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Sājā mācību līdzeklī sniegtas ziņas par metālu mācību, me
tālu termisko apstrādi, melno un krāsaino metālu metalurģiju, 
liešanu, apstrādi ar spiedienu, lodēšanu un metināšanu, grie
šanu un atslēdzniekapstrādi, kā arī par metālu apstrādi ar elek
trību un ultraskaņu. Dots galveno metālgriešanas darbgaldu un 
to mehānismu apraksts.

Apskatīts jautājums par metālapstrādes iekārtu modernizā
ciju un automatizāciju, izmantojot programmētas vadības sis
tēmas.

Speciāla daļa veltīta nemetāliskajiem materiāliem — plast
masām, abrazīviem, smērvielām un dzesējošām vielām.

Grāmata domāta profesionāli tehnisko skolu audzēkņiem. 
To var izmantot arī tehnikumos un ražošanas apmācības tīklā.
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Pirmā daļa.  Me t ā l mā c ī b a s  pamati

I N O D A Ļ A

METALOGRĀFIJAS PAMATI

Metālu nozīme mūsdienu tehnikā ir ārkārtīgi liela, metālus 
izmanto visās rūpniecības nozarēs. Ir ļoti svarīgi izvēlēties me
tālu ar vajadzīgajām īpašībām. Pareiza metāla izvēle nodrošina 
normālu tehnoloģisko procesu detaļu apstrādē, augstas mašīnu 
un mehānismu ekspluatācijas īpašības un ilgu izstrādājumu kal
pošanas laiku.

1. §. METALOGRĀFIJAS BOTIBA UN NOZĪME

Lai pareizi izvēlētos metālu, jāzina metālu un to sakausējumu 
daba un īpašības, kā arī dažādu faktoru ietekme uz šīm īpašī
bām. Pie šādiem faktoriem pieder ķīmiskais sastāvs, iekšējā 
uzbūve, temperatūras iedarbība u. c.

Zinātni, kas pēta metālu un sakausējumu iekšējo uzbūvi un 
īpašības, kā arī sakarību starp sastāvu, struktūru un īpašībām, 
sauc par metālmācibu. Metalogrāfija ir metalmācības zinātnes 
daļa, kas pēta metālu iekšējo uzbūvi.

Metālmācība pēta ķīmiskā sastāva, uzbūves un īpašību sav
starpējās sakarības, kā arī to, kā sastāva izmainīšanas, termis
kās apstrādes vai citā ceļā izveidot jaunus metāliskus sakausē
jumus ar sevišķām īpašībām. Modernā metālmācība radījusi sa
kausējumus, kas nodrošina visprogresīvākās tehnikas attīstību. 
Metālmācības attīstība nodrošina tehnoloģisko procesu pilnvei
došanos un defektu un brāķa novēršanu izstrādājumos.

2. §. METĀLU IEKŠĒJĀ UZBCVE

Dabā pastāv dažādi ķermeņi. Neskatoties uz šķietamo ārējo 
līdzību, tiem bieži ir atšķirīgas īpašības. So atšķirību jau XVIII 
gadsimtā atzīmēja lielais krievu zinātnieks M. Lomonosovs,
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nodalot grupu ķermeņu, tā saucamos metālus, un definējot tos 
kā «gaišus ķermeņus, ko var kalt». Ar to tika pasvītrota šo ķer
meņu īpatnība — spīdums un augsts plastiskums. Lomonosovs 
atzīmēja arī otru šo ķermeņu īpatnību — to uzbūves līdzību ar 
sālīm, tas ir, kristāliskumu. XIX gadsimtā tika izstrādāta ķer
meņu uzbūves zinātniskā teorija, pēc kuras visus cietos ķermeņus 
iedala divās grupās — kristāliskos un amorfos ķermeņos.

Par kristālisku sauc tādu uzbūvi, kurā atomi izvietoti stingri 
noteiktā ģeometriskā kārtībā, likumsakarīgi telpā atkārtojoties. 
Tā izveidojas telpiskais kristāliskais režģis, kas sastāv no atse
višķām šūniņām — kristāliņiem. Praktiski režģa veidošanos var 
iztēloties, domās novelkot plaknes caur atomu novietošanās 
punktiem. Nekristāliskos (amorfos) ķermeņos atomi nav izvietoti 
regulāri un likumsakarīgi.

Telpiskie kristālisko šūniņu režģi. Vairumam metālu visizpla
tītākie telpiskie kristālisko šūniņu režģi ir tilpumā centrētā kuba 
režģis, skaldnēs centrētā kuba režģis un heksagonālais (blīvais) 
režģis.

Tilpumā centrētā kuba režģi (2. att. a) izvietoti 9 atomi (8 
kuba virsotnēs un 1 centrā). Tāds režģis ir dzelzij (temperatūrā

2. att. Telpiskie kristālisko šuniņu režģi: 
a  — tilpum ā centrētais kubs; b — skaldnēs centrētais kubs; c — heksagonālais.

līdz 910CC un virs 1400°C), hromam, volframam, molibdenam, 
vanādijam, nātrijam un citiem metāliem.

Skaldnēs centrētā kuba režģi (2. att. b) ir 14 atomi (8 kuba 
virsotnēs un pa 1 katrā skaldnes centrā). Skaldnē centrētā kuba 
režģis ir dzelzij (temperatūrā no 910°C līdz 1400°C), varam, 
svinam, alumīnijam, zeltam, niķelim un citiem metāliem.

Heksagonālajam (blīvajam) kristāliskajam režģim (2. att. c) 
ir sešskaldņu prizmas veids, kurā izvietoti 17 atomi: 12 virsot
nēs, 2 pamatu centros un 3 prizmas vidū. Tāds režģis ir magni
jam, cinkam, kadmijam un citiem metāliem.

Bez minētajiem ir vēl citi režģa tipi — tetragonālais, rom- 
boedriskais, rombiskais utt.

Atomi režģī atrodas noteiktā attālumā viens no otra. Atkarībā 
no šī attaluma režģi ir vairāk vai mazāk sablīvēti. Atomi cenšas
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būt viens otram tuvāk, — tā izskaidro blīvi veidoto režģu, kā 
heksagonālā (blīvā) režģa, skaldnēs centrētā kuba režģa un cilu 
rašanos. Tilpumā centrētā kuba režģī atomi aizņem 68% tilpuma, 
bet skaldnēs centrētā kuba režģī — 74%. Attālumi starp atomiem 
metālos ir ievērojami mazāki nekā nemetālos, tādēļ metāli ir 
daudz blīvāki un tiem ir lielāks īpatnējais svars.

Atomu izvietojumam režģī, režģa piesātinājumam ar atomiem 
un attālumiem starp atomiem ir ļoti liela nozīme, jo šie faktori 
lielā mērā nosaka metālu īpašības.

Režģa lielumu raksturo tā parametri. Par parametru sauc 
attālumu starp divu atomu centriem, kas atrodas uz vienas 
šķautnes. Parametrus mēra angstrēmos (А); 1 А=Ю  8 cm = 
=  0,00000001 cm.

Kuba režģi raksturo viens parametrs (a), heksagonalo — 
divi (a un b, 2. att. c). Režģu parametri ir ļoti mazi, tie svārstās 
robežās no 2,8 līdz 6 A-

Atomu izvietojuma īpatnība kristāliskajā režģī nosaka īpa
šību kopumu, kas raksturīgas metāliem un atšķir tos no neme
tāliem. Metālisko ķermeņu raksturīgas īpašības ir augsta 
siltumvadītspēja un elektrovadītspēja, necaurredzamība, metālis
kais spīdums, kūstamība, apstrādajamība.
Vairums metālu ir plastiski.

Visiem metāliem tipiska ir strauja elek- 
trovadītspējas krišanās, paaugstinoties 
temperatūrai. Ļoti svarīga metālu īpatnība 
ir ari īpašību nevienveidība dažādos kris
tāliskā režģa plakņu virzienos.

Kristālu anizotropi skums. Telpiskos 
kristāliskos režģus raksturo noteikts atomu 
izvietojums režģī, atomu skaits un režģu 
parametri. Ja apskatām atomu izvietojumu 
dažādās kristāliskā režģa plaknēs, tad re
dzam, ka atomu skaits dažādās režģa plak
nēs nav vienāds; nav vienādi arī attālumi 
starp atomiem. Ar to izskaidrojama kris
tālu anizotropija (kristālu anizotropis- 
kums) — metālu īpašību atšķirība dažādās 
kristāliskā režģa plaknēs.

Apskatīsim atomu izvietojumu tilpumā 
centrēta kuba režģa trīs kristalogrāfiskās 
plaknēs (3. att.). Atomu skaits un attālums 
starp tiem kuba plaknē ABCD (3. att. a), 
dodekaedra plaknē KLMN (3. att. b) un 
oktaedra plaknē OPR (3. att. c) ir dažāds.

Vara monokristāla īpašību pārbaude 
minētajās plaknēs rāda, ka, stiepjot kuba 
plaknē, parauga izturības robeža, ko

3. att. Kristalogratis- 
kās plaknes:

ABCD  — kuba plakne: 
KLMN  — dodekaedra 
plakne; OPR — oktaedra 

plakne.
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apzīmē ar оь, ir 14 kG/mm2, bet relatīvais pagarinājums 6=10%; 
oktaedra plaknē izturības robeža ir 35 kG/mm2, relatīvais paga
rinājums 33%; dodekaedra plaknē — atbilstoši 20 kG/mm2 un 
50%• Tas nozīmē, ka vara kristāla izturības robeža var svārstī
ties no 14 līdz 35 kG/mm2, bet relatīvais pagarinājums no 10 
līdz 50%• Virknei metālu anizotropiskums izpaužas atšķirīgā 
siltumvadītspējā (sevišķi alvai), elektrovadītspējā un citur.

Tādas īpašības kā īpatnējais svars, siltumietilpība, kušanas 
temperatūra nav atkarīgas no kristālā plakņu virziena.

Amorfos ķermeņos atomi dažādas režģa plaknēs izvietoti hao
tiski. Tādēļ šo ķermeņu īpašības visos kristāla plakņu virzienos 
ir vienādas — tie ir izotroņi.

Tātad visi metāli kā kristāliski ķermeņi ir anizotropi. Bet 
vai arī visi metāla izstrādājumi ir anizotropi? Izradās, ka ne 
vienmēr.

Metāliskie ķermeņi sastāv no milzīga daudzuma kristālu. 
Kristāli metālā var būt orientēti vai nu regulāri, vai neregulāri. 
Ja orientācija ir regulāra, vienādās kristalogrāfiskās plaknes 
sakrīt, ja neregulāra, — nesakrīt. Biežāk kristālu orientācija ir 
neregulāra. Tādēļ metālu īpašības visos ķermeņa plakņu virzie
nos visumā ir vienādas. Tādus ķermeņus sauc par pseidoizotro- 
piem. Pseidoizotropiskumu un anizotropiskumu var izveidot ar 
termisku, mehānisku un citādu iedarbību.

Piemēram, termiskas apstrādes rezultātā varš iegūst izturī
bas robežu 22 kG/mm2 un relatīvo pagarinājumu 45% visos kris
tāliskā režģa plakņu virzienos. Salīdziniet šos datus ar iepriekš 
dotajiem vara monokristāla datiem!

Mehāniskas iedarbības rezultātā izstrādājumos rodas re
gulāra kristālu orientācija, tādēļ lokšņu tēraudam aukstā
velmēšanā rodas atšķirīgas mehāniskās īpašības loksnes garen-
virzienā un šķērsvirzienā.

Anizotropiskumam ir liela praktiska nozīme. Izstrādājumu
(piemēram, čaulu) dziļā 
štancēšanā, ja sagataves 
kristāli orientēti neregu
lāri, izstiepums visos vir
zienos ir vienāds (4. att. b) 
un brāķis nerodas. Štancē
jot sagatavi ar regulāri 
orientētiem kristāliem, ne
vienmērīgas izstiepšanās 
rezultātā čaulu gali iznāk 
nelīdzeni (4. att. a). Tas 
rada daudz brāķa. Brāķi 
novērš, ar termisko apstrā
di panākot kristālu neregu
lāru orientāciju.

4. att. štancejumi no loksnēm ar atšķi
rīgu kristālu orientāciju:

а  — ar regu lāru  orientāciju , b — a r  neregu
lāru  orientāciju.
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Anizotropiskumu izmanto tērauda elektrisko īpašību mainī
šanai. Ar auksto velmēšanu panāk augstas magnētiskās un elek
triskās īpašības noteikta virzienā, kā rezultātā ievērojami sama
zinās zudumi transformatoru tēraudā. Ar anizotropijas izveido
šanu var panākt ari elastības palielināšanos noteiktā virzienā.

Reālo kristālu uzbūve. 
Kristālu struktūras pētījumi 
rāda, ka minētie kristāliskie 
režģi ir ideāliem kristāliem. 
Reāliem kristāliem režģa uz
būvē ir ievērojamas novirzes 
(5. att.). Iemesli, kas rada 
kristāliskā režģa izkropļoju
mus, ir dažādi: temperatūras 
apstākļi, kuros kristāli veido
jas (karsēšana un dzesēšanas 
ātrums, dzesēšanas apstākļi), 
metāla spriegumi, ko izraisa 
mehāniskā iedarbība. Kristā
lā notiek atomu pārvietoša

nās, ko sauc par dislokāciju, veidojas atomu režģis ar neaizpil
dītiem mezgliem (6. att.). Sie kristāliskā režģa defekti krasi 
pasliktina metālu īpašības, sevišķi mehāniskās īpašības, tādēļ 
daudzu metālu izmantošana mūsdienu tehnikā ir stipri ierobežota.

Cietu ķermeņu fizikas at
tīstība pierādījusi, ka var 
krasi uzlabot metālu mehānis
kas īpašības un radīt ļoti iz
turīgus metālus, kas izturībā 
desmitiem reižu pārsniedz 
esošos. To panāk, radot bez- 
defektu, tas ir, bezdislokācijas 
metālu. Zinātnieki ir ieguvuši 
ideālus pavedienveida kristā
lus, ko sauc par ūsām. To 
caurmērs ir 2—4p un garums 
10—15р., izturība tuva ideālo 
kristālu izturībai. Та, piemēram, ir iegūti dzelzs kristāli, kuru 
izturība 50—60 reizes lielāka nekā reālajiem, kā arī vara kristāli, 
kuru izturība 15—16 reizes lielāka nekā reālajiem.

Cits ļoti izturīgu metālisku sakausējumu iegūšanas ceļš ir to 
leģēšana un termiskā apstrāde.1

a b

6. att. Režģi:
а  — bez dislokācijas; b — a r  dislokāciju-

a b

5. att. Kristālu uzbuve:
а — ideāla; b — reāla.

1 Sīkāk par leģēšanu un termisko apstrādi runāts nodaļas «Tērauda 
ražošana» un «Tērauda un čuguna termiskā apstrāde».
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3. §. METĀLU KRISTALIZĀCIJAS PROCESI. KRISTĀLISKO GRAUDU
VEIDOŠANĀS

Telpiskie kristāliskie režģi metālā veidojas sacietēšanas pro
cesā, tas ir, pārejot no šķidra stāvokļa cietā. Šo procesu sauc par 
kristalizāciju. Šādu kristalizāciju sauc par primāro atšķirībā no 
sekundārās kristalizācijas, kas novērojama cietos metālos. Pār
vērtībām, kas notiek kristalizācijas procesā, ir svarīga nozīme, 
jo tās lielā mērā nosaka metālu īpašības.

Pirmais kristalizācijas procesus pētīja krievu zinātnieks 
D. Černovs, kurš devis teorētisku pamatojumu visām nozīmīgā
kajām pārvērtībām, kas notiek šķidrā metālā, tam pārejot cietā 
stāvoklī. D. Cernova secinājumus izmantoja praksē, un tie ir 
pamatā mūsdienu mācībai par kristalizāciju. Šīs mācībās būtība 
ir šāda.

Šķidrā metālā notiek nepārtraukta atomu kustība. Tempera
tūrai pazeminoties, šī kustība palēninās, atomi sāk tuvoties viens 
otram, grupēties, veidojot kristālu dīgļus jeb kristalizācijas cen
trus. Pēc tam ap šiem centriem no šķidrā metāla atomiem aug 
kristāli. Vienlaicīgi turpinās jaunu kristalizācijas centru raša
nās. Tādējādi kristalizācijai ir divas stadijas: 1) kristalizācijas 
centru rašanās; 2) kristālu augšana ap šiem centriem.

7. attēlā shematiski parādīts kristalizācijas mehānisms. Sā
kumā kristālu augšanai nav šķēršļu (7. att. a), tādēļ augošie 
kristāli saglabā regulāru formu, atšķiroties tikai ar orientāciju. 
Tālāk šķidrā metāla kļūst mazāk, bet augošo kristālu — vairāk. 
Palielinoties kristāli saduras. Kristālu saskaršanās vietās to 
augšana beidzas (7. att. b un c); augšana turpinās tikai tajos 
virzienos, kur nav šķēršļu. Rezultātā augošo kristālu formas 
regularitāte zūd. Rodas neregulāras formas kristālu grupas, ko 
sauc par graudiem.

Katra atsevišķa kristāla iekšējās uzbūves regularitāte grau
dos saglabājas (7. att. d u n  e). 7. attēlā f parādītas graudu robe
žas. Ar paātrinātu dzesēšanu vai nevienmērīgu siltuma novadī
šanu iegūst eglītes veida kristālus, tā saucamos dendrītus. Kris
tālisko graudu veidošanās procesam ir praktiska nozīme: no 
graudu lieluma, to izvietojuma un formas ir atkarīgas metālu 
īpašības. Rupjgraudainam metālam ir pazemināta izturība un 
zema triecienizturība.

No kā ir atkarīgs graudu lielums? Kādi faktori to nosaka? 
Pirmām kārtām kristalizācijas procesi.

Dažādos apstākļos un dažādos metālos kristalizācija noris 
atšķirīgi. Apskatīsim dažādu metālu sacietēšanas procesu atspo
guļojumu atdzesēšanas līknēs.

Dažādu metālu atdzesēšanas līknes. Šīs līknes dotas 8. attēlā. 
Tās zīmē temperatūras—laika koordinātēs.
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8. att. Atdzesēšanas līknes kristalizācija:
1 — metāla krista lizācijas teorētiskā līkne; 2 — m etāla k rista lizācijas līkne ar pār- 

dzesešanu; 3 — a tdzesēšanas līkne a r  cilpu; 4 — nem etāla k rista lizācijas līkne.
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Ar līkni /  parādīta metāla kristalizācija bez pārdzesēšanas; 
tā ir teorētiskā līkne. Sākumā temperatūra pazeminās vienmērīgi 
un līkne iet uz leju. Kad sasniegta sacietēšanas temperatūra un 
sākas kristalizācija, temperatūra vairs nepazeminās un līkne 
veido horizontālu posmu. Līdz kristalizācijas beigām tempera
tūra nepazeminās, jo, veidojoties kristāliskajam režģim, izdalās 
siltuma enerģija. Pēc sacietēšanas temperatūra pazeminās un 
līkne atkal iet uz leju.

