-— 0,1— 0,3 mm.

Procesam norisinoties pie augstākas temperatūras, piesātinātā 
slānī palielinās oglekļa saturs un samazinās slāpekļa saturs. Pa
zeminot temperatūru, notiek pretējs process, t. i, cianētā slānī sa
mazinās oglekļa saturs un palielinās slāpekļa saturs.

Rūdot 770— 780°C temperatūrā, dažreiz cianēšanas vannu lieto
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par vidi cementēto detaļu uzkarsēšanai. Sai gadījumā cementētā 
virsma daļēji piesātinās ar slāpekli un tās nodilumizturība palie
linās.

Cianēšanas pamatpriekšrocības ir procesa lielais ātrums, vir
sējā slāņa augstā izturība un niecīgā detaļu samešanās.

Cianē zobratus, vārpstiņas un citas detaļas.
Cianēšanu gāzēs veic gāzu maisījumā, kas sastāv no vienas da

ļas amonjaka un četrām daļām cementējošās gāzes. Gāzēs cianē 
daudzas mašīnu detaļas, kas izgatavotas no tērauda 30X, 35X, 
40X u. c.

Cianēšanas temperatūra ir 800— 850° C, izturēšana — 3 līdz 
4 stundas. Cianētā slāņa dziļums — 0,1— 0,6 mm. Rūda tūlīt pēc cia
nēšanas.

Cianē arī ātrgriezējtēraudu, bet tikai zemā temperatūrā. Procesa 
būtība ir šāda: griezējrīku no ātrgriezējtērauda pēc izgatavošanas- 
(uzasināšanas) cianē šķidrumā vai gāzē 540— 560° C temperatūrā 
20— 60 min. un atdzesē gaisā. Sīs operācijas rezultātā darba rīka iz
turība ievērojami paaugstinās.

Cianējot ātrgriezējtēraudu, to atlaidina tikai divas reizes.
Nitrēšana. Nitrēšana notiek šādi. Speciālā hermētiski noslēgtā, 

krāsnī, kurā sadalās amonjaks pie 500— 650° C temperatūras, deta
ļas, kas izgatavotas no hromu un alumīniju saturoša speciāla tērauda 
(38XMK)A un 35XK)A), nitrēšanas procesā atomārais slāpeklis di- 
fundē metala virskārtā. Sāda procesa rezultātā, kas ilgst 15— 50 stun
das, iegūst nitrēto slāni 0,25— 0,65 mm dziļumā. Sī slāņa cietība ir 
augstāka nekā cementētam slānim. Iegūtā cietība nesamazinās arī, 
uzkarsējot līdz 600— 650° C.

Pirms nitrēšanas detaļas mehāniski pilnīgi apstrādā (līdz rasē
juma izmēriem), jo pēc nitrēšanas detaļas tikai galīgi noslīpē (apda
rina), noņemot 0,03— 0,08 mm uzlaidi.

Labākus nitrēšanas rezultātus iegūst, ja detaļas iepriekš rūda un 
atlaidina pie augstas temperatūras. Nitrētais slānis labi pretojas ko
rozijai.

Nitrē dzinēju cilindru čaulas, vārstus, kloķvārpstas u. c.
Nitrēšanas trūkums ir tāds, ka process norisinās samērā ilgi un 

tam nepieciešams speciāls, dārgs tērauds, kas satur alumīniju. Sis 
tērauds tā sīkgraudainības dēļ (hroms, it sevišķi alumīnijs, kavē 
graudu augšanu) ir ļoti sīksts. Tāpēc tas jārūda un jāatlaidina pie 
augstākas temperatūras pirms mehāniskās apstrādes.

5. TERM ISKĀS APSTRĀDES JAUNĀS M ETODES

Izotermiskā rūdīšana. Krievu zinātnieka D. Cernova mēģinājumi 
un padomju zinātnieka S. Steinberga tālākie pētījumi rāda, ka, tē
raudu pēc rūdīšanas ātri atdzesējot ne līdz istabas temperatūrai, bet 
kādā karstā vidē līdz 200— 300° C, austenīts nepaspēj sadalīties un
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■tādējādi, kādu laiku saglabājoties, vēlāk pārvēršas tā saucamajā 
adatveida trostltā. Sī struktūra ļoti līdzīga martensītam, bet tai ir 
lielāks sīkstums un mazāka cietība.

Sakarā ar to, ka, šādi atdziestot, austenīts lēni pārvēršas tros- 
iītā, termiskie spriegumi detaļā ir daudz mazāki, nekā rūdot parasti. 
Detaļa mazāk sametas. Bez tam, šādi rūdot, detaļu var labi taisnot 
(karstā stāvoklī pēc rūdīšanas līdz 200— 300° C temperatūrai), jo 

īsajā laika sprīdī (apmēram 1— 3 stundas) austenīts vēl nav pilnīgi 
pārvērties trostītā un detaļas metāls ir pietiekoši sīksts.

Tērauda karsēšana, rūdīšanai ar augstfrekvences indukcijas atrā
vām. Metala karsēšanas metodi ar augstfrekvences strāvām pirmais 
izstrādāja V. Vologdins 1923.— 1924. g. Pašlaik šī metode ir tiktāl 
pilnveidota, ka to plaši lieto visdažādākās rūpniecības nozarēs, ter
miski apstrādājot detaļas un darba rīkus. Lietojot speciālus induk- 
torus un ierīces, pēc šī veida iespējams karsēt un rūdīt visu detaļu 
vai jebkuru tās daļu vajadzīgā dziļumā robežās no 1 līdz 15 mm un 
vairāk. Pēc šīs metodes var veikt ari citus darbus: uzlodēt griežņiem 
cietā sakausējuma plāksnītes, vietējo atlaidināšanu utt.

Ieviešot šo metodi, krasi samazinājās brāķis termiskās apstrādes 
dēļ. Darba ražīgums vairākās rūdīšanas operācijās daudzkārt palie
linājās. Pēc šīs metodes var rūdīt sīkas un vidēja izmēra detaļas, kā 
arī lielu detaļu atsevišķas daļas (vārpstu, tai skaitā ari darba 
vārpstu, kakliņus utt.).

Sī procesa būtība izpaužas šādi. Detaļu, kas jākarsē, ievieto spe
ciāla induktora elektromagnētiskajā laukā, kurš paredzēts dotajai vai 
arī līdzīgai detaļai. Induktoru izgatavo no vara caurulītes, kurā cir
kulē ūdens induktora dzesēšanai. Induktoram cauri laiž augstfrek
vences strāvu no ģeneratora; ap induktoru rodas magnētiskais lauks. 
Sai magnētiskajā laukā ievietotās detaļas virsmā inducējas elektriskā 
strāva, kas sasilda detaļas virsmu.

Detaļu karsējot, vienlaicīgi to automātiski bagātīgi apsmidzina 
(aplej) ar ūdeni. Karsēšanas un atdzesēšanas process ilgst dažas 
sekundes.

Regulējot karsēšanas ilgumu un ģeneratora jaudu, iegūst rūdītā 
slāņa dažādu dziļumu.

Apstrāde ar aukstumu. Pēc šīs metodes detaļas pēc rūdīšanas 
un atlaidināšanas atdzesē līdz temperatūrai no 0 līdz 120° C. Auste- 
nīta daļa. kas, rūdot un atlaidinot parastā veidā, nav pārvērtusies 
martensītā, papildus sadalās un pārvēršas martensītā, tādējādi pa
lielinot izstrādājuma vai darba rīka cietību. Griezējriku apstrādi ar 
aukstumu lieto plaši.

Negatīvo temperatūru no 0 līdz — 80° C iegūst, samaisot sauso 
ledu (cietu C 0 2) ar acetonu, spirtu u. c.

Lai precīzi mērrīki ekspluatācijas procesā dabiskās novecošanas 
dēļ nemainītu savus izmērus, tos stabilizē, pabeidzot struktūras pār
vērtības apstrādē ar aukstumu.
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« , TĒRAU DA IZVĒLE D ARBA RĪKU  IZGA TAVO ŠAN AI UN 
D ARBA RIKU TERM ISKĀ APSTRĀDE

Tērauda izvēle darba riku izgatavošanai un to termiskā apstrāde 
atkarīga no tā darba apstākļiem.

Sitamajiem darba rīkiem izvēlas darba riku tērauda mārku ar 
mazāku oglekļa saturu, lai iegūtu pietiekošu sīkstumu griezējdaļa! 
un tādu cietību pēc rūdīšanas, kas neļautu darba rīkam darba laikā 
priekšlaicīgi kļūt neasam. Cirtņu izgatavošanai lieto tēraudu y8A , 
cērtot metālu aukstā stāvoklī, un Y7A — katējcirtņiem.

Atslēdzniekam jāprot pašam izgatavot vienkāršus darba rīkus, 
piemēram, cirtņus, krustcirtņus.

Kaļot cirtni vai krustcirtni, nedrīkst tēraudu pārkarsēt virs gaiši 
sarkanas kvēles, kā arī kalt darba rīku pēc tam, kad metāls ir tumši 
brūnā krāsā (vāji samanāma tumši sarkana krāsa). Metālu pārkar
sējot, izveidojas lieli graudi un darba rīks pēc rūdīšanas ir trausls,, 
cirtņa griezējdaļa strādājot izdrūp. Ja, beidzot kalšanu, darba rīks 
ir bijis vāji uzkarsēts, tad izveidojas virsmas blietējums, virsmas 
spriegumi, kas bieži rada kaluma virsmā acīm neredzamas sīkas 
plaisas.

Pēc apvīlēšanas, asumu noņemšanas un iepriekšējas uzasināša- 
nas darba rīku rūda un atlaidina. Cirtni vai krustcirtni uzkarsē līdz 
780— 800°C temperatūrai (gaiši ķiršsarkana krāsa). Atdzesē ūdenī, 
kam temperatūra ir 20— 30°C. Cirtņa darba daļu iegremdē ūdeni 
30— 35 mm dziļumā.

Cirtņa atdzesējamai daļai paliekot tumšākai, cirtni ātri izņem no 
ūdens un iegremdē ūdenī cirtņa galviņu 20 — 25 mm dziļumā. Cirtņa 
galviņai atdziestot, darba daļa atlaidinās neatdzesētās metala ma
sas siltuma ietekmē.

Darba rīks jāatlaidina tiktāl, līdz griezējšķautne ir tumši salmu 
dzeltenā krāsā*. Lai ievērotu šo atlaidināšanas krāsu, cirtni atlai
dināšanas procesā tīra ar smirģeļaudekla gabaliņu vai uz parastās 
smirģeļripas.

Atlaidināšanas procesā arī cirtņa galviņa atlaidinās darba rīka 
neatdzesētās daļas siltuma dēļ; cirtņa galviņas cietībai jābūt ze
mākai par darba daļas cietību. Nepieciešams, lai no cirtņa galviņas 
nozustu visas atlaidināšanas krāsas un redzama būtu tikai pelēkā 
krāsa (450— 500° C ).

Pēc tam darba rīku galīgai atdzesēšanai ievieto traukā ar mine- 
rāleļļu.

Pēc termiskās apstrādes cirtņa darba daļas griezējšķautnei jābūt 
ar cietību Rc =  53— 56, cirtņa galviņai /?c =  30— 40. Darba rīks ar 
šādu cietību ir izturīgs ekspluatācijā.

Atslēdznieka āmurus izgatavo no tērauda Y7 un Y8. Rūdot āmura 
darba daļu un pietu pārmaiņus dzesē ūdenī tā, lai darba daļas cie
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tība būtu Rc = 4 9 — 56. Cietība pie āmura cauruma nedrīkst pārsniegt: 
/?c = 3 0 — 36.

Darba riku dzesejošā vidē nedrīkst turēt vienā līmeni, tas visa 
laiku jākustina augšup un lejup, lai novērstu krasas struktūras un 
cietības maiņas un radītu apstākļus struktūras vienmērīgai pārejai,, 
kā ari lai nerastos vietējie termiskie spriegumi, tātad arī lai darba 
rīks nesamestos un nerastos plaisas.

Štanču, formu liešanai zem spiediena un presformu detaļu saga
tavošana termiskai apstrādei. Sagatavojot štanču, liešanas formu un 
presformu detaļas termiskai apstrādei, vispirms jāievēro šo detaļu» 
darba apstākļi un tērauda marka, no kā tās izgatavotas.

Stancu darba daļas izgatavo no tērauda Y7 un Y8A vai ari no- 
speciāla tērauda. Pēc kalšanas detaļas atkvēlina un tad mehāniski 
apstrādā.

Pēc mehāniskās apstrādes atslēdznieks detaļas apdarina ar ro
kām vai rokas elektrisko urbjmašīnu, kurai ir lokanā vārpsta, ap
strādā ar speciālām frēzēm un.slīpripām.

Detaļas galīgi apstrādājot rūdīšanai, atslēdzniekam jāievēro ter
miskās apstrādes ietekme, paredzot visdažādākās detaļas formas un 
izmēru maiņas pēc rūdīšanas. Nedrīkst atstāt lielas uzlaides, kas- 
jānoņem pēc rūdīšanas, kā ari nedrīkst atstāt pārāk mazas uzlaides,, 
jo  tādā gadījumā pēc rūdīšanas detaļa nav ar rasējumā paredzēta
jiem izmēriem un ar vajadzīgo virsmas gludumu.

Mehāniski grūti apstrādājamās vietas atslēdznieks apstrādā ga
līgi, bet pēc rūdīšanas slīpējamās vietas apstrādā, atstājot 0,1—
0,3 mm uzlaidi.

Lai samazinātu termiskos spriegumus un novērstu samešanos,., 
detaļai jāizveido pēc iespējas mazāk asu pāreju, izvirpojumu, kā ari 
nesimetriski izveidotu urbumu vai lielu metala masu savienojumu 
(liela šķēluma) ar maziem šķēlumiem.

Rūdot detaļas ar lasām pārejām, nevienmērīgiem šķēlumiem un. 
izvirpojumiem, jāveic viss nepieciešamais termisko spriegumu sa
mazināšanai, kuri rodas, detaļu rūdot. Tāpēc izvirpojumu vietas, de
taļas lielia šķēluma pārejas vietas uz mazāku šķēlumu iepriekš notin 
ar azbesta auklu vai pārklāj ar ugunsizturīgiem māliem, lai šīs vie
tas ātri neatdzistu, un pēc tam tās apžāvē.

Izgatavojot ļoti sarežģītas konfigurācijas darba rīkus (sarežģīts, 
izciršanas puansons vai matrica), ieteicams lietot speciālus tērau- 
dus XBF, 9XC un XF, kas rūdot maz deformējas.

Formu (liešanai zem spiediena) detaļas, kas tieši saskaras ar 
izkausēto metālu, izgatavo no speciāla karstumņoturfga tērauda, kas 
labi pretojas dilšanai.

Labākā tērauda marka šīm detaļām ir 3X2B8.
Formām, kurās lej alumīnija vai magnija sakausējumus, var lie

tot tēraudus 5XHT vai 5XHB; šos tēraudus var lietot arī presformu, 
izgatavošanai, kas paredzētas dažādu plastmasu presēšanai.

Tēraudu 3X2B8, 5XHT, 5XHB deformācijas un tilpuma maiņas
13 Atslēdznieku darbi 19£



pēc rūdīšanas ir mazas, tādēļ rūdāmās detaļas viar izgatavot ar ļoti 
mazām uzlaidēm galīgai slīpēšanai, apdarei un pulēšanai.

Plakanās skavas un šablonus parasti izgatavo no cementējamā 
tērauda 15 un 20.

7. TERM ISKO CEHU IEKĀRTA

Iepriekš aplūkotie termiskās apstrādes paņēmieni domāti sīksē- 
riju ražošanai, kur lieto arī termisko iecirkņu un cehu parasto iekārtu.

Atkarībā no lietojamā materiāla izšķir ar cieto, šķidro un gāz
veida kurināmo vai elektrisko enerģiju apsildāmās ķrāsnis. Tādas ir

1) kameru krāsnis, kas strādā ar ģeneratoru vai dabisko gāzi;
2) kameru krāsnis, kas strādā ar mazutu, retāk ar naftu caur 

augsta vai zema spiediena sprauslām;
3) elektriskās kameru krāsnis;
4) sāļu vannas;
5) svina vannas;
6) liesmu kameru krāsnis, kas strādā ar cieto kurināmo, ko sa

dedzina apakšējā kamerā (bez reģenerācijas kameras).
Pēdējo krāšņu veidu lieto retāk, galvenokārt sīkražošanā.
Pamatprasības rūdīšanas krāsnīm: vienmērīga temperatūra 

irāsns pamatnes zonā un pa visu krāsns sildtilpumu, krāsnī ne
drīkst būt oksidējošas vides, jābūt iespējai detaļas uzkarsēt līdz 
vajadzīgai temperatūrai, un, beidzot, krāsnij jānodrošina darba ra
žīgums un ekonomiskums.

Visus šos noteikumus atkarībā no krāšņu tipa panāk dažādi. Bez 
šaubām, mufeļu elektrokrāsns ar racionāli izvietotiem sildelemen- 
tiem un neitrālo gāzu virsspiedienu visā pilnībā atbilst šīm prasī
bām. Elektriskās sāļu vannas, kas strādā ar hlorbārijia un hlorkālija 
izkausētu sāļu maisījumu, arī atbilst šīm prasībām, it sevišķi rūdot 
sīkas detaļas un darba rīķus.

Ja gāzu un naftas krāšņu darba režīms ir pareizs, t. i., ja gāzu 
vai šķidrā kurināmā padeve notiek pareizā proporcijā ar gaisu, 
"krāsnī tiek radīta reducējoša atmosfēra (iar nelielu CO vai ogļūdeņ
raža pārpalikumu), tāpēc karsējamā detaļa neoksidējas un neatogļo- 
jas; krāsns darba tilpuma vienmērīga apskalošana ar deggāzes vai 
šķidrā kurināmā liesmām dod iespēju sagatavojumus ātri un vienmē
rīgi uzkarsēt.

Nelielu sagatavojumu partiju atkvēlināšanai lieto tās pašas krās
nis kā rūdīšanai. Ja ir daudz sagatavojumu, kalumu vai lējumu, kas 
jāatkvēlina vai jānormalizē, lieto speciālas atkvēlināšanas krāsnis 
ar izbīdāmu pamatu un celšanas.un izkraušanas ierīcēm.

Rūdītas detaļas atlaidina a) eļļas vannās (iatlaidināšana līdz 
220— 240° C ); b) šahtas tipa elektrokāsnīs (vertikālās) ar piesDiedu 
karstā gaisa cirkulāciju; c) elektriskās atlaidināšanas sāļu vannās
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un, beidzot, īparastajas rūdīšanas krāsnīs, atdzesejot krāsni līdz no
teiktai temperatūrai (350— 400°C).

Vietējo atlaidināšanu izdara sāju vai svina rūdīšanas vannās (pie
mēram, stieņveida griezējrīku —  vītņurbju, rīvurbju kātus).

Visvienmērīgāko un labāko vispārējo (ne vietējo) atlaidināšanu 
panāk šahveida elektrokrāsnīs ar karstā gaisa piespiedu cirkulā
ciju.

Līdzīgus rezultātus iegūst, atlaidinot zemas temperatūras atlai
dināšanas sāju vannās.

Liabus rezultātus iegūst, atlaidinot eļļas vannās zemā tempe- 
tūrā.

Visnevienmērīgākā un sliktākā atlaidināšana norisinās parasta
jās rūdīšanas krāsnīs zemā temperatūrā.

Atlaidināšanas temperatūras noteikšanai sīksēriju ražošanā, kā 
arī citos gadījumos izmanto atlaidināšanas krāsu.

Šo veidu lieto, atlaidinot detaļas vai darba rīkus rūdīšanas krās
nī, ja tai ir zema temperatūra (400— 500° C ), vai atlaidinot uz uz
karsētas tērauda plates.