Praktiski tomēr kristalizācijas gaita ir mazliet citāda, jo no
tiek pārdzesēšana, t. i., metāli sacietēšanas temperatūrā vēl pa
liek šķidri, un to kristalizācija sākas zemākā temperatūrā. Teorē
tiskās un īstās kristalizācijas temperatūras starpību sauc par 
pārdzesēšanas pakāpi. Pārdzesēšanas pakāpe var būt neliela 
(līkne 2) un liela — tad līkne veido cilpu (līkne 3). Pēdējā ga
dījumā kristalizācija sākas temperatūrā th ar strauju kristālu 
veidošanos; pie tam izdalās daudz siltuma un temperatūra ceļas, 
tuvojoties teorētiskajai kristalizācijas temperatūrai, pēc tam līdz 
kristalizācijas beigām temperatūra nepazeminās. Nemetālu kris
talizācijai (līkne 4) raksturīga pakāpeniska pāreja no šķidra 
stāvokļa cietā, t. i., nav stingri noteiktas kristalizācijas tempe
ratūras.

Faktori, kas ietekmē graudu lielumu. Vairums metālu krista
lizējas ar pārdzesēšanu, pie tam pārdzesēšanas pakāpe dažādiem 
metāliem ir dažāda. Svarīgākais faktors, kas ietekmē graudu 
lielumu kristalizācijā, ir pārdzesēšanas pakāpe. Pārdzesēšanas 
pakāpe nosaka kristalizācijas centru skaitu un kristālu augšanas 
ātrumu. No centru skaita un kristālu augšanas ātruma ir atka
rīgs graudu lielums. Ja centru ir daudz, bet kristālu augšanas 
ātrums neliels, graudi ir sīkāki, ja centru ir maz, bet kristālu 
augšanas ātrums liels, — rupjāki. Ja pārdzesēšanas pakāpe ir 
neliela, tad centru skaits ir mazs, bet kristālu augšanas ātrums 
liels. Tādēļ, lēni atdzesējot, iegūst rupjus graudus. Turpretī, ja 
pārdzesēšanas pakāpe ir liela, tad centru skaits ir liels, bet 
kristālu augšanas ātrums mazs. Tātad, ātri atdzesējot, iegūst 
sīkākus graudus.

To apstiprina prakses dati: lejot plānu sienu izstrādājumus, 
iegūst sīkgraudainu struktūru, lejot biezu sienu izstrādāju
mus, — rupjgraudainu.

Graudu lielumu ietekmē arī šādi faktori.
1. Graudu augšanu rada augsta temperatūra. Ar to izskaidro

jama elektrisko spuldžu «izdegšana»; augstās temperatūras 
ietekmē graudi aug un saites starp tiem pavājinās, tas noved pie 
kvēldiega pārtrūkšanas.

2. Graudu augšanu veicina iekšējo šķēršļu trūkums. Ja izkau
sētā metālā ievada ļoti sīkas daļiņas, tā saucamos modifikatorus, 
tad tie, būdami papildu kristalizācijas centri, veicina sīku graudu 
rašanos un traucē graudu augšanu. Tādēļ tēraudā, kas izkausēts
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ar alumīnija piedevu, graudu augšana nenoliek līdz 950°C tem
peratūrai, bet ļoti sīku torija oksīda daļiņu ievadīšana izkausētā 
volframā pasargā elektriskās spuldzes no «izdegšanas».

3. Grauda sagraušana, piemēram, kaļot un štancējot, notiek, 
sagraujot apvalku, kas kavē grauda augšanu. Tādēļ, lai aizka
vētu graudu augšanu, pēc kalšanas un štancēšanas izdara ter
misko apstrādi, piemēram, atkvēlināšanu.

4. §. METĀLĀ ALOTROPISKA PĀRVĒRŠANĀS

Dažos metālos telpiskie kristāliskie režģi ne vienmēr ir pastā
vīgi. Noteiktos apstākļos režģi var mainīties. Sīs izmaiņas gal
venokārt notiek temperatūras ietekmē. Izmaiņas var radīt arī citi 
faktori — spiediena maiņa, piemaisījumi utt. Metāla spēju veidot 
dažādas formas kristālisko režģi sauc par alotropiju jeb polimor- 
fismu.

Alotropiskā pārvēršanās notiek dzelzī, alvā, titānā, kobaltā 
un citos metālos. Varā un alumīnijā alotropiskā pārvēršanās ne
notiek. Alotropijas būtība ir tā, ka noteiktās temperatūrās cietā 
metālā rodas jauni kristalizācijas centri, kuru augšanas procesā 
izveidojas jauns režģis. Jaunam režģim veidojoties, karsēšanā 
tiek absorbēts siltums un dzesēšanā izdalīts. Tādēļ režģa pārkār
tošanās periodā temperatūra paliek nemainīga un atdzesēšanas 
līknē veidojas horizontāls posms.

Kristāliskā režģa dažādās formas sauc par attiecīgā metāla 
modifikācijām. Sīs modifikācijas apzīmē ar burtiem а, p, -у, 6. 
Modifikāciju, kas sastopama zemās temperatūrās, apzīmē ar 
burtu a.

Tehnikā vissvarīgākā ir dzelzs alotropiskā pārvēršanās.
9. attēlā grafiski parādīta tīras dzelzs atdzesēšana no izkau

sēta stāvokļa līdz istabas temperatūrai.
Līdz 1535°C dzelzs paliek šķidra. Sājā temperatūrā sākas 

dzelzs kristalizācija, un uz līknes parādas pirmais horizontālais 
posms. Pēc sacietēšanas izveidojas 6 dzelzs tilpumā centrētā 
kuba režģis ar parametru 2,93 A- Sis režģis saglabājas līdz 
1390°C, kad notiek jauna pārkārtošanās uz у modifikāciju, kam 
ir skaldnēs centrēta kuba režģis ar parametru 3,65 A- Atdziestot 
zem 910°C temperatūras, у dzelzs kļūst nenoturīga un pāriet 
jaunā p dzelzs formā vai magnētiskajā a dzelzs formā, kam ir 
tilpumā centrēta kuba režģis ar parametru 2,9 A- 768°C tempe
ratūrā uz līknes veidojas pēdējais horizontālais posms, taču tas 
nav saistīts ar p dzelzs režģa pārkārtošanos, bet ar a modifikā
cijas izveidošanos un magnētisko īpašību parādīšanos, p dzelzs 
režģis atšķiras no a dzelzs režģa ar parametru, kas ir 2,87 A- Tā 
kā «, p un 6 dzelzij ir vienādi kristāliskie režģi, kas atšķiras tikai 
ar parametriem, tad pašlaik p un 6 dzelzi neizdala patstāvīgā
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modifikācijā. Izšķir divas svarīgākās modifikācijas — a un 
■у dzelzi, kam ir raksturīgas būtiskas atšķirības: a dzelzs ir 
magnētiska, у dzelzs — nemagnētiska; a dzelzī ogleklis šķīst 
vāji, bet у dzelzī labi. Tam ir ļoti liela praktiska nozīme, jo tē
rauda un čuguna termiskā apstrāde saistīta ar dažādu dzelzs 
modifikāciju iegūšanu.

5. §. m e t ā l is k ie  s a k a u s ē j u m i , to  u z b o v e  u n  k r is t a l iz ā c ija

Tīrus metālus rūpniecībā izmanto reti, jo tas ne vienmēr ir 
ekonomiski izdevīgi. Tīriem metāliem raksturīgs augsts plas
tiskums, bet zema izturība un cietība. Daudziem metāliem ir 
augsta elektrovadītspēja, bet, temperatūrai paaugstinoties, tā sa
mazinās. Tīru metālu elektriskā pretestība ir neliela un tempe
ratūras maiņās nepastāvīga, kas neļauj tos izmantot elektriskos 
aparātos. Augsto izplešanās koeficientu dēļ tīrie metāli, tempe
ratūrai mainoties, ievērojami maina tilpumu, ko nedrīkst pieļaut 
mehānismos, kas strādā berzes apstākļos, precīzijas instrumen
tos utt. Temperatūrai paaugstinoties, tīro metālu cietība un iztu
rība strauji krīt.

Tādēļ tehnikā plaši izmanto ne tīros metālus, bet sakausēju
mus. To priekšrocības salīdzinājumā ar metāliem ir neapšaubā
mas. Sakausējumus var iegūt ar gandrīz jebkurām īpašībām.
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Precīzijas instrumentiem izmanto sakausējumus, kam siltuma 
izplešanās koeficients praktiski ir tuvs nullei; elektriskiem in
strumentiem — sakausējumus, kuru elektriskās īpašības nav 
atkarīgas no temperatūras maiņām. Sevišķi plaši izmanto anti- 
frikcijas, nemagnētiskos, karstumizturīgos, sarkankvēles izturī
gos un citus sakausējumus.

Metāliskie sakausējumi ir kristāliski ķermeņi, ko iegūst, sa
kausējot metālus ar citiem metāliem vai nemetāliem. Svarīgākie 
rūpnieciskie sakausējumi ir tērauds un čuguns, kas pieder pie 
metālu sakausējumiem ar nemetāliem. Minami ari vara sakau
sējumi — bronza un misiņš, alumīnija sakausējumi un virkne 
citu sakausējumu, kas pārstāv metālu sakausējumus ar metāliem. 
Sakausējuma sastāvdaļas sauc par komponentiem. Sakausējumā 
var būt divi, trīs, četri un vairāk komponentu. Iegūt sakausējumu 
ne vienmēr ir iespējams. Piemēram, sakausējumu neveido dzelzs 
ar svinu, kā ari svins ar cinku. Sakausējuma veidošanas obli
gāts noteikums ir homogēna komponentu šķīduma iegūšana. 
Sacietējot sakausējumi veido dažādus savienojumus, kas nosaka 
to iekšējo uzbūvi. Sakausējumu iekšējā uzbūve krasi atšķiras no 
to komponentu uzbūves, tādēļ arī sakausējumu īpašības atšķiras 
no to komponentu īpašībām.

Sakausējumu uzbūve. Šķīdumam sacietējot, var rasties trīs 
veidu savienojumi: 1) mehānisks maisījums; 2) ciets šķīdums;
3) ķīmisks savienojums.

Norādītie savienojumu veidi atšķiras struktūras un īpašību 
ziņā.

1. Sakausējumā, kas pēc sacietēšanas izveidojis mehānisku 
maisījumu, var izšķirt sīkus komponentu kristālus. Tas nozīmē, 
ka tajā ir visu komponentu kristāliskie režģi. Šāda sakausējuma 
veidošanās notiek pie jebkuras komponentu daudzumu attiecī
bas. Sakausējums — mehānisks maisījums veidojas, ja ir vie
nādi vai atšķirīgi kristāliskie režģi.

2. Sakausējumā, kas pēc sacietēšanas izveidojis cietu šķī
dumu, ir tikai viena komponenta — šķīdinātāja kristāliskais 
režģis. Šķīdināmā komponenta atomi atrodas šķīdinātāja režģī. 
Iespējami šādi šķīdumu veidi (10. a tt.): a) cietais šķīdums ar 
aizstātiem atomiem, kurā šķīdinātāja atomi režģī daļēji aizstāti 
ar šķīdināmā komponenta 
atomiem, un b) cietais šķī
dums ar ievietotiem atomiem, 
kuram šķīdināmās vielas ato
mi atrodas režģī starp šķīdi
nātāja atomiem.

Cietos šķīdumus ar aizstā
tiem atomiem parasti iegūst 
tajos gadījumos, kad šķīdi
nāmā komponenta atomiem

10. att. Cietie šķīdumi: 
а — a r  aizstātiem  atomiem; b — a r 

ievietotiem atomiem.
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un šķīdinātāja atomiem ir līdzīgi izmēri. Tas ir visizplatītākais 
šķīdumu tips, pie kura pieder vara-niķeļa, dzelzs-hroma, dzelzs- 
mangāna un citi sakausējumi. Lielākoties tie ir metālu sakausē
jumi ar metāliem. Atkarībā no šķīdināmā komponenta atomu iz
mēriem jaunā režģa tilpums nedaudz palielinās vai samazinās.

Cietos šķīdumus ar ievietotiem atomiem parasti iegūst, sa
vienojot metālus ar nemetāliem, piemēram, dzelzi ar oglekli. Tas 
izskaidrojams tā, ka šķīdināmā komponenta (šajā gadījumā 
oglekļa) atomi ir ievērojami mazāki par šķīdinātāja atomiem. 
Veidojoties cietam šķīdumam ar ievietotiem atomiem, šķīdinā
tāja kristālisko režģu parametri parasti palielinās. Cietais šķī
dums veidojas pie jebkuras komponentu daudzumu attiecības. 
Ja diviem komponentiem ir vienādi režģi, tad saglabājas tā 
komponenta režģis, kura koncentrācija pārsniedz 50%.

3. Sakausējumiem — ķīmiskiem savienojumiem ir pilnīgi 
jauns režģis un jaunas fizikāli ķīmiskās un mehāniskās īpašības. 
Tie parasti veidojas, savienojot komponentus, kas periodiskajā 
sistēmā atrodas tālu viens no otra un kam ir vienādi vai dažādi 
režģi. Ķīmiskie savienojumi veidojas pie stingri noteiktām kom
ponentu daudzumu attiecībām.

No sakausējumu uzbūves ir atkarīgas to īpašības. Sakarība 
starp sakausējuma struktūru un tā īpašībām tiks apskatīta 
tālāk. Sakausējuma uzbūve ir saistīta ar tā kristalizācijas 
procesu.

Sakausējumu kristalizācija. Sakausējumiem ir daudz sarež
ģītāka uzbūve nekā tīriem metāliem; to kristalizācijas procesi 
ir sarežģītāki un krasi atšķiras no tīru metālu kristalizācijas 
procesiem.

Sakausējumu kristalizācijas galvena atšķirība no tīru metālu 
kristalizācijas ir tā, ka sakausējumi nekristalizējas vienā stingri 
noteiktā temperatūrā, bet gan temperatūru intervālā no krista
lizācijas sākuma temperatūras līdz kristalizācijas beigu tempe
ratūrai.

Temperatūras, kurās mainās metālu un sakausējumu uzbūve, 
sauc par kritiskajiem punktiem.

Metāliem kūstot un kristalizējoties ir viens kritiskais punkts, 
bet sakausējumiem — divi. Intervālā starp diviem punktiem 
sakausējumam ir divas fāzes — šķidrā fāze un cieto kristālu 
fāze.

Kristalizācijas procesiem ir ārkārtīgi svarīga nozīme. Sakau
sējumu kušanas un kristalizācijas sākuma un beigu temperatū
ras jāzina darbā ar augstām temperatūrām, kā arī izvēloties 
karsēšanas robežas kalšanai, izvēloties sakausējumus liešanai, 
termiskās apstrādes režīmus utt.
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6. §. STĀVOKĻA DIAGRAMMAS DIVU KOMPONENTU 
SAKAUSĒJUMIEM

Dažādas koncentrācijas sakausējumu ir tik daudz, ka prak
tiski nav iespējams un nav lietderīgi izpētīt visas dažādu sakau
sējumu uzbūves izmaiņas karsēšanā un dzesēšanā.

Lai noskaidrotu sakausējumu stāvokļa atkarību no to koncen
trācijas un temperatūras, izmanto sakausējumu stāvokļa dia
grammas.

Stāvokļa diagrammas ļauj pareizi izvēlēties sakausējumu, 
spriest par ta izturēšanos tehnoloģiskajā apstrādē un raksturo 
tā fizikālās īpašības un virkni mehānisko īpašību. Ir dažādi 
sakausējumu stāvokļa diagrammu tipi: divkāršie — divu kompo
nentu sakausējumiem, trīskāršie triju komponentu sakausē
jumiem utt. Apskatīsim svarīgākos divkāršo sakausējumu stā
vokļa diagrammu tipus. Sīs diagrammas zīmē koncentrācijas— 
temperatūras koordinātēs.

Pirmā veida stāvokļa diagramma, kas atbilst sakausējumiem, 
kuru komponenti šķidrā stāvoklī neierobežoti šķīst, bet cietā 
stāvoklī veido mehānisku maisījumu. Tādi ir svina-antimona 
(Pb-Sb), alumīnija-silīcija (Al-Sī), alvas-cinka (Sn-Zn) un citi 
sakausējumi. Uzzīmēsim sakausējuma Pb-Sb diagrammu. Ņe
mam dažus atšķirīgus svina-antimona sakausējumus un tem
peratūras—laika palīgdiagrammā (11. att. pa kreisi) atrodam 
šo sakausējumu kristalizācijas punktus, nosakām sakausējumu 
stāvokli dzesēšanas procesā un pārnesam visus šos punktus uz 
galveno stāvokļa diagrammu (11. att. pa labi).

II. att. Svina-antimona sakausējuma stāvokļa diagramma
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Sākumā uzzīmējam tīro komponentu Pb un Sb atdzesēšanas 
līknes (līknes / un 6). Svins kristalizējas 327°C temperatūrā, bet 
antimons — 631°C temperatūrā. (To kristalizācijas moments 
atzīmēts ar horizontālu līknes posmu).

Parejam pie sakausējumu kristalizācijas. Ņemam šādas kon
centrācijas sakausējumus:

1) svins 95%, antimons 5%;
2) svins 90%, antimons 10%;
3) svins 87%), antimons 13%;
4) svins 60%), antimons 40%.
Pirmā (5-procentīgā) sakausējuma kristalizācija norisinās 

šādi (līkne 2). Līdz 300°C sakausējums paliek šķidrs, tad tem
peratūras krišana palēninās, līkne veido liekumu, pie tam sākas 
svina kristalizācija (jo šeit ir liels svina pārākums). Tālāk tem
peratūra turpina pazemināties, svins kristalizējas aizvien vairāK, 
palikusī šķidrā sakausējuma daļa kļūst nabagāka ar svinu un 
tātad bagātāka ar antimonu. Kad antimona koncentrācija sa
sniedz 13%, 246CC temperatūrā notiek sakausējuma galīgā kris- 
talizēšanās, pie tam atlikušais svins un antimons kristalizējas 
vienlaicīgi. Šaja vietā temperatūras krišana apstājas (līkne 
veido horizontālu posmu). Tātad šim sakausējumam ir divi kris
talizācijas punkti (sākuma un beigu punkts).

Nākošais apskatāmais sakausējums (līkne 3), kas sastāv no 
90% svina un 10%) antimona, kristalizējas analogi pirmajam, 
tikai šī sakausējuma kristalizācijas sākums iestājas zemākā tem
peratūra (ap 260°C), bet sacietēšanas beigas — tāpat 246°C 
temperatūrā, kad antimona koncentrācija sakausējumā atkal 
sasniedz 13%). Tātad arī šim sakausējumam ir divi kristalizā
cijas punkti.

Trešais sakausējums (līkne 4), kas satur 87% svina un 13% 
antimona, līdz 246°C temperatūrai paliek šķidrs, tā kristalizā
cija pilnībā notiek 246°C temperatūrā. Svins un antimons krista
lizējas vienlaicīgi, veidojot mehānisku kristālu maisījumu. 5is 
sakausējums kristalizējas vienā, dotajai sistēmai viszemākajā 
temperatūrā. So sakausējumu sauc par eitektisku sakausējumu, 
un tas ir vienmērīgs kristālu maisījums.

Sakausējumam, kas satur 60% Pb un 40% Sb (līkne 5), 
kristalizācija sākas augstākā temperatūrā (500°C). Sājā sakau
sējumā ir antimona pārākums, un kristalizācijas sākumā izdalās 
pārākumā esošie antimona kristāli. Līkne atkal veido liekumu, 
kas rāda temperatūras krišanas palēnināšanos. Šķidrais sakau
sējums kļūst nabagāks ar antimonu; kad antimona koncentrācija 
pazeminājusies līdz 13%, viss sakausējums kristalizējas 246CC 
temperatūrā.

Tā kristalizējas arī visi pārējie svina-antimona sakausējumi: 
to kristalizācija sakas dažādās temperatūrās, bet beidzas vienā
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(246°C), jo galīgā kristalizācija notiek tad, kad sakausējuma 
sastāvs sasniedz eitektikas koncentrāciju (87% Pb un 13% Sb).