Uz uzkarsētas tērauda plates atlaidina šādi. Ja no norūdītas, bet 
neatlaidinātas detaļas vai darba rika notīra uzdedžus, netīrumus un 
eļļas pēdas un to karsē uz uzkarsētas iplates, tad, detaļas virsmu kar
sējot līdz 200— 220° C, parādās 
gaiši dzeltena atlaidināšanas 
krāsa (plāna metāla oksīda kār
tiņa). Paaugstinot temperatūru 
līdz 240° C, atlaidināšanas krāsa 
kļūst salmu dzeltena, sakarsējot 
līdz 265° C, parādās sarkanbrūna 
krāsa, bet, sakarsējot līdz 300° C,
—- zila atlaidināšanas krāsa utt.
(46. tab.).

Tomēr atlaidināšana pēc krā
sas nedod iespēju vienmērīgi iz
līdzināt spriegumus un vienmē
rīgi sakarsēt visu metala masu 
visā šķēlumā.

Virsmas, it sevišķi tās, kuras saskaras ar sakarsēto plati, sa
karst ātrāk un līdz augstākai temperatūrai nekā iekšējie slāņi.

Aptuveno tērauda karsēšanas temperatūras noteikšanas paņē
mienu lieto, tēraudu karsējot kalšanai, atkvēlināšanai, normalizā
cijai un rūdīšanai. Sis temperatūras noteikšanas veids ir neprecīzs, 
jo tas atkarīgs no tērauda sastāva. Piemēram, speciāls tērauds, kam 
vienāda kvēlošanas krāsa ar parasto oglekļa tēraudu, būs ar daudz 
augstāku temperatūru nekā oglekļa tērauds.

Oglekļa tēraudam, it sevišķi konstrukciju tēraudam, šis pa
ņēmiens praktiski ir pietiekošs, ja vien ir nepieciešamā prasme

46. tabula

Atlaidināšanas krāsas

Atlaidināšanas Atlaidinašanas
krāsas temperatūra

(grādos)

Gaiši dzeltena . . . 220
Salmu dzeltena ■. . . 240
Dzeltenbrūna . . . 255
Sarkanbrūna . . . . 265
Violeta ............................ 280
Z i l a .................................. 300
Gaiši z i l a ...................... 315
P e l ē k a ............................ 3 3 0 -3 5 0
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ievērot, ka dažādi apgaismotā telpā kvēlošanas krāsa liekas da
žāda.

Tērauda kvēlošanas krāsas dotas 47. tabulā.
47. tabula

Tērauda kvēlošanas krāsas un tām atbilstošās temperatūras

Kvēlošanas krāsa
Temperatūra

° c Kvēlošanas krāsa
Temperatūra

°G

Tumši brūna . . . . 530— 580 Gaiši sarkana . . . 830—  900
Sarkanbrūna . . . 580— 650 O r a n ž a ............................ 900— 1050
Tumši sarkana . . . 650— 730 Tumši dzeltena . . . 1050— 1150
Tumši kiršsarkana . 730— 770 Gaiši dzeltena . . . 1150— 1250
Ķiršsarkana . . . . 770— 800 Žilbinoši balta . . . 1250— 1300
Gaiši kiršsarkana . . 800— 830

Atdzesēšanas ātrumu un rūdīšanas pakapi ietekme, ka zināms, 
dzesējošā vide. Dzesējošās vides raksturojumi doti 48. tabulā.

48. tabula
D zesējošās vides raksturojumi

Dzesejošā vide
Dzesēšanas spēja, salīdzi
not ar dzesēšanu aukstā 

ūdenī

Ūdens pie 20° C ...................... i„ 40° C ............................................. 0,7„ 60° C ............................................. 0,5„ 80° C ....................................... ' . 0,25„ 98— 99° C ................ 0,1
Piecprocentīgs NaOH šķīdums ūdeni

(20° C ) ....................................... 1,2
Minerālellas pie 20° C ................ 0 ,4 -0 ,2
Izkausēts svins pie 335 ° C ........... 0,05

XVII N O D A Ļ A

METĀLU KOROZIJA UN CĪŅA AR TO

1. KOROZIJAS CĒLOŅI

Par koroziju sauc metālu un sakausējumu sagraušanu apkārtē
jās vides ietekmē.

Korozija var notikt 1) gāzu vai šķidrumu iedarbības rezultātā, 
kuri nevada elektrisko strāvu (eļļa, benzīns, sveķi), 2) tādas vides 
iedarbības rezultātā, kura vada elektrisko strāvu, t. i., elektrolitu 
ietekmē, piemēram, sāļu, skābju, sārmu šķīdumos, kā arī mitrā atmo
sfērā un augsnē.

Oksidējošās vides ietekmē uz dažu metālu un sakausējumu 
virsmas rodas aizsargplēvlte, kas parasti sastāv no metala oksīdiem 
vai sāļiem. Hroma, alumīnija un citu metālu oksīdi, kas izveidoju-
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sies atmosfēras apstākļos, ir izturīgi ūdenī un sāļu šķīdumos, tāpēc 
metāls nekorodē.

Tomēr viens un tas pats metāls var nekorodēt vienā vidē, bet 
aktīvi korodēt citā vidē-

Visizplatītākais korozijas veids —  metālu korozija atmosfērā, 
kas ir viens no elektrolitiskās korozijas veidiem. Ja metala virsma ir 
tīra, korozijas process sākas tikai tad, kad relatīvais gaisa mitrums ir 
vienlīdzīgs 100%, t. i., kad izveidojas kondensāts.

Turpretim, ja metāls jau ir pārklājies ar korozijas plēvīti vai ari 
pārklāts ar citu higroskopisku materiālu (putekļi, netīrumi utt.). 
korozijas process norisinās arī, ja mitrums mazāks par 100%. To
mēr, ja metāls ir pārklājies ar korozijas plēvīti un tā ir sacietējusi, 
korozijas process palēninās, jo  izveidojusies kārtiņa daļēji kavē ko
rozijas procesu. Dažādas gāzes (CO2, SO2 , NHs), kas atrodas atmo
sfērā, ļoti paātrina korozijas procesu.

Rūpniecības centros (metalurģiskās, ķīmiskās rūpnīcas u. c.), 
kur, sadegot akmeņoglēm un citiem degšanas produktiem, sakrājas 
daudz gāzu, metālu korozija norisinās intensīvāk nekā, piemēram, 
lauku apvidos.

Bez parastās korozijas vēl ir korozija divu dažādu metālu saska-. 
res dēļ.

Zināms, ka, iegremdējot elektrolitā divus dažādus metālus, kas 
saskaras, izveidojas elektrolītiskais pāris, kura ietekmē viens no me
tāliem pakāpeniski sabrūk. Sī parādība notiek ari parastajā atmo
sfērā.

Divi dažādi metāli savienojuma vietā izveido mikropāri, un viens 
no metāliem sāk intensīvi sabrukt. Tāpēc nav ieteicams, piemē
ram, savienot alumīnija detaļas ar misiņa skrūvi, jo  detaļas korozi
jas dēļ ātri sabrūk. Nav pieļaujama ari alumīnija sakausējumu sa
skare ar nerūsējošo un speciāliem tēraudiem, ar vara un niķeļa 
sakausējumiem, kā arī ar cēlmetāliem. Detaļas no magnija sakausē
jumiem nedrīkst savienot ar tēraudu, alumīnija, vara, niķeļa sakau
sējumiem un cēlmetāliem. Tērauda detaļas nedrīkst savienot ar vara, 
niķeļa sakausējumiem un cēlmetāliem.

Sagrūšana korozijas ietekmē var būt vienmērīga pa visu virsmu 
vai vietēja. Virsmas defekti — ieskrāpējumi, ieplēsumi, svītras — 
veicina vietējo koroziju tāpēc, ka tur, kur ir defekti, tiek sagrauta ok
sīda plēvīte.

Korozijas process atkarīgs no korodējošā metala sastāva, uz
būves un tā virsmas stāvokļa, kā ari no vides veida, temperatūras un 
citiem ārējiem faktoriem. Dažādiem metāliem un sakausējumiem 
ir dažāda pretestība korozijai. Tādi metāli kā nātrijs, kālijs, litijs 
ļoti vāji pretojas korozijai pat parastajā vidē un tehniskiem nolūkiem 
nav derīgi. Turpretim tādi metāli kā hroms, molibdens, alumīnijs, 
niķelis, kobalts un citi ļoti labi pretojas korozijai. Alumīnijs, cinks 
un svins neitrālās vidēs ir ļoti izturīgi, bet skābās un sārmainās 
vidēs ļoti neizturīgi.
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Dzelzs, niķelis, magnijs, kadmijs ir izturīgi sārmos un neizturīgi 
skābēs.

Ļoti bīstama ir vietējā korozija, jo to ne vienmēr var ievērot, 
un bieži tā ir detaļas sagraušanas cēlonis, ja detaļa atrodas mehā
nisku slodžu ietekmē. Ja uz detaļas darbojas mainīga slodze, tad 
vietējās korozijas process pāatrinās. Rodas tā saucamais korozijas 
nogurums, detaļa pārklājas ar mikroskopisku plaisu tīklu, kas pa
kāpeniski palielinās, un detaļa sagrūst.

2. METĀLU A IZSA R D ZĪB A  PRET KOROZIJU

Ir daudz veidu, kā aizsargāt izstrādājumus un konstrukcijas pret 
koroziju. Katrs aizsargāšanas veids derīgs tikai noteiktiem apstāk
ļiem un nav lietojams citos apstākļos. Tāpēc vispirms jānosaka koro
zijas rašanās apstākļi un cēloņi, aizsargājamo izstrādājumu lielums 
un forma, kā arī dažādu aizsargāšanas veidu ekonomiskais izdevī
gums.

Atkarībā no minētajiem apstākļiem tad arī izvēlas visizdevīgāko 
un mērķtiecīgāko aizsardzības veidu. Metālu aizsargāšanas pamat- 
veidi pret koroziju ir šādi: a) aizsargāšana leģējot; b) apstrādājot 
ārējo vidi; c) ar oksīdu plēvītēm; d) ar metala pārsegumiem; e) pro
tektora aizsargāšana; f) pārklājot ar nemetāliem.