Pārnesam visus temperatūras—laika diagrammā iegūtos 
punktus uz galveno stāvokļa diagrammu. Uz abscisas ass atlie
kam svina un antimona koncentrācijas lielumus un no punktiem, 
kas atbilst minēto sakausējumu koncentrācijam, velkam perpen
dikulus, līdz tic krustojas ar perpendikuliem, kas vilkti no minēto 
sakausējumu kristalizācijas sākuma un beigu temperatūras 
punktiem. Uz temperatūras ass atrodam svina kristalizācijas 
punktu (327°C) un antimona kristalizācijas punktu (631°C).

Savienojot visus kristalizācijas sākuma punktus, iegūstam 
līniju ЛЕВ, bet, savienojot kristalizācijas beigu punktus, — 
līniju MEN.

Līniju ЛЕВ sauc par likvidusa līniju (likvidus — latīniski 
«šķidrs»), jo visi sakausējumi virs šīs līnijas atrodas šķidrā stā
voklī (neatkarīgi no svina un antimona koncentrācijas). Kris
talizācijas beigu līniju MEN sauc par solidusa līniju (solīdus — 
latīniski «ciets»): visi sakausējumi ar jebkuru Pb un Sb koncen
trāciju zem šīs taisnes ir cietā stāvoklī. Intervālā starp likvidusa 
un solidusa līnijām sakausējums sastāv no divām fāzēm — 
šķidrā šķīduma un viena komponenta kristāliem. Joslā MAE ir 
šķidrais sakausējums un svina kristāli, bet josla EBN - šķid
rais sakausējums un antimona kristāli. Sakausējumus, kas satur 
mazāk par 13% antimona, t. i., atrodas pa kreisi no eitektiskā 
sakausējuma, sauc par pirmseitektiskiem, bet sakausējumus, 
kas satur vairāk par 13% antimona un atrodas pa labi no eitek
tikas, — par aizeitektiskiem. Pēc sacietēšanas pirmseitektisko, 
eitektisko un aizeitektisko sakausējumu struktūras ir dažādas.

Pirmseitektiskos sakausējumos līdzās eitektikai atrodas pārā
kumā esošie svina kristāli (12. att. a) , eitektiskos sakausējumos — 
tikai eitektika (12. att. b), bet aizeitektiskos sakausējumos — 
eitektika ar antimona kristāliem (12. att. c). 5ī struktūru

12. att. Svina-aiiiimona sakausējumu struktūra: 
a — pirm seitektiskais; b — eitektiskais; c -  aizeitektiskais.
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atšķirība nosaka dažādas koncentrācijas svina un antimona 
sakausējumu atšķirīgās īpašības. Bet tas nenozīmē, ka visiem 
pirmseitektiskajiem sakausējumiem ir vienāda struktūra un īpa
šības. Piemēram, kā 5-procentīgie, tā arī 10-procentīgie antimona 
sakausējumi pieder pie pirmseitektiskiem, bet 5-procentīgā sa
kausējumā eitektikas ir mazāk un svina kristālu vairāk nekā 
10-procentīgā sakausējumā, tādēļ tiem ir atšķirīgi kristalizācijas 
sākumi un dažādas īpašības.

Kā praktiski izmantot šo diagrammu un noteikt sakausējuma 
Pb-Sb stāvokli un struktūru jebkurai koncentrācijai jebkurā 
temperatūrā?

No meklējamam sakausējumam atbilstošās koncentrācijas 
punkta jāvelk perpendikuls, līdz tas šķērso likvidusa un soli- 
dusa līnijas, un jānosaka kristalizācijas (kušanas) sākums un 
beigas. Lai noteiktu sakausējuma stāvokli dotajā temperatūrā, 
kā arī sakausējuma struktūru, jāvelk perpendikuli no punktiem, 
kas atbilst dotajai koncentrācijai un dotajai temperatūrai. Per
pendikulu krustošanās punkts atrodas diagrammas joslā, kas 
raksturo sakausējuma stāvokli un struktūru.

Piemēram, jānosaka 50-procentīga antimona sakausējuma 
stāvoklis un struktūra 400°C temperatūrā. Perpendikulu krusto
šanās punkts rāda, ka 50-procentīgā antimona sakausējuma 
400°C temperatūrā ir divas fāzes — šķidrā un cietā (antimona 
kristāli), jo šis punkts atrodas joslā EBN.

Praksē diagrammu lieto, piemēram, izgatavojot gultņu sa
kausējumus. Izmantojot diagrammu, noskaidrots, ka pirmseitek- 
tiskie sakausējumi neatbilst gultņu sakausējumiem izvirzītajām 
prasībām (mīksta pamata apvienojums ar cietiem ieslēgumiem), 
jo pirmseitektiskajos sakausējumos eitektikā ieslēgti mīkstie 
svina kristāli. Visderīgākie ir aizeitektiskie sakausējumi, kur 
eitektikā ieslēgtie cietie Sb kristāli pasargā mīksto pamatu no 
nodiluma. Jāņem vērā, ka aizeitektiskajiem sakausējumiem ir 
dažāds antimona saturs. Ja antimona saturs aizeitektiskā sa
kausējumā ir augsts, tad sakausējums ir trausls un grūtāk kūst, 
tādēļ neder gultņu sakausējumam. Izmantojot diagrammu, prak
tiski konstatēts, ka gultņiem visderīgākie ir sakausējumi ar 
15—17% antimona.

Otrā veida stāvokļa diagramma, kas atbilst sakausējumiem, 
kuru komponenti kā šķidrā, tā cietā stāvoklī ir pilnībā izšķīdi
nāmi. Pie sakausējumiem, kas kristalizējas pēc šīs diagrammas, 
t. ī., veido cieto šķīdumu, pieder vara-niķeļa (Cu-Ni), dzelzs-ni- 
ķeļa (Fe-Ni), kobalta-hroma (Co-Cr) un citi sakausējumi. Dia
grammas, tāpat kā iepriekšējās, konstruē, balstoties uz vairāku 
dažādas koncentrācijas sakausējumu un to veidojošo tīro kom
ponentu atdzesēšanas līkņu analīzi.
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Konstruēsim vara-niķeļa sakausējumu stāvokļa diagrammu, 
kas dota 13. attēla. Līkne 1 attiecas uz tīru varu, kas kristalizē
jas 1083°C temperatūrā, bet līkne 5 — uz niķeli, kura kristalizā
cijas temperatūra ir 1450°C. Līkne 2 raksturo 20-procentīgu Ni 
sakausējumu ar Cu. Punkts a atbilst sakausējuma kristalizācijas 
sākumam, kad sāk veidoties vara-niķeļa cietā šķīduma kristāli. 
Tālāk kristalizācijas process turpinās nedaudz palēnināti (līk
ne kļūst slīpāka), un punktā b sakausējums gaļīgi sacietē. Tā šī

sakausējuma kristalizācija notiek noteiktā temperatūru inter
vālā. Analogi notiek kristalizācija 40-procentigam Ni sakausē
jumam ar Cu (līkne 3) un 80-procentīgam Ni sakausējumam ar 
Cu (līkne 4). Atšķirība tikai tā, ka šiem sakausējumiem kristali
zācijas sākuma punkti ci\ un а% un beigu punkti b\ un b2 atrodas 
augstāk nekā 20-procentīgam Ni sakausējumam ar Cu.

Pārnesam visus norādīto sakausējumu, kā arī tīra vara un 
niķeļa kristalizācijas sākuma un beigu punktus uz galveno 
Cu-Ni diagrammu (13. att. pa labi). Savienojot kristalizācijas 
sākuma punktus, iegūstam likvidusa līniju ACB, bet, savienojot 
kristalizācijas beigu punktus, — solidusa līniju ADB. Virs likvi
dusa līnijas Cu sakausējumi ar Ni ir šķidrā stāvokli, bet zem 
solidusa līnijas — cietā stāvoklī. Joslā starp līnijām ACB un 
ADB ir divas fāzes — šķidrais sakausējums un vara-niķeļa cietā 
šķīduma kristāli. Kristalizācijas sākumā izveidojušies kristāli 
satur vairāk niķeļa (niķelis kristalizējas augstākās temperatū
rās), un to sastāvs ievērojami atšķiras no sākotnējā sakausējuma. 
Bet, tā kā kristalizējoties niķeļa procents šķidrajā sakausējumā 
samazinās, tālākā kristalizācijā veidojas kristāli ar pazeminātu
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niķeļa saturu salīdzinājumā ar sākotnējo sastāvu. Tālāk, lēni 
atdziestot, notiek atomu difūzija un kristālu sastāvs izlīdzinās.

Cu-Ni diagramma atšķiras no pirmā veida diagrammas, kur 
pēc sacietēšanas rodas mehānisks maisījums. Cu-Ni tipa sakau
sējumiem kristalizācijas sākums un beigas dažādām koncentra- 
cijām iestājas dažādās temperatūrās.

Sakausējumus, kas pieder pie cietajiem šķīdumiem, plaši iz
manto tehnika; tālāk par to tiks runāts sīkāk.

Trešā veida stāvokļa diagramma, kas atbilst sakausējumiem, 
kuru komponenti šķidrā stāvoklī ir izšķīdināmi, bet cietā stā
voklī veido ķīmisku savienojumu. Tādi ir magnija-kalcija (Mg- 
Ca), cinka-magnija (Zn-Mg) un citi sakausējumi. Sī un citas 
diagrammas šai mācību grāmatā netiek apskatītas.

Sakausējumus, kas pieder pie ķīmiskiem savienojumiem, ari 
plaši izmanto tehnikā.

Virknē sakausējumu var vienlaicīgi būt mehānisks maisī
jums, cietais šķīdums un ķīmisks savienojums. Tipisks tādu sa
kausējumu pārstāvis ir tērauds. Šādu sakausējumu kristalizācija 
norit ievērojami sarežģītāk. Tā iztirzāta V nodaļā «Tērauda un 
čuguna termiskā apstrāde».

7. §. SAKAUSĒJUMU ĪPAŠĪBU ATKARĪBA NO TO SASTĀVA 
UN STRUKTŪRAS

Iepriekš tika norādīts, ka starp sakausējumu sastāvu, īpašī
bām un struktūru pastāv cieša sakarība. Padomju metālmācības 
speciālisti šo sakarību ir sīki izpētījuši.

Ir izstrādāta sakausējumu struktūras pētīšanas metodika, 
noskaidrota sakausējumu īpašību atkarība no to uzbūves, no
teikta sakausējumu izvēle dažādām mašīnu detaļām, dažādiem 
tehnoloģiskiem procesiem utt. Bez tam noskaidrota sakarība 
starp stāvokļa diagrammām un sakausējumu īpašībām.

Šiem secinājumiem ir ārkārtīgi svarīga praktiska nozīme, 
un tie ir šādi.

1. Sakausējumiem, kas pieder pie mehāniskiem maisījumiem, 
ir labas liešanas īpašības. Sevišķi tas attiecas uz eitektiskiem 
sakausējumiem, jo tiem raksturīga šķidrplūstamība un visze
mākā kušanas temperatūra. Liešanai izmanto ari pirmseitektis- 
kos un aizcitektiskos sakausējumus, pie tam, jo lielāks intervāls 
starp kristalizācijas sākuma un beigu punktiem, jo mazāka sa
kausējumu šķidrplūstamība un lielāka tendence plaisāt. Tādēļ 
liešanai izmanto sakausējumus, kas tuvi eitektikas sastāvam. 
Sakausējumus, kas pieder pie mehāniskiem maisījumiem, plaši 
izmanto elektrisko tīklu kūstošajiem drošinātājiem, lodēm, kā 
arī gultņu ieliešanai.

2. Sakausējumi, kas pieder pie cietajiem šķīdumiem, ir vērtī

24



gākie sakausējumi tehnikā. Tie ir ievērojami cietāki un iztu
rīgāki nekā to komponenti, un vienlaicīgi tiem ir augsts plas
tiskums, bieži daudz augstāks nekā sakausējuma komponentiem. 
Tādas īpašības ir vara-cinka sakausējumiem (misiņiem), vara- 
niķeļa sakausējumiem un citiem. Var iegūt vara-niķeļa sakausē
jumus, kas pārspēj varu izturībā un cietībā un neatpaliek no tā 
plastiskumā. Sos sakausējumus plaši izmanto, izgatavojot deta
ļas, kas pakļautas triecienslodzēm un nodilumam un kam ne
pieciešama augsta izturība. Šiem sakausējumiem ir daudz aug
stāka elektriskā pretestība nekā tīriem metāliem, un, kas ir 
sevišķi svarīgi, to elektriskā pretestība nemainās, mainoties tem
peratūrai. Tas attiecas uz niķeļa sakausējumiem ar hromu (ni
hromiem), tādēļ tie ir neaizstājami elektriskās sildierīcēs, elek
triskās mērierīcēs, reostatos utt. Sakausējumi, kas pieder pie cie
tajiem šķīdumiem, to augstā plastiskuma dēļ labi apstrādājami 
ar spiedienu, derīgi kalšanai, velmēšanai, štancēšanai, spēj mai
nīt īpašības termiskajā apstrādē, un tiem ir paaugstināta koro- 
zijizturiba.

3. Sakausējumiem, kas pieder pie ķīmiskiem savienojumiem, 
ir ļoti augsta cietība un elektriskā pretestība. Dažreiz to cietība 
10 reizes augstāka par tīro komponentu cietību. Tā, piemēram, 
varš un alva ir mīksti metāli, turpretim ķīmiskā savienojuma 
kristāliem vara sakausējumā ar alvu ir ļoti augsta cietība. 
Dzelzs ar oglekli veido ķīmisku savienojumu Fe3C — dzelzs 
karbīdu, tā saucamo cementītu; tā cietība ir 10 reizes augstāka 
par dzelzs cietību. Volframa un titāna karbīdus, kam raksturīga 
augsta cietība, izmanto griezējinstrumentu izgatavošanai.

Bez tam sakausējumiem, kas pieder pie ķīmiskiem savieno
jumiem, raksturīgs augsts trauslums, tādēļ tie nav derīgi ap
strādei ar spiedienu.

8. §. METĀLU STRUKTŪRAS PĒTĪŠANAS METODES

Metālu un sakausējumu struktūras pētīšanai ir svarīga 
praktiska nozīme. Svarīgākās metālu un sakausējumu struktū
ras pētīšanas metodes ir makroanalīze, mikroanalīze, rentgena 
analīze, spektrālā analīze, termiskā analīze un defektoskopija 
(rentgena, magnētiskā un ultraskaņas).

Makroanalīze. Ar šo metodi nosaka makrostruktūru, t. i., 
metāla vai sakausējuma struktūru, ko var redzēt ar neapbruņotu 
aci vai ar lupu palielinājumā, kas nepārsniedz desmitkārtīgu.

Pētot makrostruktūru, var noteikt
a) lējuma defektus — lielas plaisas, rukuma dobumu un ir- 

denumu lielumu un veidu, gāzes pūslīšus, nemetāliskus ieslēgu
mus;
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b) tērauda sastava ietilpstošu piemaisījumu nevienmērīgu 
■sadalījumu (likvāciju),

c) šķiedru izvietojumu kalumos, velmējumos utt.
Makrostruktūru pēta lūzuma vietās, kā arī makrošlifos.
Makrošlifus izgatavo šādi. No pētāmā metāla vai sakausē

juma izgriež paraugu, noslīpē vienu no tā virsmām un pēc tam 
šo virsmu kodina ar reaktīviem (sērskābi, sālsskābi un citām 
skābēm). Kodināta šlifa virsmu aplūko nelielā palielinājumā. 
Lai noteiktu ķīmisko neviendabīgumu, t. i., sēra un fosfora ne
vienmērīgu sadalījumu metālā, bromsudraba fotopapīru samit
rina ar 5-procentīgu sērskābes šķīdumu, izžāvē, līdz pazūd ska 
bes paliekas, un cieši piespiež noslīpētajai virsmai. Ar sēru 
bagātās vietas atstaj uz papīra tumšākus nospiedumus.

h

m

14. att. Kloķvārpstas rnakrostruktura:
а — pareizs šķiedru izvietojums; b - nepareizs šķiedru 

izvieto] ums.

Kloķvārpstas makrostruktūras pētījumi ļauj spriest par tās 
kvalitāti. Tā 14. attēlā parādīts dažāds šķiedru izvietojums — 
pareizs (a) un nepareizs (b). Nepārgrieztas šķiedras nodrošina 
vārpstai augstas mehāniskās īpašības.

Mikroanalīze. Mikroanalīzc atklāj metāla vai sakausējuma 
struktūru, kas redzama lielā palielinājumā — līdz 3500 reizēm, 
bet elektronu mikroskopos līdz desmitiem tūkstošu reižu. So 
struktūru sauc par mikrostrukturu. Mikroanalīzi jau pirms vai
rāk nekā 100 gadiem izmantoja krievu metalurgs P. Anosovs, 
pētot tērauda uzbūvi.

Pētot mikrostruktūru, var noskaidrot
a) nemetāliskus ieslēgumus (t. i., noteikt metāla tīrību),
b) graudu lielumu, formu un izvietojumu;
c) atsevišķus sakausējuma struktūras komponentus:
d) dažadus mikrodefektus (sīkplaisas, pūslīšus, plaisas):
e) termiskās apstrādes kvalitāti, rūdīšanas, cementēšanas, 

nitrēšanas dziļumu utt.
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Zinot mikrostruktūru, var izskaidrot neapmierinošu mehā
nisko īpašību iemeslus, neizdarot to pētīšanu.

Mikrostruktūras pētīšanai izmanto mikrošlifus, ko izgatavo, 
smalki slīpējot un pulējot. No šlifa izgatavošanas kvalitātes at
karīga struktūras noteikšanas precizitāte. Pēc pulēšanas šlifa 
virsmu kodina. Čuguna un tērauda kodināšanai izmanto 4-pro- 
centigu slāpekļskābes šķīdumu spirtā, alumīnija sakausējumu 
kodināšanai — 0,5-procentīgu fluorskābes šķīdumu ūdenī. Atse
višķie struktūras komponenti kodinot izšķīst dažādi — citi stip
rāk, citi vājāk. Tādēļ mikroskopā redzams dažāds gaismas at- 
starojums no vairāk vai mazāk kodinātām struktūras daļiņām: 
vienas izskatās tumšas, citas — gaišas.

Mikrostruktūras pētīšanai izmanto vertikālos un horizontālos 
mikroskopus.

15. attēlā parādītas alumīnija bronzas (a) un tērauda (b) 
mikrostruktūras.

Mūsdienās radītie elektronu mikroskopi, kas dod palielinā
jumu līdz 100 000 reizēm, ļauj izpētīt svarīgāko termiskajā ap
strādē notiekošo procesu rezultātus, kā arī ļoti plānu dažāclu 
metālu un sakausējumu oksīdu plēvīšu struktūru.

Rentgena analīze. Rentgena analīzi izmanto šādiem metālu 
pētīšanas veidiem:

a) kristālu struktūras — kristāliskā režģa formas un ta pa
rametru noteikšanai;

b) iekšējo defektu konstatēšanai.
Rentgena stariem ir ļoti īsi viļņi, ko mēra angstrēmos. Kad 

rentgena starus virza uz pētāmā parauga kristālisko režģi, tie 
atstarojas no režģa atomiem. Atstarotie stari vai nu pastiprina 
tiešos starus, vai pavājina tos. Pastiprinātie stari dod tumšus
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plankumus, un uz fotoplates parādās plankumu grupa ar no
teiktu izvietojumu. Pēc plankuma izvietojuma rakstura nosaka 
kristāliskā režģa formu un tā parametrus.

Rentgena analīzes izmantošana ir ļāvusi noteikt gandrīz visu 
ķīmisko elementu kristālisko struktūru un noskaidrot parādības, 
kas notiek, apstrādes procesā mainot metālu stāvokli.

Rentgena caurskatīšanas metode balstās uz rentgena staru 
spēju iziet cauri ķermeņiem, kas nelaiž cauri redzamo gaismu. 
Tas ļauj noteikt metāla iekšējos defektus bez metāla sagrauša
nas, konstatēt dobumus, gāzu pūslīšus, plaisas, noteikt metāla 
viendabīgumu.

Sī metode pamatojas uz to, ka rentgena stari, ejot caur me
tāla defektu, aizkavējas mazāk, nekā ejot caur vienlaidu metālu. 
Tādēļ tie, būdami intensīvāki, uz fotoplates veido tumšākus 
plankumus un iezīmē defekta kontūras. Visvairāk izplatītie mūs
dienu rentgena aparāti dod starus, kas Jauj caurskatīt līdz 
60 mm biezus tērauda izstrādājumus un līdz 400 mm biezus 
alumīnija izstrādājumus. Jaunākie aparāti ar ļoti augstu sprie
gumu ļauj konstatēt defektus tēraudā līdz 300 mm dziļi. Tādus 
aparātus sauc par gamma defektoskopiem, bet tajos izmatotos 
starus — par gamma stariem.

Spektrālā analīze. Metālisko sakausējumu un citu vielu ķī
misko sastāvu var izpētīt pēc spektra, kas iegūstams, tiem spī 
dot nokaitētā stāvoklī. Kad metāli vai to sakausējumi nokaitēti 
līdz gāzes vai tvaika stāvoklim, tie dod katram elementam rak
sturīgu spektra līniju. Nātrijs, piemēram, dod dzeltenu līniju, 
gallijs — zaļu līniju. Ja spektrā parādās vairākas līnijas, tas no
zīmē, ka vielā ir vairāki elementi. Sī metode ļauj atklāt elementu 
sakausējumā pat tad, ja šis elements ir niecīgā daudzumā, kā 
arī pēc spektra līnijas intensitātes noteikt elementa daudzumu. 
Spektrālo analīzi ļoti plaši izmanto rūpniecībā, jo tā ir ļoti pre 
cīza un ražīga pētīšanas metode.

Termiskā analīze. Termiskā analīze balstās uz to, ka struk
tūras maiņu metālu un sakausējumu karsēšanā un dzesēšanā 
vienmēr pavada siltuma izdalīšana vai uzņemšana. Termiskā 
analīze konstatē šos siltuma efektus, pēc tam, pamatojoties uz 
tiem, konstruē atdzesēšanas līknes un tādējādi nosaka fāzu 
pārvērtības.

Metālu un sakausējumu defektoskopija. Līdzās metālu un 
sakausējumu struktūras pētīšanai tehnikā plaši izmanto defekto- 
skopiju, kas ļauj konstatēt metālu iekšējos defektus, detaļas ne
sagraujot. Izšķir magnētisko un ultraskaņas defektoskopiju — 
vienkāršas un ērtas defektu konstatēšanas metodes.

Magnētisko metodi izmanto, lai pētītu defektus feromagnē- 
tiskos metālos, piemēram, tērauda izstrādājumos, niķelī un 
kobaltā. Ar šo metodi konstatē defektus, kas atrodas nelielā dzi
ļuma līdz 2  mm dziļi ( piemēram, nesakusumus metinātās šu



vēs, nemetāliskus ieslēgumus, plaisas). Sājā paņēmienā pētā
mās detaļas magnetizē un uz to virsmas uzkaisa feromagnētisku 
pulveri, piemēram, dzelzs pulveri. Defektu vietās ir zema mag
nētiskā caurlaidība un izkliedētas magnētiskās spēka līnijas, ka 
rezultātā defektu malās veidojas magnētiskie poli. Magnētiskās 
spēka līnijas it kā apliecas defektu kontūrām, noslēdzoties 
magnētiskajos polos. Taču ar magnētisko metodi nevar noteikt 
defektu atrašanās dziļumu. Bez tam šo metodi nevar izmantot 
defektu konstatēšanai krāsainajos metālos un to sakausējumos.

Pēdējā laikā rūpniecībā sekmīgi un plaši izmanto ultraska
ņas defektoskopiju, jo tā ļauj efektīvi kontrolēt jebkura metāla 
izstrādājumu un sagatavju kvalitāti lielā dziļumā un konstatēt 
tajos defektus bez kontrolējamā izstrādājuma sagraušanas.

Pirmos ultraskaņas defektoskopus izveidoja padomju zināt 
nieks S. Sokolovs.

Metālu kontrolei izmanto ultraskaņas viļņus ar svārstību 
frekvenci 2—10 miljonu Hz. Šos viļņus rada, svārstot kvarca vai 
bārija titanāla plāksnīti. Ja tādu plāksnīti saspiež starp divām 
metāla plāksnītēm, kam pieslēgta maiņstrāva, tad strāvas iedar
bībā plāksnītes svārstās taktī ar elektriskajām svārstībām. 
Svārstību rezultātā rodas skaņu viļņi, ko virza uz izstrādājuma 
virsmu. Sic viļņi sākumā rada svārstības metāla virskārtā, bet 
pēc tam dziļāk un iziet cauri visam metālam. Ja defektu nav, 
viļņi izplatās normāli. Ja viļņi sastop ceļā defektu, ultraskaņas 
intensitāte mainās. Pēc ultraskaņas intensitātes maiņas konstatē 
defektu.

Ir dažādas ultraskaņas defektoskopijas metodes:
a) skaņas ēnas metode;
b) impulsu atbalss metode;
c) rezonanses metode.
16. attēlā parādīta skaņas ēnas metode. Metodes būtība ir 

šāda.

16. att. Defekta noteikšana ar ultraskaņu 
pēc skaņas ēnas metodes.
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Ģenerators I (16. att. a) rada augstfrekvences strāvu, ko 
īpašs pārveidotājs 2 transformē par tadas pašas frekvences 
ultraskaņas svārstībām. Ultraskaņas svārstībās, kas izgājušas 
caur pētāmo materiālu, uztver otrs pārveidotājs 3 un atkal pār
veido par augstfrekvences elektriskam svārstībām. Sīs svārstī
bās ir ļoti vājas. Izejot caur īpašu pastiprinātāju 4, tās tiek 
pastiprinātas un fiksētas ar indikatoru 5, pēc kura radītāja novir
zes konstatē strāvu. Ja materiālā ir defekts (16. att. b), piemē
ram, dobums 6, ultraskaņas svārstības caur to neiziet un aiz 
defekta vietas rodas skaņas ēnas josla.

Minēto parādību rada ultraskaņas viļņu atstarošanās no 
materiāla un defekta robežas. Tādēļ otrs pārveidotājs, kas no
vietots uz vienas ass ar pirmo, ultraskaņas svārstības neuztver 
un indikatora rādītājs paliek uz nulles.

Ultraskaņas defektoskopiju plaši izmanto kalumu, velmē
jumu, gāzu turbīnu rotoru, sliežu, kniežu savienojumu un citu 
izstrādājumu kvalitātes kontrolei bez to sagraušanas.

II N O D A Ļ A

METĀLU ĪPAŠĪBAS UN TO NOTEIKŠANAS PAŅĒMIENI

Lai spriestu par to, vai dažādi metāli un sakausējumi derīgi 
mašīnu detaļu izgatavošanai, ir jāzina, kādas īpašības tiem pie
mīt un vai šīs īpašības atbilst prasībām, kas uzstādītas gataviem 
izstrādājumiem. Metālisko izstrādājumu kvalitāti daudzējādā 
ziņā nosaka to materiālu fizikālās, ķīmiskās, mehāniskās un teh
noloģiskās īpašības, no kuriem izstrādājumi izgatavoti.

9 §. METĀLU FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

Metālu galvenās fizikālās ipašības ir īpatnējais svars, kūs- 
tamība, termiskā izplešanās, siltumvadītspēja, elektrovadītspēja, 
magnētiskums u. c.

Izvēloties metālus izstrādājumu izgatavošanai, bieži jāņem 
vērā īpatnējais svars. Konstrukcijām un izstrādājumiem, ko lieto 
aparātu būvē, automobiļu un lidmašīnu būvē, jābūt. ar augstu 
izturību un plastiskumu, bet nelielu svaru. Tādēļ šādus izstrādā
jumus un konstrukcijas izgatavo no metāliem un sakausējumiem, 
kam ir neliels īpatnējais svars. No metāliem, ko izmanto tehnikā, 
vismazākais īpatnējais svars ir magnijam (1,74) un alumīnijam 
(2,7). 'tas dod iespēju plaši izmantot sakausējumus, kuros pa- 
matmctāls ir alumīnijs (piemēram, dūralumīniju, silumīnu), un 
sakausējumus, kuros pamatmetāls ir magnijs. Izplatītāko metālu 
īpatnējais svars dots dažādās rokasgrāmatās.
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Ķūstamība ir metālu spēja kust, t. i., sakarstot pāriet šķidrā 
stāvokli. Sls īpašības rādītājs ir kušanas temperatūra.

Termiskā izplešanās ir dažādu ķermeņu, tai skaitā metālu 
spēja sasilstot izplesties. Tilpums un lineārie izmēri sasilstot 
palielinās. Atdziestot notiek pretēja parādība. Izņēmums ir tikai 
ūdens, kam vismazākais tilpums un vislielākais blīvums ir 4°C 
temperatūrā.

Metālā sākotnējā tilpuma palielināšanas vai samazināšanas 
pakāpi, temperatūrai mainoties par 1CC, rāda lineārās izplešanās 
koeficients. Kāda izstrādājuma garums /0 pēc sasildīšanas līdz 
temperatūrai tc ir

l =  Iq (1 - { - a t ) ,

kur a - lineārās izplešanās koeficients.
Aprēķinot ķermeņa tilpuma termisko izplešanos, jaņem vērā, 

ka tilpuma izplešanās koeficients ir vienlīdzīgs trīskārtīgam 
lineārās izplešanās koeficientam. Termisko izplešanos ņem vēra 
tiltu fermu aprēķinos, sliežu likšanā, precīzos mērījumos un ci
tur. Termiskās izplešanās lielums dažādiem metāliem ir dažāds. 
Metālus ar lielu izplešanās koeficientu izmanto aparātu būvē 
automātiski darbojošos mehānismu dētajām. Noteiktā tempera
tūrā tadas detaļas pagarinoties saslēdz vai pārtrauc elektrisko 
ķēdi.

Siltumvadītspēja ir metālu īpašība sasilstot vadīt siltumu. Jo 
labāk metāls vada siltumu, jo ātrāk un vienmērīgāk tas sasilst. 
Metālu siltumvadītspējai ir liela praktiska nozīme. Ja metālam 
ir zema siltumvadītspēja, tad līdz sakaršanai tas ilgi jākarsē, 
bet, ātri atdziestot, tajā rodas plaisas, kas rada neizlabojamu 
izstrādājuma brāķi. Labākie siltuma vadītāji ir tīri metāli — 
sudrabs, varš, alumīnijs. Sakarā ar sarežģīto ķīmisko sastāvu 
tēraudam ir ievērojami mazāka siltumvadītspēja.

Intensitāti, ar kuru siltums pāriet no vienas ķermeņa daļiņas 
uz otru, rāda siltumvadītspējas koeficients, kas ir 1 sekundē caur 
1 cm2 laukumu izejošs siltuma daudzums, ja temperatūru star- 
piba ir 1° uz 1 cm, un tiek izteikts cal/cm • s • deg.

Elektrovadūspēja ir svarīga metālu īpašība. Elektrotehnika 
izmantojamiem materiāliem jāatbilst divām dažādām prasībām: 
tiem labi jāvada elektriskā strāva vai, otrādi, jāpretojas strāvas 
plūšanai un jāizdala siltums. Sīs divas prasības noteic elektro- 
vaditspēju un elektrisko pretestību. Dažādu metālu elektrisko 
pretestību var salīdzināt ar īpatnējās pretestības palīdzību. Īpat
nējā pretestība ir pretestība, kas piemīt l m garam vadītājam ar 
1 mm2 šķērsgriezumu. Tīrai dzelzij īpatnējā pretestība ir 
0,09£2 - mm2/m. Elektrovadītspēja ir apgriezts lielums elektriska
jai pretestībai. 'Го izsaka 1/D-cm. Laba elektrovadītspēja nepie
ciešama elektrības vadiem. Elektrisko sildierīču spirālēm nepie
ciešama liela īpatnējā pretestība, lai spirāle sakarstu un sildītu
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apkārtējo vidi. Parasti tādām detaļām izmanto nevis tīrus metā
lus, bet sakausējumus, visbiežāk niķeļa un hroma sakausējumu — 
nihromu.

Magnētiskums ir metālu īpašība magnetizēties vai pievilkties 
magnētam. Tādas īpašības piemīt dzelzij un tās sakausējumiem. 
Viskrasāk magnētiskās īpašības izpaužas dzelzij, niķelim, kobal
tam un to sakausējumiem, kurus šo īpašību dēļ sauc par feromag- 
nētiskiem sakausējumiem. Sevišķi augstas magnētiskās īpašības 
ir dažiem tēraudiem. No tādiem tēraudiem izgatavo transforma
torus, elektromagnētus un citus izstrādājumus. Pārējiem metā
liem magnētiskās īpašības izpaužas tik neievērojami, ka tos 
parasti uzskata par nemagnētiskiem.

10. §. METĀLU ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Metālu ķīmiskās īpašības ir spēja pretoties oksidācijai vai 
veidot savienojumus ar dažādām vielām — gaisa skābekli, 
ogļskābo gāzi, ūdeni utt. Jo labāk metāls savienojas ar citiem 
elementiem, jo vieglāk tas sairst. Metālu ķīmisko sairšanu pa
rastā temperatūrā apkārtējās vides ietekmē sauc par metālu 
koroziju. Korozija nodara tautas saimniecībai lielus zaudējumus.

Pie metālu ķīmiskajām īpašībām pieder īpašība veidot pļāvu, 
ja tos karsē oksidējošā atmosfērā, ka arī spēja šķīst dažādos 
ķīmiski aktīvos šķidrumos — skābēs, sārmos utt.

Metālus, kas augstās temperatūrās izturīgi pret oksidēšanos, 
sauc par plāvizturigiem. Tādus metālus izmanto ārdiem, tvaika 
katlu caurulēm, cementēšanas kastēm un citur. No plāvizturības 
jāatšķir karstumizturība, t. i., metāla spēja augstās temperatūrās 
saglabāt savu struktūru, nekļūt mīkstam un nedeformēties slo
dzes iedarbībā.

Metālu pretestību korozijai, oksidācijai tin šķīšanai nosaka 
pēc pārbaudāmo paraugu svara izmaiņām uz virsmas vienību 
noteikta laika vienībā. Piemēram, metāla skābjizturību (pretes
tību šķīšanai skābēs) nosaka pēc svara zuduma 1 stundā uz 1 m2 
virsmas laukuma, bet pretestību oksidācijai — pēc paraugu svara 
pieauguma oksidējoties 1 stundā uz 1 m2 virsmas laukuma.

Ķīmisko īpašību zināšana ļauj pareizi izvēlēties metālus da
žādiem izstrādājumiem, sevišķi tādiem kā tvaika vadiem, sūk
ņiem, ķīmiskajai aparatūrai, t. i., izstrādājumiem, kas saskaras 
ar tvaiku, ūdeni, strādā augstā temperatūrā, skābju un sārmu 
iedarbībā utt. 11

11. §. METĀLU MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS UN TO NOTEIKŠANAS
METODES

Par mehāniskajām īpašībām sauc īpašību kopumu, kas 
nosaka metālu vai sakausējumu pretestību mehānisko spēku 
iedarbībai, kurus var pielikt izstrādājumam dažādā veidā.
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Mehāniskās īpašības ir atkarīgas no metālu ķīmiskā sastāva, 
struktūras, ārējās spēku iedarbības, tehnoloģiskās apstrādes 
veida un virknes citu faktoru. Ir ļoti svarīgi zināt mehāniskās 
īpašības, jo tas ļauj novērtēt metāla izturēšanos ārējo slodžu 
iedarbībā, konstrukcijām un mašīnu detaļām strādājot eksplua
tācijas apstākļos, kā arī apstrādē ar spiedienu vai griežot. Lai 
salīdzinātu mehānisko īpašību raksturojošos lielumus, kas iegūti 
dažādās laboratorijās, mehāniskajās pārbaudēs nepieciešama 
vienota metodika. So metodiku katra veida pārbaudei nosaka 
Vissavienības Valsts standarts (ГОСТ).

Lai noteiktu mehānisko īpašību raksturojošos lielumus, no 
dotā materiāla izgatavo īpašus paraugus, ko pēc tam pārbauda 
dažādās pārbaudes mašīnās. Pieliktā spēka iedarbības rezultātā 
paraugā rodas deformācija, kas izpaužas izmēru un formas 
maiņā.

Deformācija var būt elastīga un plastiska. Elastīgā defor
mācija izzūd pēc slodzes noņemšanas, un pārbaudāmajam pa
raugam atjaunojas sākotnējie izmēri. Plastiskajai jeb paliekoša
jai deformācijai raksturīgs tas, ka pārbaudē radušās izmaiņas 
metālā paliek arī pēc slodzes noņemšanas. Katrs metāla deformā
cijas process sastāv no trim posmiem — elastīgās deformācijas, 
plastiskās deformācijas un sagraušanas.

Izdarot mehāniskās pārbaudes, noskaidrojas raksturojošie 
lielumi kā elastīgās deformācijas, tā arī plastiskas deformācijas 
joslās.

Atkarībā no slodzes pielikšanas paņēmiena mehāniskās pār
baudes iedala trīs veidos.

1. Statiskajās pārbaudēs slodze uz paraugu paliek nemainīga 
ilgāku laiku vai pārbaudes procesā pakāpeniski palielinās. Izpla
tītākais statiskās pārbaudes veids ir stiepes pārbaude. Retāk 
lieto lieces, spiedes, vērpes un cirpcs pārbaudi.

2. Dinamiskajās pārbaudēs slodze uz paraugu pieaug mo
mentāni un darbojas īsu laika sprīdi, t. L, tā ir triecienveidīga. 
Izplatītākā dinamiskā pārbaude ir trieciensīkstuma pārbaude.

3. Atkārtotas vai mainīgas slodzes pārbaudēs slodze uz pa
raugu daudzreiz mainās pēc lieluma vai pēc lieluma un virziena 
Sis pārbaudes veids pašlaik plaši izplatīts un ir viens no svarī
gākajiem metālu izturības novērtēšanas paņēmieniem mašīnbūvē. 
Sājā grupā ietilpst ilgizturības vai noguruma pārbaudes.

Apskatīsim izplatītākās mehānisko pārbaužu metodes.
Stiepes pārbaude. Sājā pārbaudē nosaka tādas izturības īpa

šības kā elastības robežu, proporcionalitātes robežu, tecēšanas 
robežu, izturības robežu, kā arī plastiskās īpašības - - relatīvo 
pagarinājumu un relatīvo šķēluma samazinājumu.