Aizsargāšana leģējot notiek sakausējuma kausēšanas procesā, 
pievienojot speciālus leģējošus elementus (hromu, niķeli, mangānu
u. c.), kas paaugstina sakausējuma pretestību korozijai.

Aizsargāšana, apstrādājot ārējo vidi, notiek slēgtās sistēmās, 
kas piepildītas ar ūdeni vai citu vidi, veicot dažādus profilaktiskus 
pasākumus, kas palielina metala sistēmas izturību (iztīra no vides 
kaitīgos piemaisījumus vai ievada speciālas piedevas, kas samazina 
dotās vides korozijas aktivitāti uz sistēmu).

Uz metala virsmas mākslīgi radīta oksīdu plēvīte pasargā to 
no korozijas izplatīšanās metala iekšienē. Virsmas plēvītei jābūt 
blīvai un bez porām, pretējā gadījumā korozija ļoti aktīvi izplatās 
metālā.

Ar oksīdu plēvītēm visbiežāk aizsargā tērauda, alumīnija un 
magnija sakausējumus.

Ir divi oksīdu plēvīšu iegūšanas veidi: 1) kodināšana spēcīgās 
oksidējošās vidēs (oksidēšana); 2) anodapstrāde oksidējošās vidēs 
(anodēšana).

Oksidējot uz izstrādājuma virsmas rodas oksīdu kārtiņa. Tērauda 
oksīdu kārtiņas galvenā sastāvdaļa ir magnētiskās dzelzs oksīds, 
kura ietekmē detaļas iegūst zili violetu vai melnu krāsu (tāpēc radies 
nosaukums zilināšana, melnināšana). Oksidēšana nodrošina tēraudu 
tikai atmosfēras apstākļos, ja nav daudz mitruma.

Lielāku izturību pret koroziju rada plēvīte, kas iegūta fosfati- 
zējot. Fosfatizējot uz izstrādājuma virsmas rodas plēvīte, kas sastāv
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no mangāna un dzelzs fosforskābes sājiem. Sī plēvīte labi aizsargā 
metālu pret koroziju pat atmosfērā ar ļoti lielu mitrumu. Bez tam 
fosfatizējums ir labs pamatslānis krāsošanai un lakošanai.

Alumīnija sakausējumiem aizsargāšana ar oksīda plēvītēm ir vis
izplatītākais aizsardzības veids. Praksē lieto kā ķīmisko oksidēšanas 
veidu, tā ari elektrolitisko veidu (anodoksidēšanu).

Oksidējot ķīmiski, plēvītes biezums ir no 0,5 līdz 1 mikronam.
Anodoksidēšana dod iespēju iegūt no 3 līdz 12 mikronu un biezāku 

plēvīti. Sī plēvīte sastāv no hroma un alumīnija oksīdu hidrātiem, jo 
oksidēšanu veic hroma sāļu šķīdumā.

Anodoksidēšana rada lielāku pretestību korozijai nekā ķīmiskā 
oksidēšana. Anodoksidēšanu visbiežāk izdara sērskābē vai hromskābē 
(magnija sakausējumus ķīmiski oksidē hrompika un slāpekļskābes 

•šķīdumos). Vislabākos rezultātus aizsardzībā pret koroziju panāk, 
pārklājot oksidētās detaļas ar lakām vai krāsām.

Metālus un sakausējumus aizsargā ar metala pārsegumiem, ie
gremdējot tos izkausētā metālā, pārklājot galvaniski vai difūzijas 
rezultātā, metālu uzsmidzinot vai lietojot plakēšanas metodi.

Metala detaļu pārklāšanu, tās iegremdējot izkausētā metālā, lie- 
i o  detaļām, kuras temperatūras svārstības neietekmē. Detaļas pār
klāj ar cinku (cinkošana), alvu (alvošana), svinu, ar alumīniju.

Sis veids ir loti augstražīgs, bet tam ir vairāki trūkumi: a) to 
nevar lietot rūdītām detaļām un tādām detaļām, kuras nedrīkst 
pakļaut temperatūras ietekmei; b) nav iespējams precīzi regulēt pār
klājuma kārtas biezumu; c) pārklājuma kārtas biezums visās vietās 
nav vienāds.

Galvaniskai detaļu pārklāšanai, salīdzinot ar citiem pārklāšanas 
veidiem, ir daudz priekšrocību, tāpēc to plaši lieto. Sādi var iegūt va
jadzīgā biezuma vienmērīgu pārklājuma slāni.

Elektrolitiskie pārklājumi neatstāj ietekmi uz izstrādājumu me
hāniskajām īpašībām, un aizsardzībai vajadzīga ļoti plāna — no 
'0,005 līdz 0,030 mm bieza kārtiņa. Bez tam šāda veida pārklājuma 
plēvītei ir sīkgraudaina uzbūve, tajā gandrīz nemaz nav poru, un plē
vīte labi savienojas ar pamatmetalu.

Elektrolitiskos pārklājumus lieto ne tikai aizsardzībai pret koro
ziju, bet arī dekoratīviem nolūkiem.

Cinku un kadmiju galvenokārt lieto kā aizsargpārklājumus. Ni- 
ķeli, hromu, sudrabu un zeltu lieto dekoratīviem pārklājumiem, un 
tie ir arī ļoti labi aizsargpārklājumi, bet hroms pie tam vēl labi pre
tojas dilšanai, tādēļ to lieto tādu detaļu un darba rīku pārklāšanai, 
kuri ekspluatācijā dilst.

Pārklāšanu ar hromu lieto arī, atjaunojot nolietotas detaļas un 
darba riku darba daļas.

Labākais tērauda taizsargpārklājums ir cinks un kadmijs.
Ja, pārklājot ar alvu, svinu, varu, niķeli un hromu, pārklājumā 

rodas poras un plēvīte atslāņojas, tad tas izraisa ātru pamatmetala 
Ikoroziju poru vai plēvītes plaisu tuvumā.
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Bez tara izšķir tā saucamo pārklāšanu difūzijas rezultātā, kas ir 
izstrādājuma uzkarsēšana metala pulveri (vai šī metala gāzveidīgos 
savienojumos), ar kuru jāpārklāj detaļa. Sādā veidā pārklāj detaļas 
ar cinku, alumīniju un hromu.

Tērauda izstrādājumiem, it sevišķi tiem, kas strādā paaugstinā
tās temperatūrās, plaši lieto pārklāšianu ar alumīniju (alitēšana). 
Šādi pārklājot detaļas, izstrādājuma vai konstrukcijas virsmu pār
klāj ar izkausētu metālu; minēto veidu lieto tad, ja citus pārklāšanas 
veidus nevar lietot. Izsmidzināšanai lieto cinku, kadmiju un to sa-. 
kausējumus.

Plakēšanu lieto dūralumīnija pārklāšanai ar tīru alumīniju, šādi 
paaugstinot dūralumīnija izturību pret koroziju kā atmosfēras 
apstākļos, tā ari jūras ūdenī. Ar plakēšanas metodi iegūst bimeta- 
lus — dzelzi, plakētu ar varu, tompaku, nerūsējošo tēraudu, alumī
niju u. c.

Plakēšanas būtība ir šāda: pirms pamatmetala karsēšanas velmē
šanai sagatavojumu ieslēdz plakēšanas metala loksnēs un pēc sakar
sēšanas velmē. Pēc velmēšanas izveidojas plāna plakēšanas metala 
kārta uz pamatmetala virsmas.

Metālu protektora aizsargāšanu lieto iekārtu un mehānismu aiz
sargāšanai, kas strādā ļoti aktīvās vidēs, piemēram, jūras ūdenī 
(kuģu zemūdens daļas, sūkņi, cauruļvadi u. c.). Protektora aizsar
dzībā parasti lieto cinku.

Visizplatītākais aizsargpārklājums, kas aizsargā virsmu no at
mosfēras ietekmes, ir pārklāšana ar nemetāliskām vifelām: liakām, 
krāsām un darvu. Laku un krāsu pārklājumi savas labās plūstamī- 
bas dēļ blīvi pārklāj visas poras un padziļinājumus. Tie ir lēti, un to 
lietošana vienkārša. Trūkums ir tas, ka tie lielākā vai mazākā mērā 
neaiztur mitrumu un temperatūras ietekmē pakāpeniski saplaisā.

XVIII N O D A Ļ A

ĪSAS ZIŅAS PAR DROŠĪBAS TEHNIKU

Nelaimes gadījumi darbā rodas ražošanas un darba organizāci
jas trūkumu dēļ, kā arī tad, ja strādnieki un inženiertehniskie dar
binieki vāji apguvuši drošības tehniku.

Galvenā nozīme nelaimes gadījumu (traumatisma) novēršanai 
ir cilvēkiem, kas apguvuši tehniku.

Tikai pilnīgas zināšanas par noteiktu ražošanas tehnoloģisko pro
cesu, iekārtu, ierīcēm, darba rīkiem un prasme pareizi organizēt savu 
darba vietu rada apstākļus augstražīgam darbam. Tāpēc atslēdznie
kam labi jāzina drošības tehnikas noteikumi, apgūstot piesardzības 
paņēmienus visos atslēdznieku darbos, kas viņam ir jāveic. Atslēdz
niekam labi jāzina cēloņi, kas var izraisīt darbā nelaimes gadījumus, 
un darba procesā stingri jāievēro visi drošības tehnikas noteikumi.
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Tikai pārdomāti veicot uzticēto darbu, ievērojot visus drošības 
tehnikas un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus, var sasniegt 
augstu darba ražīgumu un novērst nelaimes gadījumus.

I. PAM ATNOTEIKU M I UN LĪDZEKĻI NELAIMES GADĪJU M U  NOVĒRŠANAI

Atslēdznieka darba vieta un rokas darba rīki. Atslēdznieka darba 
vietas pamatiekārta ir darba sols un atslēdznieka skrūvspīles.

Darba solam jābūt darba laikā izturīgam un stabilam. Tā augstu
mam jāatbilst atslēdznieka augumam.

Ja darba sols ir zems, tad zem tā kājām jāpaliek paliktņi. Pie 
augsta darba sola jānovieto koka režģu grīdiņas.