Stiepes pārbaudei no pārbaudāmā materiāla izgatavo ГОСТ 
1497—42 noteiktas formas un izmēru apaļus vai plakanus
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paraugus (17. att.). Paraugus iedala normālos un proporcionālos 
(garos un īsos). Normālā apaļā parauga diametrs ir 20 mm un 
šķērsgriezuma laukums 314 mm2, garā parauga aprēķina garums 
/0 =  200 mm, īsā parauga aprēķina garums ī0=100 mm. Normā
lajam plakanajam paraugam ir tāds pats šķērsgriezuma laukums 
kā apaļajam. Plakano paraugu biezums parasti atbilst pārbau
dāmā materiāla lokšņu biezumam. Ja materiāla nepietiek un ne
var izgatavot normālo paraugu, tad izgatavo paraugu, kura 
izmēri proporcionāli normālā parauga izmēriem. Tādu paraugu 
sauc par proporcionālo paraugu. Tam var but patvaļīgs šķērs
griezums, bet noteikts aprēķina garums: /0=  1 l,3y.Fo garajam 
paraugam un Z0 =  5,65ļ/T'0 īsajam paraugam (Fo — parauga 
šķērsgriezuma laukums mm2). Stiepes pārbaudē paraugu stiepj 
ar vienmērīgi pieaugošu slodzi līdz tā pārraušanai.

. Stiepes pārbaudē lieto īpašas pārbaudes mašīnas. To galve
nās daļas ir statne, parauga stiepšanas mehānisms un stiepšanas 
spēka mērīšanas mehānisms.

Pēc noslogošanas veida pārbaudes mašīnas iedala mašīnās 
ar mehānisko piedziņu un mašīnās ar hidraulisko piedziņu.

Pie mehāniskās piedziņas mašīnām pieder universālā P-5 
tipa sviru-svārstu mašīna (slodze no 250 līdz 5000 kG) un 
ЦНИИТ sistēmas mašīna ИМ-4Р.

Pārbaudes mašīnas parasti apgādātas ar īpašu pierakstīša
nas ierīci, kas automātiski zīmē deformācijas līkni, ko sauc par 
stiepes diagrammu.

Tipiska stiepes darba diagramma metāliem, kam ir tecēšanas 
josla, parādīta 18. attēlā a; metāliem, kam nav tecēšanas jos
las, — 18. attēlā b. Diagramma attēlo raksturīgos posmus un 
punktus, kas ļauj noteikt vairākas vērtīgas pārbaudāmo metālu 
īpašības.
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17. att. Paraugi metālu pārraušanas pārbaudei:
a — apaļais paraugs; b — plakanais paraugs.



18. att. Stiepes diagramma: 
а — ar tecēšanas joslu; b — bez tecēšanas joslas.

1. Posmā О—Pv parauga pagarinājums AI palielinās tieši 
proporcionāli slodzei. Slodzi Pv, līdz kurai saglabājas likums 
par proporcionalitāti starp slodzi un deformāciju, sauc par pro
porcionalitātes robežas slodzi.

2. Palielinot slodzi virs Pp, posmā Pp—Pe paraugs sāk iegūt 
paliekošas deformācijas. Slodzi Pe, kas piešķir paraugam 0,005% 
lielu vai citādu paliekošo pagarinājumu (tā lielumu nosaka teh
niskie noteikumi), sauc par elastības robežas slodzi.

3. Posmā virs punkta Pe rodas ievērojamas paliekošās defor
mācijas, un stiepes līkne jūtami novirzās no taisnes. Slodzi, kas 
rada paliekošo deformāciju, kuras lielums ir 0 ,2 fi/o no parauga 
aprēķina garuma, sauc par tecēšanas robežu; līknes horizontālo 
posmu sauc par tecēšanas joslu. Krasi izteikta tecēšanas josla 
ir tēraudiem ar zemu oglekļa saturu; krāsainajiem metāliem un 
sakausējumiem tecēšanas josla stiepes diagrammā neparādās.

4. Virs punkta Ps slodze atkal pieaug līdz punktam, kas 
atbilst maksimālai slodzei Ръ, pēc kura tā sāk krist līdz pun
ktam Pk, kas saistīts ar kakliņa veidošanos un parauga pārrau
šanu. Maksimālo slodzi Pb, kas vajadzīga parauga pārraušanai, 
sauc par stiepes izturības robežas slodzi.

5. Pēc kakliņa veidošanās slodze krīt, paraugs pagarinās; 
kakliņa šķērsgriezumam nepārtraukti samazinoties, punktā Pb 
paraugs pārtrūkst. Punkts Pu nosaka slodzi parauga pārrauša
nas momentā un raksturo metāla plastiskās īpašības.

Stiepes diagrammas raksturs ir atkarīgs no metāla dabas un 
stāvokļa, kā arī no parauga formas un izmēriem. Stiepes darba 
diagramma ir nosacīta, jo paraugam ir nepastāvīgs šķērsgrie
zums. Lai uzzīmētu īsteno spriegumu diagrammu, deformācijas
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jebkuras stadijas slodze jāattiecina nevis uz sākotnējo parauga 
šķērsgriezuma laukumu, bet gan uz faktisko, stiepē visu laiku 
samazinošos laukumu.

Slodzes, kas atbilst stiepes diagrammas galvenajiem pun
ktiem, ļauj noteikt šādus metāla deformācijas pretestību raksta 
rojošus lielumus.

Proporcionalitātes robeža (op) — lielākais spriegums Pv, 
līdz kuram saglabājas lineārā atkarība, t. i., tieša proporciona
litāte starp spriegumiem un deformācijām (sk. 18. a tt.):

Op— —  kG/mm2.Г 0

Elastības robeža (oe) — spriegums, kurā sāk rasties nelielas 
deformācijas, kas iekļaujas tehniskajos noteikumos paredzēto 
pielaižu robežās:

Oe= C" kG/mm2,Г 0

kur Pe — elastības robežas slodze (kG);
Fо — parauga sākotnējais šķērsgriezuma laukums (mm2).

Tecēšanas robeža (aT) — spriegums, sākot ar kuru ķermeņa 
deformācija notiek gandrīz bez kādas tālākas sprieguma palie
lināšanas (sk. 18. att.):

crT=  kG/mm2.' 0

Stiepes izturības robeža ob — nosacīts spriegums, kas vie
nāds ar parauga pārraušanas maksimālās slodzes attiecību pret 
tā sākotnējo šķērsgriezuma laukumu:

0 ь= C- kG/mm2.^ 0
Izturības robeža ir obligāts raksturojošs lielums tērauda 

mārku Vissavienības klasifikācijas standartos.
Bez šiem raksturojošiem lielumiem statiskajā stiepē nosaka 

metālu plastiskumu, t. i., to spēju statiskās slodzes iedarbībā 
iegūt paliekošu deformāciju. Plastiskumu aprēķina no parauga 
mērīšanas rezultātiem pirms un pēc pārbaudes.

Metālu plastiskuma rādītāji ir relatīvais pagarinājums un 
relatīvais šķēluma samazinājums.

Relatīvais pagarinājums 6 ir pārrautā parauga aprēķina ga
ruma pieauguma attiecība pret tā sākotnējo aprēķina garumu, 
izteikta procentos:

6 =  Jf ^  ■ 1 0 0 %,h
kur li — pārrautā parauga aprēķina garums (mm);
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lo — sākotnējais aprēķina garums (mm).
Lai izmērītu pārrautā parauga garumu (R), tā abas daļas 

piespiež pēc iespējas ciešāk vienu otrai galā.
Relatīvais šķēluma samazinājums ч1> ir pārrautā parauga 

šķērsgriezuma laukuma samazinājuma attiecība pret tā sākot
nējo šķērsgriezuma laukumu, izteikta procentos:

-ioo%,/о

kur F0 — sākotnējais parauga šķērsgriezuma laukums (mm2);
Fi — parauga šķērsgriezuma laukums pārraušanas vieta 

(mm2).
Relatīvais pagarinājums un relatīvais šķēluma samazinā

jums nosaka metālu un sakausējumu tā saucamo statisko sīk
stumu.

Proporcionalitātes, elastības un tecēšanas robežas tieši no 
stiepes diagrammas var noteikt tikai tad, ja diagramma ir lielā 
mērogā. Minētos raksturojošos lielumus var precīzi noteikt ar 
tenzometriem, kurus uzstāda tieši uz parauga un ar kuriem var 
izmērīt deformācijas ar precizitāti līdz 0 ,0 0 1 —0 ,0 0 2  mm.

Pelēkā un kaļamā čuguna lieces pārbaude. Lieces pārbaudei 
pakļauj galvenokārt trauslos materiālus (čugunu, rūdītu tē
raudu), kas lieces rezultātā pārlūst bez jūtamas plastiskas de
formācijas.

Čuguna paraugu lieces pārbaudē nosaka lieces izturības ro
bežu un lūšanas izlieci (maksimālo izlieci).

Pārbauda neapstrādātus cilindriskus paraugus ar 30 mm 
diametru. Lējumiem ar sienu biezumu virs 50 mm var izmantot 
citu izmēru paraugus. Paraugiem nedrīkst būt formas vai vir
smas defektu, kā arī iekšējo defektu.

Mašīnas kustīgās galviņas pārvietošanas ātrums pārbaudē 
nedrīkst pārsniegt 0,1 mm sekundē.

Paraugu novieto uz diviem balstiem un ar vidū koncentrētu 
slodzi vienmērīgi slogo līdz pārlūšanai (19. att.). Ja pārbauda 
pēc tādas shēmas, lieces momenti sadalās pēc trīsstūra likuma 
un maksimālo lieces momentu noteic pēc formulas

P lMmax= kG-mm,4

kur P -  darbojošais spēks (kG);
l — attālums starp balstiem (mm).

Lieces izturības robeža auece ir maksimālā lieces momenta 
Mmax attiecība pret parauga šķērsgriezuma pretestības momentu 
W:

oner**= KG/mm-’.
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A p a ļ a  š ķ ē r s g r i e z u m a  p a r a u g i e m  p r e t e s t ī b a s  m o m e n t s

bet taisnstūra šķērsgriezuma paraugiem ar šķērsgriezuma pla
tumu b un augstumu h

6 •

Bez izturības robežas lieces pārbaudē nosaka ari maksimālo 
izlieci f (19. att.), to veic ar īpašu izliekuma mērītāju vai pēc 
diagrammas, ko automātiski zīmē mašīnas diagrammas aparāts.

19. att. Čuguna izturības pārbaude uz lieci 
(shēma):

а — paraugs pirms pārbaudes; b — paraugs 
pārbaude^ laika.

Lieces pārbaudes izdara universālās pārbaudes mašīnās ar 
īpašām ierīcēm vai ПС tipa spiednēs.

Metālu cietības noteikšanas metodes. Cietība ir metāla īpašība 
pretoties cita, cietāka ķermeņa iespiešanai šajā metālā. Cietības 
pārbaudi plaši lieto ražošanas apstākļos, jo tā ir vienkāršākā un 
ātrāka mehānisko īpašību pārbaudes metode. Nosakot cietību, 
pārbauda metāla virskārtu, tādēļ, lai iegūtu pareizu rezultātu, 
metāla virsmā nedrīkst būt tādu defektu kā pļāva, iecirtumi, 
rupji ieskrāpējumi u. c.; nedrīkst but arī virsmas uzkaldes. Ir 
dažādi metālu cietības noteikšanas paņēmieni. Apskatīsim dažus 
no tiem, kurus plašāk izmanto rūpniecībā.
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C i e t ī b a s  n o t e i k š a n a ,  i e s p i e ž o t  t ē r a u d a  l o d ī t i  
(В г i n e l a me t o d e ) .  Nosakot cietību ar Brinela metodi, pār 
baudāmā metāla virsmā ar statisku slodzi P iespiež rūdīta tē
rauda lodīti ar diametru 2,5, 5 vai 10 mm (20. att. a). Spēka P

2 0 . att. Cietības noteikšana, iespiežot tērauda lodīti:
ii pārbaudes shēma; b —- Iespieduma diam etra izm ērīšana ar lupu. каш

ir iedalījum i.

attiecība pret iegūtas iespieduma bedrītes virsmas laukumu dod 
cietības lielumu, ko apzīmē ar HB:

HB = Pf . kG/mrnz.

Cietības skaitli, ko izteic ar lodītes diametra D un iespieduma 
bedrītes diametra d palīdzību (2 0 . att.), nosaka pēc šādas for
mulas:

HB = 2 P
я!>(1) j'/r- '!■) kG/mm2.

Iespieduma diametru mēra ar speciālu lupu {20. att. b). Tā 
kā cietības aprēķināšana pēc minētās formulas ir ilgstoša un 
diezgan sarežģīta, praksē izmanto īpašu tabulu, kur pēc iespie
duma diametra aprēķināts cietības skaitlis HB. So metodi galve
nokārt izmanto cietības noteikšanai nerūdītiem metāliem un 
sakausējumiem — velmētām sagatavēm, kalumiem, lējumiem un 
citiem, jo, pārbaudot lielas cietības materiālus, tērauda lodīte, 
metālā iespiesta, deformējas un iegūtais rezultāts nav pareizs. 
Lai materiāls, kurā iespiež lodīti, neielūztu, tam jābut vairāk 
nekā desmit reižu biezākam par iespieduma dzijumu. Lodītes 
diametru un slodzi izvēlas atkarībā no pārbaudāmā materiāla 
cietības un biezuma (1. tabula).
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1. tabula

Lodītes diametra un slodzes izvēlē atkarība no parbaudama materiala 
cietības un biezuma

P arauga
biezums

(mm)

1
j Lodītes 
ļ diam etrs 
ļ D (mm)

Slodze (kG)

30 U2 tēraudam  
un čugunam

ļ 10 £>2 k rāsa ina
jiem metāliem 

un sakausējum iem
2,5 D'2 mīkstākiem 

m ateriāliem

Virs 6 1 10 3000 1 1000 250
6 —  3 ! 5 750 i 250 62,5
Zem 3 I 2,5 187,5 62,5 15,6

Pēc cietības, ko nosaka ar šo metodi, var spriest par stiepes 
izturību, jo starp cietības skaitli un izturību pastāv šāda atka
rība: kaltam un velmētam tēraudam ob = (0,34-ī-0,36) HB, tē
rauda lējumam ob =  (0,3 — 0,4) HB, pelēkajam čugunam ob = 
==0,\2HB, cinka sakausējumu lējumiem c;, =  0,09 HB. Tādējādi 
cietība var raksturot metāla izturības īpašības.

C i e t ī b a s  n o t e i k š a n a ,  i e s p i e ž o t  d i p i a n t a  ko
n u s u  ( R o k v e ļ a  me t o d e ) .  Nosakot cietību ar Rokvela 
metodi, pārbaudāmajā metālā iespiež 1,58 mm (1/16") diametra 
tērauda lodīti vai dimanta konusu ar virsotnes leņķi 120°

(21. att.) Atšķirībā no Brine- 
la paņēmiena cietību ar Rok
vela metodi nosaka nevis pēc 
iespieduma bedrītes virsmas 
laukuma, bet pēc tērauda lo
dītes vai dimanta konusa 
iespiešanas dziļuma izstrādā
jumā. Raksturīga Rokvela me
todes īpatnība ir tā, ka lodīti 
vai konusu iespiež ar divām 
pakāpeniskām slodzēm — 
iepriekšējo, kas ir 10 kG, un 
pilno, kas ir 60, 100 vai
150 kG (ГОСТ 9013—59). Ja 
iepriekšējas slodzes iedarbība 
konuss vai lodīte iespiedušies 

dziļumā h (2 1 . att.), tad pilnās slodzes iedarbībā tie iespiežas 
dziļumā h2. Starpība starp dziļumiem (fh), kādos iespiežas di
manta konuss vai tērauda lodīte divu pakāpenisku slodžu iedar
bība, raksturo pārbaudāmā materiāla cietību. Cietības skaitli, 
ko nosaka ar Rokvela metodi, apzīmē ar HR un izsaka nosacītās 
vienībās.

Praksē ar Rokvela spiedni lodītes vai konusa iespiešanas 
dziļumu izmēra automātiski un cietības skaitli pēc mērīšanas

21. att. Cietības noteikšana pēc Rokvela 
metodes (shēma);

J — ar dim anta konusu; 2 — a r  tērauda 
lodīti-
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nolasa uz indikatora skalas. Standartizētās spiednes indikato
ram ir divas skalas — melnā skala C pārbaudei ar dimanta ko
nusu (rūdītiem tēraudiem) 150 kG slodzē un sarkanā skala В 
pārbaudei ar tērauda lodīti 100 kG slodzē. Katra skalas iedaļa 
atbilst cietības vienībai un ir vienāda ar 0 ,0 0 2  mm iespiešanas 
dziļumu.

Tērauda lodīti (skala B) izmanto cietības noteikšanai norū
dītam tēraudam, bronzai, misiņam un citiem materiāliem. Ļoti 
cietus materiālus pārbauda ar dimanta konusu 60 kG slodzē, 
nolasot rezultātu uz melnās skalas, kas apzīmēta ar burtu A.

Cietības mērīšanas robežas norādītajās skalās dotas 2 . ta
bulā.

2. ta b u la

Skalas izvēle cietības noteikšanai ar Rokvela metodi

Aptuvena 
cietība pēc 
Brinela me
todes (HB)

Skalu ap 
zīmējumi 
Rokvela 
metodē

U zgaļa veids
Slodze

(kG)

Cietības 
apzīmē j lī
mi Rokve
la metode

Skalas
pieļau
jam ās

robežas

60—230 в Tērauda lodīte 100 H R B 25—100
230—700 c Dimanta konuss 150 H R C 20— 67
Virs 700 А Dimanta konuss 60 H R A 70— 85

Nosakot cietību ar Rokvela metodi, cietības apzīmējumam 
HR pievieno indeksu, kas norāda skalu, pēc kuras izdarīta pār
baude, piemēram, HRC, HRB, HRA.

Tā kā Rokvela metodei raksturīgs augsts ražīgums, vienkār
šība, precizitāte un neliels iespiedums, kas paliek uz pārbaudā
mas virsmas, tā plaši izplatīta rūpniecībā.

C i e t ī b a s  n o t e i k š a n a ,  i e s p i e ž o t  d i m a n t a  pi 
r a m ī d u  ( V i k e r s a  me t o d e ) .  Nosakot cietību ar Vikcrsa 
metodi, pārbaudāmajā metālā iespiež četrskaldņu dimanta pira
mīdu, kurai starp pretējām sānu skaldnēm ir 136° virsotnes 
leņķis (2 2 . att.). Šāda virsotnes leņķa izvēli izskaidro ar to, ka 
tas vislabāk nodrošina cietības skaitļu HV  sakrišanu ar Brinela 
metodē noteiktajiem cietības skaitļiem HB. HV  un HB lielumi 
sakrīt līdz cietībai 450, lielākā cietībā Vikersa skaitļi pārsniedz 
Brinela skaitļus.

M i k r o c i e t ī b a s  n o t e i k š a n a .  Cietības noteikšanas 
standarta metodes, kurās noteiktās formas un izmēru uzgali 
iespiež ar statisku 5 līdz 3000 kG slodzi, neļauj noteikt metālu 
un metālisko pārklājumu atsevišķo struktūras komponentu
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22. att. Spiedne cietības noteikšanai ar Vikersa metodi ( а ):
1 — mikroskops ar optisku mikrometru; 2 — dim anta piram īda; 3 — gald iņš; 
4 — uzvilkšanas rokturis; 5 — iedarb ināšanas sv iras pamina; 6 — atsvari; 

b — optiska mikrometra skala.

23. att. Mikrocietības noteik
šanas aparāts ПМТ-3;

J — pam atne; 2 — pārbaudām ā 
detafa; 3  — slogošanas m ehā
nism s; 4 — sta tne ; 5 — okulāra 
mikrometrs; 6 — mikroskops;
7 — objektīvs; 8 — dim anta p i

ram īda; 9 — galdiņš.

cietību, jo metāla lodīte vai di
manta konuss iespiežoties aiz
ņem krietnu laukumu. Metāla 
mikroskopiski mazu tilpumu cie
tības noteikšanai ir liela nozīme 
daudzu tehnoloģisku un zināt
nisku uzdevumu atrisināšanā. 
M.ikrocietību nosaka, ar 2—200G 
slodzi iespiežot metālā dimanta 
piramīdu ar 136° virsotnes leņķi 
(23. att.). Aparāts apgādāts ar 
okulāra mikrometra mikroskopu 
un mikrostruktūru un iespiedu
mu fotografēšanas iekārtu. Mik
roskopa kopējais palielinājums 
ar okulāru 15> ir 485 reizes. 
Iespieduma virsmu aprēķina pēc 
tā diagonāles d. Ja P izsaka 
gramos, bet d mikronos, tad. cie
tības skaitli H var noteikt pēc 
šādas formulas:

H = 1,8544 kG/mm2.
a r
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C i e t ī b a s  n o t e i k š a n a ,  t r i e c i e n v e i d i g i  i es  pi e  
žo t  l od ī t i .  Pārnesamā ierīce, kas konstruēta Cehoslovakijas 
rūpnīcā «Poldi-Hūtte» (24. att.), paredzēta aptuvenai izstrādā 
jumu un sagatavju cietības noteikšanai cehos un materiālu no
liktavās. Šajā metodē rūdītu tērauda lodīti iespiež metālā ar 
triecienu. Pārbaudi izdara ar 
āmura sitienu pa belzni 1, kas 
atrodas ierīces korpusā 2; trie
ciens tiek pārnests uz lodīti 5, 
kuras diametrs ir 10 mm. Pēc 
trieciena lodīte atstāj iespiedu
mu pārbaudāmajā metālā 4 un 
kontroles stienī (etalonā) 3, kas 
ievietots ierīces koniskās daļas 
izgriezumā. Kontroles stieņa cie
tība HB vienībās ir iepriekš zi
nāma. Iespiedumu diametriem 
jābūt 2—4 mm robežās. Kad ar 
lupu izmērīti iespiedumu dia
metri, ierīcei pievienotās tabulās 
atrod aptuvenu pārbaudāmā me
tālā cietību.

Bez minētajiem paņēmie
niem cietību nosaka ari ar skrā
pēšanu, ar elektromagnētisko 
paņēmienu un citādi.

Trieciensīkstuma pārbaude.
Mašīnu detaļas ar augstiem sta
tiskās izturības rādītājiem dau
dzos gadījumos sagrūst nelielās 
triecienslodzēs. Tādēļ, lai pilnībā raksturotu mehāniskās īpašī
bas metāliem (tēraudam, čugunam un citiem), no kuriem pare
dzēts izgatavot mašīnu detaļas, tos bez statiskajām pārbaudēm 
pakļauj ari pārbaudei ar dinamiskām slodzēm - triecieniem. 
Trieciensīkstuma pārbaudi izdara ГОСТ 9454- 60 standarta 
formas paraugiem ierīcēs, ko sauc par svārstveseriem (25. att. а).

Pārbaudē paraugu 5 novieto uz svarstvesera balsta 
(25. att. b) ar iegriezumu svārsta darba kustības virzienā. Svār
stu 3, kura svars ir P un garums l. paceļ augstumā II un nostip
rina ar sprūdu. Kad sprūdu atbrīvo, svārsts krīt, sagrauj pa
raugu un vertikālās ass otrā pusē paceļas augstumā h. Svārsta 
pacelšanās leņķi p pēc trieciena fiksē rādītājs 4 uz skalas 2. 
Trieciena darbu A n, kas patērēts parauga sagraušanai, nosaka 
pēc svārsta ener&ijas starpības stāvokļos pirms un pēc trieciena: 

AH^ P (H —h)kGm, 
kur P — svārsta svars (kG);

24. att. Pārnesamā ierīce 
«Poldi-Hiitte» aptuvenai cie
tības noteikšanai ar tērauda 

lodīti.
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И — svārsta smaguma centra pacēluma augstums pirms 
trieciena (m);

h -  svārsta pacelšanās augstums pēc trieciena (m). 
Trieciena darbu pēc svārsta leņķiem pirms un pēc trieciena 

nosaka ar formulu
A j ļ = TT (cosP -cosujkGm,

kur l — attālums no svārsta 
smaguma centra līdz svār
stību asij (svārsta garums); 
a un p — svārsta pacēluma 
leņķi pirms un pēc parauga 
sagraušanas.

Trieciensīkstumu ая rak
sturo parauga sagraušanai 
patērētā darba attiecība pret 
parauga šķērsgriezuma lau
kumu trieciena vietā, un to 
aprēķina pēc šādas formulas:

aH= Ap kGm/cm2,

25. att. Svārstvesera shēma ( a ) :
! — pamatnej 2 — skala; 3 — svārsts: 

4 — rādītājs; 5 — paraugs;
b — paraugs trieciensikstuma pār

baudei.

kur F — parauga šķērsgrie
zuma laukums iegriezuma 
vietā pirms pārbaudes (cm2).

Lai atvieglotu aprēķinus 
pēc šīs formulas, izmanto 
īpašas tabulas, kurās katram 
leņķim p norādīts trieciena 
darba A lielums. Trausliem 
materiāliem lielums aH ir ļoti 
mazs (0,1—0,2 kGm/cm2), tē
raudam tas svārstās robežās 

no 2 līdz 12 kGm/cm2, varam tas ir 5—5,5 kGm/cm2, niķelim 18 —
18,5 kGm/cm2. Trieciensīkstuma pārbaudei ir liela nozīme, ja 
jāizvēlas metāls detaļu pagatavošanai, kas darbā pakļautas di
namiskām slodzēm. Trieciensīkstums rāda metāla spēju izturēt 
triecienus un nosaka triecienslodzēm pakļautu detaļu droša 
darba iespējas bez pēkšņas sagrūšanas.

Ilgizturibas (noguruma) robežas noteikšana. Daudzas ma
šīnu detaļas darba procesā pakļautas slodzēm ar mainīgu lie
lumu un virzienu. Tādās atkārtoti mainīgās slodzēs strādā, 
piemēram, vārpstas, pirksti, klaņi, atsperes, zobrati u. c. Ilgstoša 
darba rezultātā minēto un citu metālisko detaļu metāls pakā
peniski no sīksta stāvokļa pāriet trauslā («nogurst»). Trauslo 
stāvokli izskaidro ar mikroplaisu rašanos, kuras pakāpeniski 
paplašinās un pavājina saites starp metāla graudiem. Tā rezul
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tātā metāls sagrūst slodzēs, kas ir mazākas nekā izturības 
robeža.

Dažādās mašīnu detaļās mikroplaisas parādās un attīstās 
no virspuses galvenokārt griezumos ar straujām detaļu kontūr
līniju pārejām (piemēram, ja ir iegriezumi, caurumi, dobumi 
utt.). Noguruma lūzuma vietā redzamas divas raksturīgas zonas: 
rupjgraudainā, kas rodas parauga sagrūšanas momentā, un 
sīkgraudainā (porcelānveida), kas izveidojas metāla berzes re
zultātā plaisu un ieplīsumu vietās, spriegumiem nepārtraukti 
mainoties. No teiktā izriet, ka statiskā izturība neraksturo me
tāla izturību mainīgās slodzēs.

Atkarībā no mašīnu detaļu darba rakstura ilgizturības (no
guruma) pārbaudes izdara dažādās mašīnās. Visizplatītākie 
mašīnu tipi ilgizturības pārbaudei ir mašīnas pārbaudei ar liek
šanu griežot, mašīnas pārbaudei ar stiepšanu-spiešanu, mašīnas 
pārbaudei ar vērpi.

26. att. Ilgizturības (noguruma) pārbaude kon- 
solveidā rotējošam paraugam (shēma):

1 — patrona; 2 — paraugs; 3 — lodīšu gultn is spoka 
pielikšanai.

Lai noteiktu noguruma robežu, pēc ГОСТ 2860—45 jāpār
bauda vismaz seši paraugi. Patronā 1 (26. att.), kas saņem 
rotācijas kustību no mašīnas piedziņas, nostiprina cilindriskā 
parauga 2 paresnināto galu. Parauga pretējā galā pieliek spēku 
P, kas darbojas uz paraugu caur lodīšu gultni 3. Dotajā stāvoklī 
parauga augšējās šķiedras pakļautas stiepes spriegumam, bet 
apakšējās — spiedes spriegumam. Pēc Уг apgrieziena stieptās 
šķiedras nonāk apakšā un tiek spiestas, bet apakšējās paceļas 
augšā un tiek stieptas. Tādējādi katrā pilnā apgriezienā sprie
gums mainās, t. i., tiek radīts slogošanas cikls. Ciklu skaits ir 
vienāds ar parauga apgriezienu skaitu.

Pārbaudes atkārto vairākas reizes, katru reizi nosakot ciklu 
(apgriezienu) skaitu, kas noved paraugu līdz sagrūšanai. Nogu
ruma robeža ir lielākais spriegums, ko materiāls nesagrūstot var
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izturēt N reizes (N — liels skaitlis, kas dots tehniskajos notei
kumos, piemēram, 106, 107 u. c.).

Jāatzīmē, ka slikta virsmas apstrāde, iegriezumi, detaļas 
konstrukcijas defekti, korozija vai detaļas virsmas saēšana darbā 
strauji pazemina noguruma robežu.

Detaļu virsmas rūpīga slīpēšana, pulēšana un nostiprināšana 
ievērojami palielina to kalpošanas ilgumu. Sarežģītos apstākļos 
strādājošiem metāliem pārbaudes mašīnas apgādā ar ierīcēm, 
lai tos pārbaudītu paaugstinātās un pazeminātās temperatūrās, 
korozijā un citos speciālos apstākļos.

Metālu pārbaude paaugstinātās temperatūrās. Daudzas ma
šīnu detaļas strādā ilgstošas statiskas slodzes apstākļos paaug
stinātās temperatūrās. Tādas ir tvaika un gāzu turbīnu detaļas, 
ķīmiskās un naftas aparatūras detaļas un citas.

Lai iegūtu pareizus raksturojošos lielumus metāliem paaug
stinātās temperatūrās un ilgstošās slodzēs, pašlaik lieto īpašas 
mehāniskās pārbaudes metodes — šļūdes pārbaudes, ilgizturī- 
bas pārbaudes un citas. Šļūde ir metāla īpašība tam pieliktu 
pastāvīgu darba spriegumu iedarbībā, strādājot paaugstinātās 
un augstās temperatūrās, lēni un nepārtraukti pagarināties. Ja 
svinam, alumīnijam un daudziem to sakausējumiem šļūde no 
vērojama jau +20°C temperatūrā, tad tēraudam šļūde parādās, 
tikai sākot ar 350—400°C. Sļūdi raksturo tā saucamā šļūdes 
robeža.

Sļudes pārbaudes iekārta sastāv no mašīnas, elektrokrāsns 
(mufeļu vai cauruļu), temperatūras mērīšanas un automātiskās 
regulēšanas ierīcēm, kas pārbaudes procesā uztur temperatūru 
dotajā līmenī, un parauga deformācijas mērīšanas ierīcēm. Pār

baudes veic pēc šādas shēmas 
(27. att.). Paraugu 1 nostiprina 
spīlēs 3 un ievieto krāsnī 2, kur 
to sakarsē līdz noteiktai tempe
ratūrai. Paraugu slogo ar sviru 
6 un atsvaru 7. Temperatūru 
mēra ar termopāri 4, bet defor
māciju — ar spoguļu ierīci 5, 
kas atrodas ārpus krāsns.

Ik pēc noteikta laika izmēra 
paraugam radušās deformāci
jas, pēc iegūtajiem datiem rela
tīvā pagarinājuma - laika 
(6 —t) koordinātēs zīmē šļūdes 
līkni un izdara nepieciešamos 
aprēķinus.

Ilgizturības pārbaude. Lī
dzās šļūdei svarīga nozīme ir 
ilgizturībai, t. i., metāla spējai

27. att. Sļudes pārbaudes 
shēma:

/ — paraugs; 2 — elektrokrāsns; 
3 — spīles; 4 — term opāris; 5 — 
spoguļu ierīce; 6 — svira; 7 — 

atsvars.
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pretoties mehāniskai sagrūšanai ilgstošas pastāvīgas slodzes 
iedarbībā. Ilgizturības pārbaudes izdara tajās pašās iekārtās, kur 
šlūdes pārbaudes, bet paraugus noved līdz sagrūšanai.

12. §. METĀLU TEHNOLOĢISKĀS ĪPASIBAS 
UN TEHNOLOĢISKĀS PĀRBAUDES

Tehnoloģiskās īpašības. Metālu un sakausējumu tehnoloģis
kās īpašības ir lejamība, kaļamība, metināmība un apstrādāja- 
mība ar griezējinstrumentiem.

Metālu lejamibu galvenokārt nosaka šķidrplūstamība, ru
kums un tendence uz likvāciju. Konstruējot lietus čuguna iz 
strādājumus, ņem vērā, ka čugunam ir labas liešanas īpašības, 
t. i., laba šķidrplūstamība, neliels rukums un neliela tendence 
uz likvāciju, ka tēraudam ir mazāka šķidrplūstamība nekā ču
gunam, bet lielāks rukums un tendence uz likvāciju utt.

Metāla kaļamība ir tā spēja ļauties apstrādei ar spiedienu, 
pieņemt jaunu formu sitiena vai spiediena iedarbībā.

Metāli var būt kaļami kā aukstā, tā sakarsētā stāvoklī. Laba 
kaļamība sakarsētā stāvoklī ir tēraudam, bet čugunam šī īpa
šība nepiemīt. Aukstā stāvoklī labs sīkstums piemīt misiņam un 
alumīnija sakausējumiem. Slikta kaļamība piemīt bronzai.

Metināmība ir metālā spēja veidot izturīgus savienojumus, 
ja to vietēji sakarsē līdz kušanas vai plastiskam stāvoklim un 
lieto vai nelieto mehānisku saspiešanu. Laba metināmība pie
mīt tēraudam ar zemu oglekļa saturu, daudz sliktāka čugunam, 
vara un alumīnija sakausējumiem.

Apstrādājamiba ir metālu spēja viegli pakļauties mehānis
kajai apstrādei.

Apstrādājamības novērtēšanas kritērijs ir griešanas režīma 
intensitāte pārbaudāmā parauga apvirpošanas (izvirpošanas) 
pārbaudē.

Metāla apstrādājamību var noteikt arī ar urbšanas metodi. 
Pārbaudāmo metālu urbj ar nemainīgu slodzi, ko nosaka sloga 
svars P, kas darbojas uz urbjmašīnas darba vārpstu.

Apstrādājamības kritērijs šajā pārbaudē ir urbja iedziļinā
šanās metālā Ln, darba vārpstai apgriežoties 100 reizes. Salī
dzinot lielumu Ln ar lielumu L, kāda urbis iedziļinās metālā, 
ar kuru salīdzina pārbaudāmo, nosaka relatīvo apstrādājamību.

Tehnoloģiskās pārbaudes. Par tehnoloģiskajām pārbaudēm 
sauc pārbaudes, kurās noskaidro metālā spēju izturēt noteiktas 
deformācijas, ko rada ārēji spēki, līdzīgi tiem, kas metālam ja- 
iztur apstrādē vai gatavās detaļas kalpošanas apstākļos. Tehno
loģisko pārbaužu kārtība un prasības paraugiem ir standarti
zētas. Standartizētās pārbaudes ir šādas.

A u k s t a  u n  k a r s t a  m e t ā l a  l i e k š a n a s  p ā r b a u d e  
(pēc OCT 1683). Ar liekšanas pārbaudi nosaka metāla spēju
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saliekties lidz noteiktai formai un izmēriem. Parauga izmēri ir 
šādi: garums L=5a + 150 mm un platums b—2a, bet ne mazāks 
par 10 mm. Paraugu uzliek uz diviem atbalsta rullīšiem un no 
augšas centrā tam pieliek spēku ar tapni (28. att. a). Atkarībā 
no tehniskajiem noteikumiem var lietot trīs liekšanas veidus — 
liekšanu līdz noteiktam leņķim (28. att. ū); liekšanu līdz malu 
paralelitātei (28. att. c) un liekšanu līdz parauga malu saskarei 
(28. att. d).

28. att. Iekārtā metālā liekšanas pārbaudei (shēma):
а — parauga novietošana; b — liekšana līdz noteiktam  leņķim; c — liekšana 

līdz m alu paralelitā tei; d  — liekšana lidz parauga malu saskarei.

Pārbaudi var izdarīt ar aukstu vai karstu metālu. Paraugs 
ir izturējis pārbaudi, ja tajā pēc liekšanas nav plaisu, ieplīsumu, 
atslāņojumu un lūzumu.

Gluži tāpat pēc apskatītajām shēmām notiek metāla neno- 
rādīšanās pārbaude ar liekšanu (OCT 1684). Sājā tehnoloģis
kajā pārbaudē nosaka metāla spēju saliekties līdz noteiktai 
formai un izmēriem pēc straujas temperatūras maiņas (līdzīgi 
apstākļi ir rūdīšanā).

Līdz rūdīšanas temperatūrai (sīkāk skatīt 30. §.) resp 650— 
700°C (tumša ķiršu krāsa) sakarsēto paraugu strauji iegremdē 
ūdenī, kura temperatūra 20—30°C, un pēc pilnīgas atdzesēšanas 
pārbaudi ar liekšanu pēc 28. attēlā parādītajām shēmām. Pa
raugs ir izturējis pārbaudi, ja pēc liekšanas tajā nav plaisu, 
ieplīsumu, atslāņojumu vai lūzumu.
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Līdzīga shēma paredzēta metināmibas pārbaudei ar liekšanu 
(OCT 1685). Sājā pārbaudē nosaka metāla spēju saliekties līdz 
noteiktai formai un izmēriem pa metinājuma šuvi (kalējmetinā- 
šana). Parauga sagatavošanas atšķirība ir tā, ka pēc izgrieša
nas no pārbaudāmā metāla paraugu pārgriež divās vienādās 
daļās, kuru galus sēdina un sametina ar kalējmetināšanu. At
karībā no tehniskajiem noteikumiem ar šo metodi var pārbaudīt 
paraugus, kas sametināti ar autogēna vai elektrisko metināšanu.

29. att. Paraugs sēdināšanas pārbaudei ( а ) ;  b — paraugs pec 
sēdināšanas.

Pārbaudot metinājuma šuves sīkstumu, paraugu novieto uz at
balstiem un liec, līdz parādās pirmā plaisa (pēc 28. att. b shē
mas). Liekuma leņķis a raksturo sīkstumu.

A u k s t ā s  s ē d i n ā š a n a s  p ā r b a u d e .  Izgatavojot no 
stieņu materiāla bultskrūves, skrūves, kniedes un citus izstrā
dājumus, metālam jābūt plastiskam, jo bultskrūvju un kniežu 
galvas, kas izgatavotas no stieņa ar diametru zem 30 mm, pa
rasti sēdina aukstā stāvoklī. ГОСТ 8817—58 apstiprinājis sēdi
nāšanas pārbaudes metodi. Pārbaudāmā parauga forma ir ci 
lindrs ar diametru d un augstumu h = 2d (29. att.). Paraugus 
ar diametru līdz 15 mm sēdina ar veseri, bet ar diametru virs 
15 mm sēdina ar spiedni līdz augstumam 1ц. Paraugs ir iztu
rējis pārbaudi, ja pēc sēdināšanas tajā nav plaisu, ieplīsumu 
vai lūzumu.