Atslēdznieka skrūvspīlēm jābūt pilnīgā kārtībā, skrūvei jāgriežas 
uzgrieznī viegli un brīvi, skrūvspīļu žokļiem jābūt ar labu cirtumu. 
Skrūvspīles stingri jānostiprina uz darba sola un jāizvieto tā, lai 
pie tām varētu ērti strādāt.

Pareizs un pietiekošs darba vietas apgaismojums ceļ darba ražī
gumu un uzlabo tā kvalitāti, kā ari novērš nelaimes gadījumus.

Darba vietas apgaismojumam jābūt vienmērīgam, bez asām 
ēnām un atspīdumiem.

Kvēlspuldzēm jābūt ar tādu armatūru, kas gaismas stariem dod 
vajadzīgo izkliedējumu un virzienu un aizsargā strādājošo acis no 
spilgtas gaismas.

Vietējais apgaismojums jāizvieto tā, lai strādājošais jebkurā stā
voklī darba vietā to varētu ērti lietot. Tāpēc elektrisko spuldzi ievieto 
pārvietojamā statīvā, kas dod iespēju spuldzi pārvietot visos vir
zienos.

Dabiskai dienas gaismai jābūt spilgtai un vienmērīgai.
Strādājot ar pārnesamām spuldzēm, jālieto 12 voltu spriegums 

vai spriegums, kas nepārsniedz 36 voltus.
Pareizai darba vietas organizācijai, lietojamo darba rīku un ierīču 

izvietojumam, tīrībai un kārtībai darba vietā ir ļoti liela nozīme darba 
ražīguma un tā kvalitātes celšanā, kā arī nelaimes gadījumu no
vēršanā.

Apstrādājamās detaļas un darba rīki jāizvieto uz darba sola tā, 
lai viss, ko ņem ar kreiso roku, atrastos pa kreisi no strādājošā, un, 
otrādi, •— tas, ko ņem ar labo roku, jānovieto pa labi no strādājošā.

Veicot atslēdznieka roku darbus, visbīstamākā ir metāla ciršana, 
jo  nocirstie metala gabali var atlēkt un ievainot strādnieku. Aizsar
dzībai pret atlēcošām metala daļām darba sola aizmugurē un sānos 
jānovieto tērauda sieta vairogi; vairogi jāuzkar virās, lai tos varētu 
nostādīt zem dažādiem leņķiem un pēc ciršanas noņemt.

Ja darba soli izvietoti divās rindās cieši viens pie otra, tiad starp 
tiem arī jānovieto tērauda siets.

Logi, kuru tuvumā cērt metālu, jāaizsargā ar sietiem.
Traumu var iegūt ari, lietojot ciršanai cirtni un āmuru, kuri nav 

darba kārtībā.
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Cirtnis nedrīkst būt «sausi» norūdīts, pretējā gadījumā izdrūp tā 
griezēj šķautne. Cirtņa galviņa nedrīkst deformēties no āmura sitie
niem, jo, spēcīgi sitot ar āmuru, cirtņa galviņai izveidojas atloki, kas 
var ievainot strādājošā roku vai atšķeļoties ieminot tuvumā esošos 
strādniekus.

Āmurs labi jānostiprina uz kāta noķīlējot. Āmuru kātu izgatavo
šanai labākās koku sugas ir kizils un kļava, mazliet sliktāks ir 
ozols.

Āmura pietiam jābūt ar gludu, mazliet izliektu virsmu. Sitot ar 
āmuru pa cirtni, jāseko, kādā virzienā kustas cirtņa griezējdaļa, bet 
nav jāraugās uz cirtņa galviņu.

Cērtot sīkstus metālus (varu, misiņu, mīkstu tēraudu), cirtņa as
mens periodiski jānoziež ar minerāleļļu vai ziepju emulsiju, kas at
vieglo ciršanu un rada gludāku virsmu. Līdzīgi jārīkojas ari, cērtot 
ar krustcirtni.

Cērtot trauslus metālus, jāzina, ka, beidzot sagatavojuma cir
šanas pārgājienu, var izdrupt lieli metala gabali, kas sabojā apstrā
dājamās detaļas kontūru. Bez tam atlēcošie gabali var būt nelaimes 
gadījumu cēlonis.

Taisnojot ar āmuru lokšņu metālu, loksnes jātur lūkšās vai 
spīlēs.

Lūkšu vai spīļu lietošana dod iespēju paaugstināt darba ra
žīgumu un novērš iespēju ievainot str-ādnieba pirkstus.

Griežot metālu ar rokas metalzāģi, jāpārliecinās, vai metalzāģa 
rāmītis ir kārtībā; tam stingri jānotur zāģa sloksne. Sagriežamais sa
gatavojums stingri jāiespīlē skrūvspīlēs. Griešanas beigās jāsama
zina spiediens uz metalzāģi un jāpietur nogriežamā detaļa tā, lai tā 
nenokristu un nesasistu kājas. Zāģa skaidas nav jānopūš ar muti, jo  
tās var iekļūt acīs.

Strādājot lar uzgriežņu atslēgām, nedrīkst lietot atslēgas ar iz
griezumu, kas lielāks piar uzgriezni.

Nedrīkst lietot divas atslēgas lielākas sviras iegūšanai. Nav ietei
cams strādāt ar eļļainām atslēgām, jo tādos gadījumos var iegūt 
traumas.

Strādājot ar skrūvgriezi, nedrīkst sist pa tā rokturi, jo  tas var 
pāršķelties un ievainot roku.

Griežot lokšņu metālu ar rokas grieznēm, jāseko, lai griežņu as
meņi būtu labi un pareizi uzasināti, lai griežņu pušu sastiprināšanas 
bulta (ass) dotu iespēju viegli regulēt spēli starp asmeņiem atka
rībā no griežamā metala biezuma, bet bultas uzgrieznis nenoskrū- 
vētos.

Lai pasargātu rokas no apdedzināšanas, liecot caurules karstā 
stāvoklī, jālieto cimdi.

Lai saliektu caurules, pirms karsēšanas tās jāpieber ar smiltīm 
un vienā no tapām (slēģiem) noteikti jāizveido neliels urbums gāzu 
izvadīšanai, pretējā gadījumā karsēšanas laikā uzkrājušās gāzes un 
tvaiki var cauruli pārplēst.



Lodējot, alvojot un strādājot ar skābēm, jālieto gumijas cimdi un 
aizsargbrilles.

Darba iprocesā izlijušas skābes iedarbības neitralizēšanai noteikti 
jālieto kalcinētā soda. Lai neitralizētu skābes ārdošo iedarbību, ja 
tā nokļuvusi uz ķermeņa atklātām daļām, jānotīra skābes pēdas ar 
ožamā spirtā samērcētu vati un pēc tam ievainotās vietas jānomazgā.

Visas lodēšanai lietojamās ķīmiskās vielas jāglabā stikla traukos 
ar pielepētiem stikla vai gumijas aizbāžņiem. Uz katra trauka jābūt 
vielas nosaukuma uzrakstam.

Izstrādājumu kodināšana pirms lodēšanas un skābju kodināšana 
hlorcinka sagatavošanai jāveic vilkmē vai speciāli šim nolūkam pa
redzētā telpā.

Lodlampas ar degvielu jāpiepilda ugundrošās vietās; degviela 
jālej no trauka, kam ir lejcaurulīte, vai caur mazu piltuvīti, neļaujot 
degvielai pārlīt.

Pilnīgi neatdzisušas lodlampas piepildīšana ar degvielu stingri' 
aizliegta. Lampu atļauts piepildīt tikai ar to degvielu, kurai tā pa
redzēta.

Lodlampa jāaizdedzina ar degvielu, kas ielieta trauciņā zem: 
degļa. Trauciņš jāpielej no atsevišķas pudeles, vārstam atrodoties 
slēgtā stāvoklī.

Ugunsgrēku un apdegumu novēršanai degošu lodlampu nedrīkst 
pārnēsāt lielos attālumos.

Lodlampu, kas strādā zem spiediena, var nodzēst, tikai noslēdzot 
degļa ventili. Kad lodlampa atdzisusi, no tās jāizlaiž gaiss, atskrūvē
jot gaisa vārstu.

Gadījumam, ja uzliesmotu izlieta degviela, darba vietas tuvumā 
jābūt sausām smiltīm uguns dzēšanai.

Visbiežāk atslēdzniekam jāvīlē metāls. Tāpēc lietojamām vīlēm 
jābūt ar asām un tīrām virsmām. Skaidas un netīrumi no vīles jāno
tīra tikai ar metala suku.

Vīļu rokturi jāizvēlas atkarībā no vīles lieluma.
Vīļu rokturi jāizgatavo no mīkstu sugu koka, nostiprinot rokturus 

uz vīļu kātiem, tie nedrīkst saplīst.
Nedrīkst lietot vīles bez rokturiem un ar bojātiem rokturiem (sa

šķeltiem vai bez gredzeniem).
Drošības tehnikas noteikumu ievērošana paaugstina atslēdznieku 

operācijās ražošanas kultūru, darba ražīgumu un ievērojami sama
zina traumatisma gadījumus.

2. D RO ŠĪBAS TEH NIKA, STRĀDĀJOT AR M EH ĀN ISKĀM  IEKĀRTĀM

Atslēdznieku darbs zināmā mērā ir roku darbs, tomēr atslēdz
niekam ik dienas ir jārīkojas ar mehāniskām iekārtām, tās remontē
jot, apkalpojot, iestādot un montējot, kā arī veicot uz tām dažādas 
operācijas.
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Visbiežāk atslēdzniekam jāurbj urbumi, dažreiz jāuzgriež vītnes, 
jāizrīvē urbumi, jālepē, lietojot stacionāru urbjmašīnu vai pārnēsā
jamu rokas urbjmašīnu.

Daudz retāk atslēdzniekam jāstrādā uz sllpmašīnām, asināšanas 
darbgaldiem un ēvelmašīnām (atskaitot šo iekārtu remontus), bet ne
lielās rūpnīcās atslēdzniekam bieži pašam jāveic vienkāršas ēvelē
šanas, slīpēšanas un asināšanas operācijas uz šīs iekārtas. Tāpēc 
atslēdzniekam jāzina drošības tehnikas 'pamatnoteikumi darbam uz 
šīs iekārtas.

Atslēdznieks ne tikai sagatavo dažādu detaļu vietas metināšanai, 
bet dažreiz spiests metināt pats; šī iemesla dēļ atslēdzniekam jāpār
zina elementārā drošības tehnika, strādājot ar elektrometināšanas 
aparātiem.

Darbs uz urbjmašīnas un tās kopšana. Traumatisma cēloņi, strā
dājot uz urbjmašīnas, daudzos gadījumos ir drošības tehnikas pamat
noteikumu nezināšana vai neievērošana.

Iesākot darbu uz urbjmašīnas, jāapskata, kādā stāvoklī ir urbj
mašīna, tās elektriskā aparatūra, kā ari mašīnas kustošo daļu aiz- 
sargiekārtas, jāpārbauda, viai ir darha kārtībā mašīnskrūvspīles, pie- 
spiedēju konduktori utt., jāpārbauda, vai mašīnas kustīgās daļas ir 
ieeļļotas.

Ievērotie trūkumi jānovērš pašiam vai jāpaziņo par tiem meista
ram vai brigadierim.

Darba procesā uz urbjmašīnas sevišķa uzmanība jāpievērš ap
strādājamās detaļas nostiprinājumam un darba rīka —  urbja stāvok
lim, it sevišķi tā griezējdaļai un asināšanas leņķiem.

Lietojot rokas vai mehānisko padevi, jāņem vērā urbja diametrs 
un apstrādājamā metalia īpašības. No 0,5 līdz 3 mm diametra urbji 
viegli lūst, ja ir pārāk liela padeve vai sīksts apstrādājamais 
materiāls.

Urbjot caurejošus urbumus, urbis var viegli nolūzt, izejot no ur
buma, jo  urbja griezējšķautne, izejot no urbuma, var aizķert liela 
šķēluma skaidu un urbis —  neizturēt tās spiedienu. Tāpēc urbim, iz
ejot no urbuma, rokas padevi samazina. Urbja lūzums var būt nelai
mes gadījuma cēlonis.

Ja griezējrīks (urbis, rīvurbis) ir ieēdies, jāizslēdz elektrodzinējs 
un pēc tam griezējrīks jāatbrīvo, pretējā gadījumā tas var nolūzt, bet 
apstrādājamo detaļu izraut no ierīces; tas var izraisīt nelaimes' ga
dījumu.

Traumas cēlonis var būt arī nevērīga izturēšanās pret savu ap
ģērbu — neaizpogātas piedurknes, brīva kaklasaite. Neapsegti mati 
var aptīties ap urbjmašīnas rotējošajām daļām — ap urbi vai 
patronu.

Tāpēc atslēdzniekam jāzina piesardzības noteikumi, strādājot uz 
urbjmašīnu, kā arī to apkalpojot un remontējot.

Darbs ar rokas elektrisko urbjmašīnu. Jāzina un jāievēro drošī
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bas tehnikas pamatnoteikumi, strādājot ari ar pārnesamām rokas 
elektriskām urbjmašīnām un slīpmašīnām.

Bojāta elektriskā daļa vai nevērīga apiešanās ar rokas urbj
mašīnu var būt nelaimes gadījuma cēlonis.

Ieslēgt elektrotīklā elektrificētos darba rīkus drīkst tikai strād
nieks, ko apmācījis meistars vai elektromontieris.

Elektrificētais darba rīks pirms darba sākšanas rūpīgi jāapskata. 
Bez tam jāpārbauda elektropievadi un elektriskie kontakti, kā arī 
jānovērš visi izolācijas un drošības iekārtu bojājumi. Kontaktu dak
šai jābūt iezemotai.

Elektrificēto darba rīku rotējošās daļas jānosedz. Ja elektrificē
tais darba rīks vai tā elektropievadi ir bojāti, strādāt ar to nedrīkst. 
Nedrīkst strādāt ar elektrificēto darba rīku lietus laikā atklātā vietā.

Pirms darba sākšanas ar elektrificēto darba riku jāuzvelk spec- 
tērps un gumijas oimdi, bet, strādājot mitrās telpās, —  arī galošas. 
Jāpārbauda elektrificētā darba rīka korpusa iezemojums, pareizi 
jāiestiprina darba rīks, jāpārbauda, vai izslēdzējs un rotējošo dalu 
pārsegi ir kārtībā. Pirms elektrificētā darba rīka pieslēgšanas elektro
tīklam jāpārbauda, vai tā elektrodzinējs ir izslēgts.

Strādājot ar elektrificēto darba rīku, nedrīkst pieļaut tā elektrisko 
vadu savērpšanos. Pārnesot elektrificēto darba rīku, noteikti jā iz
slēdz elektrodzinējs un elektrificētais darba rīks jātur aiz korpusa, ne
vis aiz vadiem vai darba daļas. Lai nebojātu vadu (elektrokabeli), 
tas jāpiekar vai jāpārklāj ar dēļiem.

Darba pārtraukumos elektrificētais darba rīks jāizslēdz un jāno
liek vai jāuzkar speciāli šim nolūkam paredzētā vietā.

Darbu beidzot un nododot elektrificēto darba riku glabātavā, jā 
ziņo meistaram vai brigadierim par visām ievērotām elektrificētā rīka 
kļūmēm darbā.

Slīpmašīnu un asināšanas darbgaldu kopšana un darbs uz tiem.
Pirms slīpripas uzstādīšanas uz darbgalda jāpārbauda, vai tajā 

nav plaisu (pārbauda, viegli piesitot ar āmuru pa slīpripu), un uz 
speciāla darbgalda ar paaugstinātu ātrumu jāpārbauda tās izturība.

Slīpripai viegli jāuziet uz darba vārpstas gala vai saspiešanas 
atloku vadizciļņiem. Spēlei starp ripas urbuma sieniņām un darba 
vārpstu vai vārpstas kakliņu jābūt robežās no 0,1 līdz 1,5 mm atka
rībā no slīpripas lieluma.

Ripa jānostāda tā, lai tās sānu plaknes (malas) būtu perpendiku
lāras vārpstas resp. darba vārpstas asij.

Starp saspiešanas atlokiem un ripas plaknēm noteikti jāievieto no 
abām pusēm elastīgas 0,5 līdz 3 mm biezas starplikas (blīvs papīrs, 
kartons, gumija u. c.) atkarībā no ripas lieluma. Starpliku dia
metram jābūt mazliet lielākam (par 3— 8 mm) par atloku diametru, 
bet saspiešanas atloku diametram — ne mazākam par ' /3  no slīpripas 
diametra.

Ja slīpripai ir daudz lielāks urbums nekā vārpstas diametrs, lieto 
pārejas atlokus — čaulas. Pēc ripas iepriekšējas pārbaudes to
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balansē un centrē uz speciāla galda ar prizmatiskiem atbalstiem, 
pārvietojot balansierus (klucīšus) atloku rievās tik ilgi, līdz ripa, 
to viegli iegriežot, nostājas neitrālā stāvokli. Slīpripas precīzo balan
sēšanu veic saskaņā ar ГОСТ 3060-55. Pēc tam galīgi pievelk saspie
šanas uzgriežņus. Pievelkot uzgriežņus uz vārpstas, nav jāpieliek 
pārāk liels spēks, jo  siīpripa var saplaisāt.

Darbs uz plakanslīpmašīnas un asināšanas darbgalda. Viens no 
traumatisma cēloņiem, strādājot uz plakanslīpmašīnas, var būt ne
pareizs slīpējamās detaļas nostiprinājums uz magnētiskās plates vai 
iespīlēšanas ierīcēs.

Nepareizi iespīlējot aptsrādājamās detaļas, tās slīpēšanas sākumā 
vai slīpēšanas procesā var tikt izrautas no iespīlēšanas ierīcēm vai 
norautas no magnētiskās plates. Tas var notikt arī pārāk liela grie
šanas dziļuma un padeves dēļ, kad griešanas spēks daudzkārt pār
sniedz magnētiskās plates pievilkšanas spēku vai ierīču iespīlēšanas 
spēku. Bez tam, ja griešanas dziļums un padeve ir pārāk lieli, var 
plīst siīpripa un smagi ievainot strādājošo vai tuvumā esošos strād
niekus.

Nelaimes gadījumus var izraisīt ari, neievērojot darbgalda elektro
iekārtas lietošanas noteikumus. Strādājot ar magnētisko plati vai 
magnētiskajām patronām, vispirms jāieslēdz strāvas pārveidotājs un 
pēc tam darbgalds.

Pirms darbgalda ieslēgšanas jāapskata un jāpārbauda, vai darb
galda elektriskā daļa (vadīšanas elektroaparatūra) ir kārtībā. Ne
uzmanīgi rīkojoties ar strāvu vadošām ierīcēm, var notikt elektris
kas traumas.

Nedrīkst pieskarties neizolētai vai vāji izolētai elektrodzinēja un 
slēgšanas aparatūras elektriskajai slodzes ķēdei, jo  tā atrodas zem 
220 V un lielāka sprieguma, kas bīstams cilvēka dzīvībai.

Ne mazāka uzmanība jāpievērš darbgalda drošības ierīcēm — 
apvalkiem, ekrāniem, atbalstiem u. c.

Apvalkam jānosedz visa slīpripas nestrādājošā daļa, darba 
vārpstas gals un atloki.

Apvalkam jābūt tādam, lai tas varētu izturēt slīpripas gabalu 
triecienu, tai plīstot. Spēlei starp ripu un iekšējo cilindrisko aizsarg- 
apvalka virsmu jābūt 20— 30 mm robežās, bet spēlei starp ripu un 
apvalka sānu sieniņu — 10— 15 mm robežās.

Aizsargekrāni, ķas novietoti uz asināšanas darbgaldiem un te- 
cilām, jāizgatavo no caurspīdīga neplīstošā stikla.