C a u r u ļ u  a t l o k  o š a n a s  p ā r 
ba ude .  So pārbaudi lieto caurulēm.
Caurules kvalitāti nosaka pēc spējas 
bez bojājumiem izturēt atloka liek
šanu līdz 90° (30. att.). Caurules 
galu atloko ar rūdītu tērauda veid- 
veseri, līdz iegūst vajadzīgo atloka 
diametru.

C a u r u ļ u  l i e k š a n a s  p ā r 
b a u d e  (pēc ГОСТ 3728-—47). To

30. att. Cauruļu atlokoša- 
nas pārbaude.
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lieto caurulēm ar ārējo diametru zem 114 mm. Metāla kvalitāti 
nosaka pēc caurules parauga spējas bez bojājumiem saliekties 
90° leņķi ap vajadzīgā rādiusa tapni jebkurā veidā (31. att.): uz 
darbgalda vai ar rokām, ar pildvielu vai bez tās, ar iekšējo tapni 
vai bez tā. Caurules ārējā diametra sašaurinājums pārbaudē 
nedrīkst pārsniegt 15% no sākotnējā diametra.

D z i r k s t e ļ u  p ā r b a u d e .  To izmanto gadījumos, kad 
ātri (kaut vai aptuveni) jānosaka tērauda marka. Tāda nepie
ciešamība rodas, kad jāsašķiro tērauda materiāli vai kad ir aiz

domas, ka izstrādājums izgatavots ne no 
tās tērauda markas, kas uzrādīta rasēju
mā. Šīs pārbaudes pamatā ir parādība, ka 
tērauda apstrādē ar abrazīva slīpripu at 
griezta skaida, gaisā sadegot, veido dzirk
steļu kūli (32. att.). Dzirksteļu raksturs, to 
forma un krāsa — no žilbinoši baltas līdz 
tumši sarkanai -  ir atkarīgas no tērauda 
ķīmiskā sastāva.

Oglekļtērauda markas (32. att. c) dod 
baltu dzirksteļu kūlīti ar atsevišķām 
zvaigznītēm, pie tam, jo vairāk tēraudā og
lekļa, jo kūlītis īsāks un tajā vairāk zvaig
znīšu.

Mangāna tērauds ar 10—14% Mn dod tievas un garas gaiš
dzeltenas līnijas ar lielām zvaigznītēm (32. att. d) , ātrgriezēj- 
tēraudi — nelielu dzirksteļu kūlīti tumšsarkanā krāsā, gandrīz

31 att. Cauruļu 
liekšanas pārbaude.

32. att. Tērauda dzirksteļu pārbaude.
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bez zvaigznītēm (32. alt. a). Silīcija tēraudi dod līnijas ar lie
lām retām zvaigznītēm (32. att. /;), hroma tēraudi -  salmu 
dzeltenas dzirksteles pārtrauktām līnijām ar sīkam biežām 
zvaigznītēm (32. att. e ).

Dzirksteļu pārbaudes laikā jauziiek gaiša stikla aizsarg
brilles.

Bez apskatītajām pārbaudēm metāliem ir vēl citas pārbau
des, kā metināto šuvju liekšana, veidmetāla izklāšana, pārbaude 
uz dubultu skārdnieka ieloku, savērpšana, stieples uztīšana u. c.

111 N O D A Ļ A

ČUGUNA RAŽOŠANA

Dzelzs-oglekļa sakausējumi ir nozīmīgākie un izplatītākie 
no dabā un tehnikā pazīstamajiem metāliem un metāliskiem sa
kausējumiem. Melna metalurģija ir tautas saimniecības galve
nais pamats. Tā nosaka gandrīz visu rūpniecības, lauksaimnie
cības un transporta nozaru attīstību, no melnās metalurģijas 
attīstības plāna sekmīgas izpildes ir atkarīga visa tautas saim 
niecības plāna izpilde.

Melnā metalurģija ir dzelzs-oglekļa sakausējumu ražošanas 
rūpniecība. Dzelzs-oglekļa sakausējumi ir čuguns un tērauds. 
Tēraudu iegūst no čuguna, tādēļ melnās metalurģijas rūpnie
cība sākas ar čuguna ražošanu.

13. §. ČUGUNA RAŽOŠANAS IZEJVIELAS UN UGUNSIZTURĪGIE
MATERIĀLI

Čuguna ražošanai vajadzīga dzelzs rūda, kurināmais un 
kušņi.

Dzelzs rūdas. Par dzelzs rūdu sauc iezi, kas satur dzelzi tāda 
daudzumā, ka to izdevīgi pārstrādāt. Dzelzs rūdā ir oksīdu vai 
sāļu veidā, kas sajaukti ar tukšo iezi.

D z e l z s  r ū d u  ve i d i .  Svarīgākās dzelzs rudas ir mag
nētiskā dzelzs rūda, sarkanā dzelzs rūda, brūnā dzelzs rūda, 
siderīts.

1. Magnētiskā dzelzs rūda satur dzelzs oksīdu Fe30 4. Rūda 
ir melna krāsā, Fe saturs tajā vidēji sasniedz 60—65%, dažreiz 
70%- Magnētiskā dzelzs rūda ir visbagātākā rūda. Tā ir mag
nētiska, blīva, grūti reducējas. Lielas magnētiskās dzelzs rūdas 
atradnes ir Kustanajas apgabalā (Sokolovskā, Sarbajā un Ka- 
čarā), Sibīrijā (Temirtau un Teļbesā), Uralos — Kačkanaras 
atradnes, kuru magnētiskā dzelzs rūda satur titānu (titāna- 
magnetīta rūda), atradnes ir arī Murmanskas apgabalā — Oļe- 
ņegorskā.
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2. Sarkanā dzelzs rūda satur dzelzs oksīdu Fe20 3. Rūda ir 
sarkanā krāsā, Fe saturs tajā 50—60%. Tā ir viena no labāka
jām dzelzs rūdām — viegli reducējas, satur maz sēra un fos
fora. Ļoti bagātas sarkanās dzelzs rūdas atradnes ir Krivoi- 
rogā — uz šīs rūdas bāzes strādā gandrīz visas dienvidu me
talurģiskās rūpnīcas. Lielas sarkanās dzelzs rūdas rezerves ir 
Kurskas magnētiskās anomālijas rajonā.

3. Brūnā dzelzs rūda satur dzelzs oksīda hidrātus. Izplātī
tākie šis rūdas veidi ir limonīts (2Fe2G3 • 3II20 ) un getīts 
(Fe2Q3 - 1120 ) . So rūdu sastop blīvu gabalu vai pulvera veidā. 
Dzelzs saturs brūnajā dzelzs rūdā svārstās no 40 līdz 55%. 
Kaitīgo piemaisījumu saturs parasti ir niecīgs. Daži rudas veidi 
satur vairāk fosfora un arsēna. Lielākās brūnās dzelzs rūdas 
atradnes ir Bakalā (Dienvidurālos), Ajakskā un Lisakovskā 
(Kustanajas apgabalā), Kerčā.

Sī rūda viegli reducējama, jo karsējot hidrāti sadalās, ūdens 
iztvaiko un rūda kļūst poraina.

4. Sideriti (FcC03) ir visnabadzīgākās dzelzs rūdas. Dzelzs 
saturs tajās svārstās no 35 līdz 48%. So rūdu dažādie veidi — 
dzelzs špats, māldzelzs un dzelzs ogle — sastopami LJrālos (Ba- 
kalas atradne) un Krivoirogā. So rūdu krājumi nav lieli.

Tukšais iezis sastāv no lcramaiņa (SiC2), mālaina (Al2Q3), 
dažreiz tajā ir kaļķu savienojumi. Bez tam tukšajā iezī atrodami 
kaitīgi piemaisījumi — sērs, fosfors, arsēns un cinks.

Tukšā ieža sastāvam un kvalitātei ir liela nozīme, jo tas 
ietekmē kušņu izvēli un daudzumu, kā arī lietojamā kurināmā 
daudzumu.

Ja tukšajā iezī daudz kramaiņa (t. i., skābo oksīdu), tad 
tukšā ieža pārvēršanai sārņos vajag daudz kušņu un kurināmā. 
Ja tukšajā iezī daudz bāzisku oksīdu (CaO, MgO), tad kušņu 
patēriņš mazāks un tāda rūda izdevīgāka domnas procesam. 
Rūdas ar noteiktu tukšā ieža sastāvu, kurām nav vajadzīgi 
kušņi, sauc par paškūstošām.

Tukšo iezi raksturo tā bāzīskums, t. i., attiecība c r. . Ja šīo 1U2
attiecība ir mazāka par 1, tad tukšais iezis ir skābs, ja lielāka 
par 1, tas ir bāzisks. Biežāk tukšais iezis ir skābs.

Domnas procesā bez rūdām izmanto arī čuguna lūžņus, ču
guna skaidas, tērauda lūžņus un mangāna rūdu.

Kušņi. Kušņus lieto, lai no rūdas kā sārņus izvadītu tukšo 
iezi, kaitīgos piemaisījumus, koksa pelnus un sēru.

Izplatītākie kušņi ir kaļķakmens (CaC03). Ja tukšajā iezī 
ir bāziskie oksīdi, lieto skābos kušņus (kvarcītus).

Kurināmais. Kurināmais ir ļoti svarīgs materiāls čuguna 
ražošanā. Metalurģijā par kurināmo izmanto galvenokārt koksu, 
retos gadījumos kokogli.

Metalurģijas kurināmajam nepieciešamas šādas īpašības:
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augsta siltumspēja, izturība, porainība, neliels pelnu saturs un 
pēc iespējas minimāls sēra saturs.

Kokss atbilst gandrīz visām šīm prasībām, tādēļ ar koksu 
izkausē 99% pasaulē ražotā čuguna. Kokogle nesatur sēru, taču 
nelielās izturības dēļ to domnās izmanto maz.

Koksu iegūst īpašās koksēšanas krāsnīs, pārtvaicējot boksē
jošās ogles. No vienas tonnas akmeņogļu var iegūt 700—750 kg 
koksa un 300—350 m3 deggāzes ar augstu siltumspēju.

Koksu raksturo oglekļa (Ce), pelnu (Ac), sēra (Sc) un gais
tošo vielu (Vе) saturs sausnē; ogleklis sastāda 84—88%. pelni 
10—13%, sērs 0,5—1,5% un gaistošās vielas 0,8—1,3%. Svarī
gākās ķeksējošo ogļu atradnes Padomju Savienībā ir Doņeckas, 
Kuzņeckas, Vorkutas un Karagandas baseinos.

Padomju Savienībā izveidotas oriģinālas konstrukcijas kok
sēšanas krāsnis, kas ļauj saīsināt koksēšanas laiku un nodrošina 
augstas kvalitātes gāzveida kurināmā ieguvi. Ar jaunām kok
sēšanas metodēm padomju zinātniekiem izdevies iegūt koksu ar 
augstām mehāniskajām īpašībām (piemēram, ar izturības robežu 
virs 150 kG/cm2), ar zemu sēra un pelnu saturu. Tam ir ļoti 
svarīga nozīme augstas kvalitātes čuguna ieguvē. Katrs sera 
procents koksā (virs 1 %) palielina koksa patēriņu par 20—25%, 
katrs liekais pelnu procents — par 2 —2,5%.

Pašlaik notiek izmēģinājumi, lai iegūtu metalurģijas kuri
nāmo no nekoksējošām oglēm.

Rūdu sagatavošana kausēšanai. Lai domnas process noritētu 
ekonomiski un efektīvi, iepriekš jāsagatavo izejvielas. Līdz ar 
progresu domnas procesā pieaug prasības izejvielu kvalitātei.

Liela nozīme ir rūdas fizikālajam stāvoklim, t. L, tam, vai 
rūda ir gabalu vai pulvera veidā, kā ari tukšā ieža sastāvam.

Rūdu sagatavošana sākas ar to ķīmiskā sastāva izlīdzinā
šanu. Pēc tam rūdu šķiro pēc izmēriem: rūdas gabaliem jābūt 
15—35 un 35—50 mm lieliem. Sīkāki gabali kavē gāzu plūšanu 
caur šihtu un rūdas reducēšanos, rūdas smalkumus viegli aiznes 
gāzes plūsma, radot rūdas zudumus, piesārņojot gāzi un trau
cējot normālu kausēšanas gaitu. Pārāk lieli gabali grūti redu
cējas un bieži pilnīgi neizkūst. Tādēļ rūdu drupina, sasmalcina 
un pakļauj aglomerācijai. Rūdu drupina drupinātajos, sasmal
cina ložu dzirnavās. Ir dažādu lielumu un dažādu konstrukciju 
drupinātāji, bet visbiežāk lieto žokļu un konusveida drupinātājus.

Rūdas bagātina, lai, atdalot tukšo iezi, palielinātu rūdas 
dzelzs saturu. Rūdas bagātina ar dažādiem paņēmieniem, pie
mēram, ar skalošanu, ar magnētisko bagātināšanu. Bez tam 
lieto rūdu apdedzināšanu, ar ko atdala ķīmiski saistīto ūdeni, 
ogļskābi un daļu sēra. Dzelzi, kas rūdā ir ķīmiska savienojuma 
FC2O3 veidā, apdedzinot var pārvērst magnētiskā oksīdā Fe30 4 
un pēc tam magnētiski bagātināt. Rūdu apdedzina 700—800°C 
temperatūrā.
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Rūdu skalošana notiek, sadrupinātu rudu ievadot rotējošos 
cilindros, kuros ar spiedienu ievada ūdeni, kas mehāniski atdala 
un aizskalo projām tukšo iezi.

Magnētiski bagātina rūdas, kurām ir magnētiskas īpašības. 
Sīki sasmalcinātu rūdu virza pāri rotējošiem cilindriem, kuru 
iekšpusē nekustīgi nostiprināti lielas jaudas elektromagnēti. 
Dzelzs oksīdi, kas satur dzelzi Fe30 4 veidā, ir magnētiski; pie
velkoties cilindram, oksīdi noturas uz tā un, pārgājuši magnē
tisko lauku, nokļūst īpašā nodalījumā. Tukšo iezi centrbēdzes 
spēks aizsviež sāņus.

Aglomerācija ir smalkas un pulverveidīgas rūdas, rūdas pu
tekļu un pļāvās saķepināšana ar smalku koksu. Minētos mate
riālus noteiktā proporcijā rūpīgi samaisa, samitrina un tad 
saķepina aglomerācijas mašīnā. Aglomerācijas šihtu padod uz 
īpašiem kustīgiem ratiņiem un aizdedzina. Degšanas rezultātā 
notiek saķepšana un rodas porains, gabalains produkts — ag
lomerāts.

Aglomerāts ir ļoti vērtīgs čuguna kausēšanas materiāls, tas 
viegli reducējas, ir bagāts ar dzelzi.

Mūsdienās aglomerācijas šihtai pievieno sīki sasmalcinātus 
kaļķus vai kaļķakmeni. Pie tam saķepšanas laikā notiek tukšā 
ieža iepriekšēja sasārņošanās. Iegūst sakušņotu aglomerātu. 
Saķepšanas procesā kaļķakmens (CaC03) sadalās Ca +  C 02- 
CaO un sasārņo tukšo iezi. Sī reakcija saistīta ar lielu siltuma 

patēriņu. Tādēļ, izmantojot sakušņoto aglomerātu, domnā vairs 
nenotiek kaļķakmens sadalīšanās, samazinās koksa patēriņš, uz
labojas sārņu veidošanās process, paātrinās kausēšana un ietau
pās daudz kušņu.

Ugunsizturīgie materiāli. Visi metalurģiskie procesi, tai 
skaitā čuguna kausēšana, notiek krāsnīs ļoti augstā tempera
tūrā. Tādēļ metalurģiskajās krāsnīs lieto ugunsizturīgus mate
riālus. No ugunsizturīgo materiālu kvalitātes ir atkarīgs, cik ilgi 
krāsns var strādāt bez remonta. Ugunsizturīgajiem materiāliem 
jāiztur augstas temperatūras, jābūt ķīmiski izturīgiem (tie ne
drīkst reaģēt ar kausējamiem elementiem) un ar nelielu izple
šanās koeficientu, lai sakarstot neplaisātu.

Pēc ķīmiskā sastāva ugunsizturīgos materiālus iedala skā
bos, bāziskos un neitrālos.

Skābie ugunsizturīgie materiāli ir dinass un kvarcīts. Dinass 
ir gaiši dzeltens, satur apmēram 90% Si02. Tā kušanas tempera
tūra ir 1750°C, mīksttapšanas temperatūra 1500—1600°C.

Bāziskie ugunsizturīgie materiāli ir magnezīts, dolomīts un 
hrommagnezīts. Magnezīts satur 75—95% MgO. Tas ir ļoti 
grūti kūstošs ugunsizturīgs materiāls ar kušanas temperatūru 
2000°C. Dolomīts satur ap 30% CaO, ap 22% MgO, pārējais ir 
C 02. Tā kušanas temperatūra ir 1800—1950°C.

Hrommagnezīta ķieģeļi kvalitātes ziņā ievērojami pārsniedz
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magnezīta ķieģeļus. Tos iegūst no hroma dzelzs rūdas un mag
nezīta. Ķieģeļu sastāvā ir 20% Cr20 3, 30—60% MgO, nedaudz 
CaO, SiOs, A120 3. Hrommagnezlta kušanas temperatūra ir 
2000°C, augstās temperatūrās tas maz plaisā.

Neitrālie ugunsizturīgie materiāli ir šamots un hroma dzelzs 
rūda. Samotu iegūst no lētiem ugunsizturīgiem māliem. Samota 
sastāvā ir 40—42% Л120 3, 50—60% SiC2, 1,5—3,0% Fe20 3. Sā
rņots ir karstumizturīgs, augstās temperatūrās tas tikai nedaudz 
saplaisā. Samots kust 1600—1700°C temperatūrā. To izmanto kā 
starpkārtu, kas izolē bāzisko mūrējumu no skābā.

Ugunsizturīgo materiālu rūpniecība Padomju Savienībā ir 
guvusi ievērojamus panākumus. Ugunsizturīgo materiālu ražo
šanā PSRS ieņem otro vietu pasaulē.

Mūsdienu metalurģisko procesu intensifikācija rada nepie
ciešamību paaugstināt krāsnīs temperatūru, kas prasa visnoturī
gāko ugunsizturīgo materiālu lietošanu un to kvalitātes uzlabo
šanu. Sakarā ar to sevišķi pieaug jaunu ugunsizturīgo mate
riālu •— oglekļa bloku nozīme, kurus lieto mūsdienu lielo domnu 
oderēšanā. Blokus izgatavo no antracīta, koksa vai grafīta un 
piķa maisījuma. Augstās ugunsizturības dēļ oglekļa bloki ne
slapinās ar čugunu un sārņiem.

Pēdējā laikā metalurģijas praksē plaši ievieš augsta mālaiņa 
satura ugunsizturīgos materiālus, kuros ir līdz 80% A120 3, kā 
arī forsterīta ugunsizturīgos materiālus, kas satur ne mazāk kā 
54% MgO un ne vairāk kā 32% Si02.

14. §. DOMNAS UZBCVE

Čugunu kausē domnās. Domnu mūrēšanai lieto šamotu un 
oglekļa blokus. Turpmāk plaši izmantos augsta mālaiņa satura 
ķieģeļus.