Griezējrīku ērtākai asināšanai ar rokām un detaļu slīpēšanai uz 
asināšanas mašīnām uzstāda atbalstus vai ierīces, kas tos aizvieto, 
tā, lai sprauga starp atbalsta malu un slīpripas darba virsmu būtu 
mazāka par asināmā vai slīpējamā izstrādājuma biezuma vai dia
metra pusi, bet ne lielāka par 3 mm, pretējā gadījumā izstrādājums 
var ieķīlēties šai spraugā un strādnieka roka pieskarties slīpripai, kā 
arī pati siīpripa var saplīst.

Atbalstiem jābūt regulējamiem, lai, slīpripai nodilstot, tos varētu
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pārvietot un iestādīt minimālo spraugu. Tiem jābūt nostādītiem 
tā, lai izstrādājums pieskartos slīpripai horizontālā plaknē, kas vilkta 
caur ripas centru, vai ne augstāk par 10 mm virs centra.

Atbalstiem jābūt bez iesitumiem ar gludu atbalstvirsmu. Tie ne
drīkst būt dakšveidīgi, t. i., atbalsts nedrīkst aptvert slīpripu no tās 
sānu virsmām (malām).

Ēvelmašīnas kopšana un darbs uz tās. Strādājot uz ēvelmašīnas. 
visbiežāk traumas izraisa skaidas (karstas atlecošas skaidas no
kļūst uz atsegtām ķermeņa daļām, darbgaldam strādājot vai ari no
tīrot skaidas no darbgalda).

Triecienslodzes ietekmē griežņa griezējšķautne var nolūzt un at
lecot ievainot strādājošo. Sāda nelaimes gadījuma novēršanai ierīko 
aizsargierīces — ekrānus un vairogus, kurus novieto skaidas kustī
bas ceļā.

Sķērsēvelmašīnām jāpiekārto skaidu savācēji, kas neļauj skai
dām izsvaidīties ap mašīnu; strādniekam, kas strādā uz ēvelmašīnas, 
jālieto speciālas aizsargbrilles, it sevišķi, ja skaida veidojas strād
nieka krūšu augstumā. Ap darbgaldu skaidas jāsatīra sistemātiski 
vairākas reizes maiņā.

Ļoti bīstamas var būt apkārtējiem neaizsegtās kustošās darb
galdu daļas — šķērsēvelmašīnas slīdnis un garenēvelmašīnas 
galds.

Telpas daļa, kurā kustas šīs darbgaldu daļas, jānorobežo ar 
barjerām.

Ne mazāka nozīme drošības tehnikas ziņā ir pareizai iespīlēšanas 
ierīču izvēlei un apstrādājamo detaļu iespīlēšanas veidam.

Strādājot ar padevi no labās uz kreiso pusi, griešanas spēka uz
tveršanas atbalstklucīši jāizvieto no kreisās puses un no priekšas, bet 
piespiedējklucīši — no labās puses.

Strādājot ar padevi no kreisās uz labo pusi, klucīši jānovieto no 
labās puses un no priekšas, bet piespiedējklucīši no kreisās puses.

Visām atbalstplāksnītēm jābūt zemākām par apstrādājamo virsmu. 
Iespīlēšanas skrūves jāizvieto pēc iespējas tuvāk detaļas piespieša
nas vietai.

Iespīlēšanas skrūvju vītnei un piespiedējplāksnītēm stingri jāno
stiprina apstrādājamās detaļas.

Mašīnskrūvspīlēm jābūt pilnīgā kārtībā un ar labu cirtumu uz 
spīļžokļiem.

Pirms ēvelmašīnas apturēšanas jāizslēdz padeve un jāizvada 
darba rīks no apstrādājamās detaļas, jo, ēvelmašīnu atkal ieslēdzot, 
tas var nolūzt.

Lai novērstu negaidītu ēvelmašīnas ieslēgšanu, ēvelmašīnu re
montējot, tīrot vai eļļojot, jāuzkar uz slēgšanas iekārtas uzraksts 
«neieslēgt — remonts».

Piesardzības noteikumi, kopjot elektrometināšanas agregātus un 
strādājot ar tiem. Pamatcēloņi, kas izraisa nelaimes gadījumus 
elektrometināšanā, ir šādi:

207



a) iespēja sasist ķermeņa daļas un iegriezt tajās, sagatavojot 
izstrādājumu metināšanai;

b) elektriskās strāvas triecieni, pieskaroties elektriskās ķēdes 
strāvu vadošām daļām, kas atrodas zem sprieguma;

c) iespēja apdedzināties, izšķaidot izkausētu metālu un sārņus;
d) ugunsgrēks no izkausēta metala un sārņiem;
e) iespēja saindēties ar indīgām gāzēm, kas izdalās elektrometi

nāšanā;
f) eksplozijas, metinot tuvu viegli uzliesmojošām un eksplozīvām 

vielām, metinot tvertnes, kas atrodas zem spiediena, un metinot taru, 
kurā bijušas degvielas;

g) iespēja ievainot ādas atklātās vietas ar elektriskā loka stariem.
Lai novērstu minētos cēloņus, jāievēro šādi drošības tehnikas

pamatnoteikumi:
1. Jāstrādā tikai sausos apavos un uz gumijas paklāja. Strādājot 

jāsēž uz sausa koka soliņa.
2. Vadiem no metināšanas agregāta līdz sadales dēlim un no sa

dales dēļa līdz darba vietām jābūt labi izolētiem un aizsargātiem pret 
temperatūras ietekmi un mehāniskiem bojājumiem.

3. Elektrodu turētāja rokturim jābūt labi izolētam. Elektrodu tu
rētāja vairodziņam jābūt darba kārtībā.

4. Metināšanas mašīnas korpusam un transformatora apvalkam 
jābūt iezemotiem. Ja jūtams strāvas trieciens, pieskaroties metinā
šanas mašīnas un aparāta daļām, kas nevada strāvu, nekavējoties 
jāpārtrauc darbs, aparāts jāatslēdz no tīkla un jāpaziņo elektro
montierim par aiparāta bojājumu.

5. Nedrīkst ar kailām rokām pieskarties metināšanas iekārtas 
strāvu vadošām daļām, ja tās pievienotas elektrotīklam, kura sprie
gums ir bīstams dzīvībai.

6. Ļoti uzmanīgam jābūt, strādājot mitrās telpās, ja tajās sprie
gums augstāks par 24 voltiem, kas apdraud dzīvību. Ne mazāk bīs
tams ir 40 voltu spriegums, strādājot sausās telpās.

7. Strādājot metala konstrukciju iekšienē (katli, rezervuāri u. c.), 
nekādā gadījumā nedrīkst pieskarties tieši konstrukcijai un neizolē
tām metināšanas ķēdes daļām. Strādājot metala rezervuāru iekšienē, 
jālieto speciālas konstrukcijas elektrodu turētājs, kas neļauj apmainīt 
elektrodu, ja strāva nav izslēgta. Rezervuāra iekšienē atļauts strādāt 
tikai galošās un uz gumijas paklāja.

8. Darba pārtraukumos un darbu beidzot noteikti jāizslēdz strāva. 
Ja metina ar līdzstrāvu, tad vispirms jāizslēdz līdzstrāva un pēc tam 
maiņstrāva, kas darbina metināšanas agregāta dzinēju.

9. Vienlaicīga pieskaršanās ar abām rokām pie tiešā un atpakaļ
ejošā vada draud ar nāvi.

10. Ja cilvēks ir cietis no elektriskās strāvas trieciena, nekavējo
ties jāsniedz pirmā palīdzība. Mazākā vilcināšanās palīdzības snieg
šanā var beigties ar cietušā nāvi.
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P I E L I K U M S

1. tabula
M ETRISKIE MĒRI

I  Saīsināti Mērvienību
Mērvienības ļ apzīmējumi savstarpējā

| atbilstība

Garuma mēri
A n g s t r ē m s ...................... Ā ļ 0,1 ļiu
M ikrom ikrons . . . . №  ļ 0,00 ) m\i
Milim ikrons . . . . . m [x j 0,001 n
M i k r o n s ............................ 11 1 0,001 mm
Milimetrs ...................... mm 10C0 !>
C e n t im e t r s ...................... cm 10 mm
D e c i m e t r s ...................... dm 10 cm — 100 mm
M e t r s ................................. m 100 cm =  1000 mm
Kilom etrs ......................

Virsmas mēri

km ļ 1000 m

Kvadrātmilimetrs . . . ! mm2 0,01 cm 2
Kvadrātcentim etrs . . 1 cm2 100 mm?
Kvadrātdecim etrs . . . dm- 100 cm2
Kvadrātmetrs . . . .

Tilpuma mēri

m? 10 000 cm>-

Kubikmilimetrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i mm3 0,001 cm3
Kubikcentimetrs . . . cm3 1000 mm3
Kubikdecimetrs . . . dms 1000 cm3=\l
K u b ik m e tr s ......................

Ietilpības mēri

m3 1000 /= 1 0  hl

M i k r o l i t r s ...................... ņl 0,001 m l=  1 mm3
M i l i l i t r s ............................ ml 0,001 /= 1  cms
C e n tilitrs ............................ 1 cl 0,01 /==10 cm 3
D e c i l i t r s ............................ dl 0,1 /= 1 0 0  cm 3
L i t r s ................................. ■ l 0,01 hl — 1 dms
D e k a lit r s ...................... dkl 10 l
H e k t o l i t r s ...................... hl 100 l
K i l o l i t r s ............................

Svara mēri

kl 1000 /

M ik r o g r a m s ...................... ļiG 0,001 mG
M i l i g r a m s ...................... mG ! 0,1 cG
C e n t ig r a m s ...................... cG 10 mG
D e c i g r a m s ...................... (tG 100 mG
G r a m s .................................. G 1000 mG
D e k a g r a m s ...................... dkG 10 G
H e k to g ra m s ...................... hG 100 G
K i l o g r a m s ...................... kG 1000 G
C e n t n e r s ............................ .......  . i c I 100 kG
Tonna . ............................. . T i  1000 feG= 10 c
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1 vats (W ) =  0,001 kW  =  0,102 kGm/sek =  0,00136 Z S  
1 kilovats (kW) =  101,972 kGm/sek =  1000 W =  1,36 ZS
1 metriskas meru sistēmas zirgspēks (ZS ) =  735,6 W  =  0,736 felF =  75 kGm/sek =  

=  176 cal/sek
1 kilovatstunda (kW h) — 367. 103 kGm =  1000 V/’/i
1 tehniskā atmosfēra ( at) =  735,5 mm dzīvs. st. augst. =  1 kG/cm2 =  0,9678 atm 
1 vecā atmosfēra =  760 mm dzīvs. st. augst. =  1,033 kG/cm*
1 cm/sek =  0,01 m/sek =  0,6 m/min =  0,36 km/st 
1 m/sek —  100 cm/sek— 60 m/min =  3,6 km/st 
1 m/min =  1,67 cm/sek =  0,0167 m/sek — 0,06 km/st 
ļ km/st — 27,78 cm/sek =  0,2778 m/sek =  16,67 m/min

DA2U MĒRU SAVSTARPĒJĀ ATB ILSTĪBA

MĒRU PĀ R V E ID O ŠA N A  M ETRISK O S M ĒROS

Garuma mēri

1 mille =  0,1 punkts =  0,001 colla =  0,0254 mm
1 punkts =  0,1 līnija =  0,01 colla =  0,254 mm
1 līnija =  0,1 colla =  2,54 mm
1 colla =  10 līnijas =  25,4 mm
1 pēda =  12 collas =  304,8 mm
1 jards =  3 pēdas =  36 collas =  914,4 mm
1 sauszem es jūdze =  5280 pēdas =  1,609 km
1 jūras jūdze =  1 m ezgls =  6080 pēdas =  1,853 km
1 ģeogrāfiskā jūdze =  7,42 km

Virsmas meri

1 kv. colla =  6,4516 cm- 
1 kv. pēda =  144 kv. collas =  0,0929 m- 
1 kv. jards =  9 kv. pēdas =  0,8361 m2 
1 akrs =  4046,85 m2 =  0,4047 ha 
1 kv. jūdze =  640 akri =  2,589 km-

Tilpuma meri

1 kub. colla =  16,387 cm 3 
1 kub. pēda =  1728 kub. collas =  0,76455 mz 
1 kub. jards =  27 kub. pēdas =  0,76455 ms 
1 reģistrtonna =  100 kub. pēdas =  2,832 ms

Svara meri

1 angļu mārciņa =  16 unces =  453,59 G 
1 angļu centners =  112 mārciņas =  50,802 kG
1 amerikāņu centners =  100 mārciņas =  45,86 kG
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Collu pārveidošanā milimetros
2. tabula

Collas mm Collas mm Collas mm Collas mm

1/  64 0,3969 15/32 11,9062 59/64 23,4156 l 3/4 44,450

*/32 0,7937 31/64 12,3031 15/ l 6 23,8125 l 25/32 45,244

3/ 64 1,1906 V 2 12,7000I ’ 61/64 24,2094 l 13/ l 6 46,038

1/ l 6 1,5875 33/64 1 13,0969 31/32 24,6062 l 27/ 32 46,831

5/s4 1,9844 ” /32 ļ 13,4937 6S/64 25,0031 17s 47,625

3/ā2 2,3812 35/64 ; 13,8906 1 25,400 129/s2 48,419

2,7781 9/ l 6 14,2875 P/32 26,194 115/ 10 49,213

V» 3,1750 37/oi ! 14,6844 IV10 26,988 l^h.2 50,006

°/f,4 3,5719 19/32 15,0812 l 3fe 27,781 2 50,800

5/32 3,9687 29/s4 1 15,4781 ļ ’ IVs 28,575 2 Vs 63,500

“ /64 4,3656 5/s 15,8750 l6/32 29,369 QO 76,200

3/ l 6 4,7625 41/64 16,2719 l 3/ l 6 30,163 3V2 88,900

13/e4 5,1594 21/32 ; 16,6687 1 ” /32 30,956 4 101,600

7/ā2 5,5562 43/f>4 ! 17,0656 P/4 31,750 4V2 114,300

1c/gi 5,9531 “ /16 17,4625 l 9/32 32,544 5 127,000

V 4 6,3500 « / 0  4 17,8594 l 5/ l 6 33,338 5Vi 139,700

17/o-i 6,7469 23/j.-, ļ 18,2562 1 “ /32 34,131 6 152,400

9/ 32 7,1437 47/64 18,6531 13/s 34,925 6 V2 165,100

19/*1 7,5406 3/4 19,0500 113/32 35,719 7 177,800

°/l6 7,9375 4S/s4 19,4469 l 7/l8 36,513 8 203, 200

21/M 8,3344 25/32 19,7437 1 lā/32 37,306 9 228,600

“ /32 8,7312 51/64 20,2406 1V2 38, !G0 10 254,000

23/ 64 9,1281 13/ l 6 20,6375 l 17/ā2 38,894 12 304,80

3/8 9,5250 53/64 21,0341 l°/l6 39,688 15 381,00

25/ei 9,9219 27/s2 21,4312 l 19/32 40,481 20 508,00

13/32 10,3187 55/04 21,8281 l 5/s 41,275 25 635,00

27/64 10,7156 'h 22,2250 1S1/ 32 42,069 30 762,00

7/l6 11,1125 57/e-i , 22,6219 l “ /l6 42,863 40 1016,00

29/ 64 11,5094 29/ "2 i 23,0187 123/S2 43,656 50 1270,00

Piezīme. Padom ju Savienībā (pēc OCT 6921) collas lielums noteikts vien
līdzīgs 25,4 mm. A nglijā  praktiskās collas lielums noteikts 1895. gadā vien
līdzīgs 25,399978 mm, bet teorētiskās collas lielums, noteikts 1922.— 1924. g ., 
vienlīdzīgs 25,399956 mm. Amerikas Savienotajās Valstīs collas lielums, noteikts 
1868. gadā, vienlīdzīgs 25,400051 mm.
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Zirgspēku pārveidošana kilovatos
(1 2 5 = 0 ,7 3 6  kW)

3. tabula

ZS kW ZS kW ZS hW

0,25 0,i84 5,0 3,68 14,0 10.30

0,5 0,368 5,5 4,05 15,0 11,04

1,0 0,736 6,0 4,42 20,0 14,72

1,5 1,104 7,0 5,15 25,0 18,40

2,0 1,47 8,0 5,89 30,0 22,08

2,5 1,84 9,0 6,62 40.0 29,44

3,0 2,21 10.0 7,36 50,0 36,80

3,5 2,58 11,0 8,09 60,0 44,16

4,0 2,94 12,0 8,83 75.0 55,20

4,5 3,31 13,0 9.56 Oo o o 58,83

4. tabula
Kilovatu pārveidošana zirgspēkos

(1 kW  =  1,360 ZS)

kW j  ZS kW ZS kW ZS

0,25 0,34 5,0 6,80 18,0 24,48

0,5 0,68 5,5 7,48 22,0 29,92

1,0 1,36 6,0 8,16

1,5 2,04 7,0 9,52 25,0 34,00

2,0 2,72 8,0 10,88 30,0 40,80

2,5 3.40 10,0 13,60 40,0 54,40

3,0 4,08 12,0 16,32 50,0 68,00

3,5 4,76 14,0 19,04 60,0 81,60

4,0 5,44 15,0 20,40 75,0 102,00

4,5 6,12 16.0 21,76 00 o © 108,80
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Cietības skaitļu savstarpējā atbilstība
5. tabula
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A1
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I

C B C

780 1224 72 106 229 228 20 100 36
745 1116 70 — 102 8.5 223 222 19 99 35
712 1022 68 — 98 217 217 17 98 34
682 941 66 — 94 212 213 15 97 34
653 868 64 — 91 207 208 14 95 33
627 804 62 — 87 8,0 201 201 13 94' 32
601 746 60 — 84 197 197 12 93 31
578 694 58 — 81 192 192 11 92 30 5,0
555 650 56 — 78 7,5 187 186 9 91 30
534 606 54 — 76 183 183 8 90 29
514 587 52 — 73 179 178 7 90 29
495 551 50 — 71 174 174 6 89 28
477 534 49 — 68 170 171 4 88 2,S
461 502 48 — 66 167 166 3 87 27
444 474 46 — 64 7,0 163 162 2 86 27
429 460 45 — 62 159 159 1 85 26
415 435 43 — 61 156 155 0 84 26
401 423 42 — 59 152 152 — 83 25
388 401 41 — 57 149 149 — 82 24 4,0
375 390 40 — 56 6,5 146 148 ___ 81 24
363 380 39 — 54 143 143 ___ 80 24
352 361 38 — 53 140 140 ___ 79 23
341 344 36 — 51 137 138 — 78 23
331 334 35 — 50 134 134 — 77 23
322 320 33 — 49 131 131 — 76 22
311 311 32 — 47 128 129 — 75 22
302 303 31 — 46 6,0 126 127 — 74 22
293 292 30 — 45 123 123 ___ 73 21
285 285 29 — 44 121 121 — 72 21
.27 7 278 28 — 43 118 118 — 71 21
269 270 27 — 42 116 116 — 70 20
262 261 26 — 41 114 115 ___ 68 20
255 255 25 — 40 111 113 ___ 67 20
248 249 24 — 39 5,5 110 110 66 20
241 240 23 102 38 109 109 ___ 65 19
235 235 21 101 37 107 108 _ _ 64 19

DETAĻAS SVARA APRĒĶI NS

Detaļas svara aprēķināšanai tās tilpums jāreizina ar materiāla īpatnējo 
svaru, no kura izgatavota dotā detaļa. Detaļas tilpumu aprēķina pēc formulām. 
Lai aprēķinātu detaļas svaru, kurai ir sarežģīta ģeom etriska forma, tā jāsadala 
pēc iespējas vienkāršas formas ģeom etriskos elementos, kuru tilpumu var viegli 
aprēķināt, un iegūtie lielumi pēc tam jāsaskaita. Visizplatītāko cieto vielu īpat
nējais svars dots 6. tabulā.
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Cietu vielu īpatnējais svars
6. tabula
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