No ārpuses domnu klāj tērauda apvalks.
33. attēlā parādīta domnas uzbūves shēma. Domnas galvenie 

elementi ir pildlūka, šahta, kušanas josla, atbalstjosla un pa
vards. Apskatīsim to uzbūvi. Domnas augšējo daļu sauc par 
pildlūku (I). Noteiktu rūdas, kurināmā un kušņu daudzumu, ko 
iepilda vienā reizē, sauc par kausējuma devu. Pildlūkā atrodas 
iebēršanas un sadales ierīce, caur kuru domnā ieber un pareizi 
sadala kausējuma devas materiālus. Sī ierīce arī neļauj gāzēm 
izplūst no domnas. Mūsdienās visvairāk izplatīta iebēršanas 
aparāta konstrukcija, kas shematiski parādīta 33. attēlā. Aparāts 
sastāv no diviem konusiem — mazā 2 un lielā 4 un divām piltu
vēm — mazās 1 un lielās 3, kuras noslēdz mazais un lielais ko
nuss. Vispirms materiāli nonāk mazajā piltuvē virs mazā ko
nusa. Ķad mazo konusu nolaiž uz leju, materiāli pa radušos 
spraugu nobirst uz lielā konusa, kas blīvi piespiests lielajai
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piltuvei. Tad mazo konusu pa
ceļ, aizverot mazo piltuvi, bet 
lielo nolaiž, atverot lielo piltuvi, 
un materiāli nokļūst domnā.

Ieberot kausējuma devu ar 
konusu metodi, materiālus 
domnā sadala tā, ka lielākie ših- 
tas gabali nokļūst domnas cen
trā, bet sīkākie — tuvāk sienām. 
Tādā sadalījumā gāzes vispilnī
gāk apņem visu šihtu. Parasti 
gāzes cenšas plūst gar domnas 
sienām, bet daudz mazāk caur 
centru. Radot pie sienām blīvāku 
materiālu slāni, bet centrā ma
zāk blīvu, panāk gāzu vienmērī
gāku plūšanu visā domnas šķērs
griezumā, kas veicina pilnīgāku 
rūdas reducēšanos.

Pildlūkā atrodas gāzu izva
dīšanas caurules. Temperatūra 
pildlūkā ir 150—300°C.

Šahtai II ir lejasgala pla
tāka nošķelta konusa forma. Tā 
ir vislielākā domnas daļa. Šahtā 
notiek rūdas izžūšana, ķīmiski 
saistītā ūdens atdalīšanās, rū
das saplaisāšana un tās oksīdu 
reducēšanās. Šahtas dažādos 
augstumos temperatūra svār
stās robežās no 350—400°C līdz 
800—1200°C.

Kušanas joslai III ir cilindriska forma, un tā ir domnas 
platākā daļa. Kušanas joslā sākas sārņu veidošanās un metāla 
kušana. Temperatūra šajā joslā ir ap 1400°C un augstāka.

Atbalstjoslai IV  ir lejasgalā šaurāka nošķelta konusa forma. 
Atbalstjoslā turpinās metāla un sārņu kušana. Temperatūra tur 
sasniedz 1600—1800—1900°C.

Pavards V ir ļoti svarīga domnas daļa. Pavarda dibenu 8 
sauc par klonu. Pavarda augšdaļā atrodas furmas 6, caur kurām 
domnā ar spiedienu iepūš sakarsētu gaisu kurināmā sadegšanas 
nodrošināšanai. Furmas ir izvietotas visapkārt pavardam. Lie
lām domnām ir līdz 20 furmu. Gaisu furmām pievada pa gre
dzenveida gaisa vadu 5. Pavarda apakšdaļā ir čuguna izteka 10. 
Augstāk par čuguna izteku atrodas sārņu izteka 7. Temperatūra 
pavardā sasniedz 2000°C. Pavardā sakrājas šķidrais čuguns un 
sārņi.

33. att. Domnas garengrie- 
zums.
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Domna balstās uz smaga dzelzsbetona pamata 9. Salīta ir 
nostiprināta uz kolonām, kas saistītas ar domnas pamatu.

Attālumu no čuguna iztekas ass līdz iebēršanas aparāta 
apakšējā konusa nolaišanas līmenim sauc par domnas derīgo 
augstumu, bet darba tilpumu, kas atbilst šim augstumam, — 
par derīgo tilpumu. Domnas derīgais tilpums raksturo tās lie
lumu. Padomju Savienībā darbojas domnas ar derīgo tilpumu 
1100, 1386, 1513, 1719, 2002 un 2700 m3.

Visi galvenie domnas elementi ir atkarīgi no tās derīgā aug
stuma. Tā, piemēram, 2700 m3 tilpuma domnai, kuras derī
gais augstums 31 m, pavarda diametrs ir 11 m, kušanas joslas 
diametrs — 12 m, bet pildlūkas diametrs — 8 m. Tik lielas 
domnas darbojas ar īpašu šihtu, uzlabotas kvalitātes kurināmo 
un īpašu siltuma režīmu, Domnas procesa vadīšana ir maksimāli 
mehanizēta un automatizēta.

Palīgiekārtas. Domnas cehs ir sarežģīts dažādu savstarpēji 
cieši saistītu agregātu, ierīču un mehānismu komplekss.

Pie palīgmehānismiem pie
der šihtas pacelšanas un iebēr
šanas ierīces. Sihtas materiālus 
no dzelzceļa vagoniem iekrauj 
bunkuros, no kuriem tie tālāk 
nonāk automātiskos svaros un 
pēc tam vagonetēs.

Materiālus uz pildlūku no
gādā ar slīpu celtni. Uz slīpā 
celtņa tilta ir sliežu ceļš, pa kuru 
pārvietojas vagonetes. Kad 
viena vagonete ar materiāliem 
ceļas uz augšu, otra laižas lejā. 
Kad no vienas vagonetes mate
riāli birst pildlūkā, otra lejā tiek 
piekrauta. Visus darbus veic 
mehānismi.

G a i s a  k a r s ē t ā j i .  Pie 
palīgiekārtām pieder arī gaisa 
karsētāji. Domnā ievada karstu 
gaisu, kuru sakarsē gaisa kar
sētājos, sadedzinot tajos dom 
nas gāzi. Moderna gaisa karsē
tāja uzbūve redzama 34. attēlā. 
Gaisa karsētājs mūrēts no ša- 
mota ķieģeļiem, no ārpuses to 
klāj tērauda apvalks. Karsētāja 
augšdaļu noslēdz kupols, apakšā 
atrodas dibens. Apvalka iekš
pusē izveidota vertikāla kamera 34. att. Gaisa karsētājs.

57



1, kurā notiek gāzes degšana, bet pārējo telpu aizņem ugunsiz
turīgu ķieģeļu krāvums 2. Gaisa karsētājs balstās uz dzelzsbe
tona pamata un ar cauruļvadiem savienots ar gaisa kompreso
riem, ar domnas gredzenveida gaisa vadu un ar dūmeni.

Gaisa karsētājs darbojas šādi. Sākumā gaisa karsētāju sa
karsē ar domnas gāzi, kuru pievada gāzes deglim 5. Deglī gāze 
savienojas ar gaisu un sāk degt. Gāzes liesma paceļas līdz ku
polam, tad caur krāvuma kanāliem plūst uz leju un izplūst pa 
dūmeni 3. Ķieģeļu krāvums sakarst. Sakaršana ilgst apmēram 
stundu, krāvuma temperatūra šai laikā sasniedz 1500°C. Pēc 
tam karsēšanu pārtrauc un caur īpašu ierīci 4 ar spēcīgiem 
kompresoriem ievada karsētājā aukstu gaisu, kas, izejot caur 
karsto krāvumu, sakarst līdz 1000—1200°C un tad nonāk domnā. 
Pēc 45—60 minūtēm krāvums ir atdzisis un gaisa karsētāju 
atkal pārslēdz uz karsēšanu.

Lai domnu bez pārtraukuma apgādātu ar karstu gaisu, vaja
dzīgi trīs četri gaisa karsētāji.

Pēdējā laikā domnas gāzei, kuru izmanto gaisa karsētāju 
sakarsēšanai, piejauc apmēram 10—1 2 % dabiskās gāzes. Tas 
ļauj ievērojami paaugstināt karstās pūsmas temperatūru.

G ā z e s  t ī r ī t ā j i .  Domnas gāzi kā kurināmo izmanto ti
kai pēc rudas putekļu un koksa daļiņu attīrīšanas.

Gāzi attīra gāzes tīrīšanas aparātos. Sākumā izdara sauso 
jeb rupjo attīrīšanu, kas notiek šādi. Domnas gāzi pa caurulēm 
ievada lielos cilindros, kuros nokļūstot tā zaudē ātrumu. Rūdas 
un koksa daļiņas, būdamas smagākas, krīt uz leju, bet attīrītā 
gāze aizplūst tālāk. Taču gāze tā netiek pilnīgi attīrīta un aiz
nes līdzi daļu rūdas putekļu. Sausajai attīrīšanai seko mitrā at
tīrīšana, kas ir daudz pilnīgāka. Mitro attīrīšanu izdara cilin
dros, ko sauc par skruberiem. Tajos īpašas ierīces, izsmidzinot 
ūdeni, nodrošina rūdas putekļu un koksa daļiņu nosēšanos.

Vispilnīgākā ir elektrostatiskā attīrīšana. Tajā gāzes plūst 
caur augstsprieguma elektrisko lauku, kas radīts starp diviem 
elektrodiem, un elektriski lādētās cietās daļiņas elektriskā lauka 
ietekmē sakrājas pie viena no elektrodiem. Gāzi pēc attīrīšanas 
aizvada uz gāzes tvertni. Nosēdušos putekļus periodiski aizvāc.

15. §. DOMNAS PROCESS

Čuguna ieguve ir sarežģīts ķīmisks process. Tajā ir trīs 
stadijas:

1) dzelzs reducēšanās no oksīdiem;
2 ) dzelzs pārvēršanās čugunā;
3) sārņu veidošanās.
Domnas process notiek šādi. Domnā nepārtraukti viens uz 

otru iedarbojas šihtas materiāli, kas pārvietojas no augšas uz
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leju, un degšanas produkti, kas pārvietojas no lejas uz augšu. 
Sihtas materiālus iekrauj tā, lai rūda, kurināmais un kušņi 
domnā nonāktu pareizā secībā. Pildlūkā un šahtas augšdaļa 
rūda atbrīvojas no higroskopiskā mitruma, izžūst un saplaisā, 
kas atvieglo tās reducēšanās procesu. Rūda reducējas, pateico
ties koksa degšanai. Degšana sakas no apakšas, pavardā. Kar
stais gaiss caur furmām nokļūst domnā, un furmu līmenī gaisa 
skābeklis sāk savienoties ar sakarsētā koksa oglekli.

Skābeklim savienojoties ar oglekli, veidojas ogļskābā gaze 
C 02 pēc reakcijas c+o2=co2,
t. i., kokss pilnīgi sadeg. Gāzei virzoties domnā uz augšu, skā 
bekļa koncentrācija samazinās. Tā rezultātā oglekļa oksidācija 
vairs nav pilnīga un notiek pēc reakcijām

2C +  0 2 =  2C0;
C +  COz =  2CO.

Vienlaicīgi notiek gaisa mitruma vai īpaši mitrinātas pūsmas 
un oglekļa mijiedarbības reakcija

H20  +  C =  H2 +  CO.
СО un H2 domnā reducē dzelzi.
Dzelzs reducēšana nenotiek uzreiz, bet pakāpeniskā skābekļa 

atdeves ceļā pēc šādas shēmas:
Fe20 3->-Fe30 4->-Fe0->-Fe.

Dzelzs oksīdu reducēšana notiek pēc reakcijām:
3F e20 3 4- СО =  2F e30 4+ C 02+ Q;

Fe30 4+ CO= 3FeO +  C 02—Q;
FeO +  CO=Fe +  C 02+Q.

Analogas reakcijas notiek, reducējot rūdu ar ūdeņradi: 
3Fe20 3+ H 2 =  2Fe30 4+ H 20;

Fe30 4 +  H2=3Fe0 +  H20;
Fe0 +  H2- F e + H 20.

Vienlaicīgi notiek dzelzs oksīdu tieša reducēšana ar cietu 
oglekli pēc reakcijas

FeO +  C =  Fe+CO —Q.
Ar šo paņēmienu reducē 50% dzelzs oksīdu. Cietais ogleklis
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sodrēju veida nogulsnējas rudas poras un karbonize dzelzi. 
900—1000°C temperatūrā oglekļa oksīds reaģē ar tīru dzelzi:

3Fe+2C0 =  FesC +  C 02.

Veidojas dzelzs karbīds Fe3C, kas, izšķīstot dzelzī, veicina 
tās karbonizāciju. Karbonizācijas process norit aktīvi, pie tam 
dzelzī var izšķīst līdz 4% oglekļa. Līdzās dzelzs oksīdu reducē
šanai un tīras dzelzs karbonizācijai domnā notiek ari citu šihtas 
elementu reducēšanās reakcijas — reducējas silīcijs, mangāns, 
sērs, fosfors, kā ari retie elementi -— titāns, hroms, vanādijs u. c., 
ja tie atrodas rūdās. Visi minētie elementi reducējas galvenokārt 
ar cietu oglekli. Reducēšanās notiek augstās temperatūrās 
(1000—1200°C) ar siltuma uzņemšanu.

Mangāns reducējas no mangāna rūdas vai no martena sār
miem, kurus īpaši ievada šihtā. Reakcija notiek 1000—1100°C 
temperatūrā un attēlojama šādi:

M nO+C=M n +  CO—Q.
Silīcijs reducējas pēc reakcijas

Si02 +  2C =  Si +  2CO—Q, 
kas notiek 1100—1200°C temperatūrā.

Fosfors, kurš atrodas rūdās kalcija fosfāta Ca2P20 8 veidā, 
reducējas ar sakarsētu kurināmā oglekli S i02 klātbūtnē.

Sērs, daļēji veidojot ar dzelzi savienojumu FeS, izšķīst pā
rējā dzelzī.

Visu minēto elementu reducēšanās rezultātā domnā rodas 
sarežģīts dzelzs sakausējums ar oglekli, mangānu, silīciju, sēru 
un fosforu. So sakausējumu sauc par čugunu.

Sārņu veidošanās domnā. Sārņi veidojas kušanas joslā no 
tukšā ieža, koksa pelniem, sēra un rūdas piemaisījumiem. Sār
ņiem ir ļoti liela nozīme domnas procesā. No iegūto sārņu rak
stura ir atkarīga čuguna kvalitāte.

Ja čugunā jābūt augstam Si procentam, tad sārņiem jāsatur 
mazāk Si02, jo sārņos saistītais S i02 neļauj silīcijam reducēties 
un pāriet čugunā. Sājā gadījumā jāizvairās no stipri kaļķainiem 
sārņiem.

Turpretī, ja čugunam jābūt ar augstāku Mn procentu, sārņi 
var būt kaļķaināki, jo stipri kaļķainos sārņos MnO šķīst slikti, 
reducējas un pāriet čugunā.

Pilnīgākai sēra atdalīšanai lieto stipri kaļķainus sārņus. 
Sēra atdalīšana notiek pēc reakcijas

FeS +  CaO 4 - C Fe +  CaS +  СО—Q.
Izveidojies CaS labi šķīst sārņos un nemaz nešķīst čuguna.
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Ir ari paņēmieni čuguna attīrīšanai no sēra ārpus domnas, 
pievienojot šķidrajam čugunam kausā vai teknē sodu Na2C 03.

Uz vienu tonnu čuguna rodas 0,4—1 t sārņu. Vienas tonnas 
čuguna iegūšanai izlieto apmēram 2 t rūdas, 0,7—0,8 t koksa un 
0,25—0,40 t kušņu.

Domnas darbība. Domnā nepārtraukti iekrauj šihtu un pie
vada gaisu. Reducējamie un izkausējamie materiāli ķīmiskās 
iedarbības rezultātā pārvēršas čugunā un sārņos.

Čuguns un sārņi satek pavardā. Čuguns nostājas uz pavarda 
klona, sārņi — virs čuguna. Čugunu un sārņus periodiski izlaiž: 
čugunu — 6 — 8 reizes diennaktī, bet sārņus — katru stundu 
vai biežāk. Čuguna iztekas attaisīšanai izmanto elektrisko urbj
mašīnu un pneimatisko veseri. No domnas čugunu izlaiž trans
porta kausos. Sājos kausos šķidro čugunu transportē vai nu 
uz mikseri (čuguna krātuvi), ja čugunu tieši pārstrādā tēraudā, 
vai uz liešanas mašīnu, kuras ražīgums ir 15 000 t čuguna dien
naktī. Čuguna iztekas aiztaisīšanai pēc čuguna izlaišanas iz
manto elektriskos lielgabalus, kuri iespiež iztekas caurumā 
ugunsizturīgu lentveida masu.

Sārņus izlaiž pa sārņu iztekām. Modernās domnās ierīkotas 
divas sārņu iztekas.

Sārņus no domnas kausos transportē uz granulācijas ba
seinu vai izgāztuvi. Granulācijā sārņi pārvēršas rupjgraudainā 
pulverī.

Domnas procesa tehniski ekonomiskie rādītāji. Mūsdienu 
domnas ar derīgo tilpumu 1300—1350 m3 ražo 2000—2200 t ču
guna diennaktī. Svarīgākais domnas darba rādītājs ir tās de
rīgā tilpuma izmantošanas koeficients (DTIK). Aprēķinot DTIK, 
domnas derīgais tilpums (kubikmetros) jādala ar diennaktī 
ražoto čugunu (tonnās). Ja domna ar derīgo tilpumu 1300 m3 
dod diennaktī 1300 t čuguna, tad tās derīgā tilpuma izmantoša-
nas koeficients K= jgo0 = 1  m3/t, bet, ja tā pati domna diennaktī

ražo 2000 t čuguna, tad K = 2ooo =  0,65 m3/t. Jo mazāks ir dom
nas derīgais tilpums uz 1 t ražotā čuguna, jo domna ražīgāka.

Domnas procesa progresīvā tehnoloģija paredz izmantot ar 
skābekli un tvaiku bagātinātu pūsmu vai tīra skābekļa pūsmu. 
Pievienojot pūsmai tikai 25% skābekļa, domnas ražīgums pie
aug 1,5, bet dažkārt 2 reizes.

Vienlaicīgi paredz ievērojamu spiediena paaugstināšanu zem 
pildītākas — līdz 1,5—2,5 atmosfērām. Tas paaugstina domnas 
ražīgumu, jo gāzu kustības ātruma samazināšanās rezultātā sa
mazinās zudumi putekļu veidā, pieaug gāzu un šihtas materiālu 
savstarpējās iedarbības laiks. Tādā kārtā uzlabojas dzelzs re
ducēšanās no oksīdiem un samazinās koksa patēriņš.

Mitrinātas pūsmas lietošanai ir šāda nozīme. Ūdens tvaiki,
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augstā temperatūrā sadaloties, izdala ūdeņradi, kas paaugstina 
domnas gāzes reducēšanas spējas.

Ražīgums domnai ar derīgo tilpumu 2700 m3 ir 6000 t ču
guna diennaktī, tās derīgā tilpuma izmantošanas koeficients — 
0,45.

16. §. DOMNAS DARBA PRODUKTI UN TO IZMANTOŠANA

Domnas procesa produkti ir čuguns, sārņi un domnas gāze.
Čuguns ir galvenais domnas procesa produkts. Čugunu iz

manto lējumu izgatavošanai vai pārkausē tēraudā.
Sārņi ir blakusprodukts, ļoti lēts un labs būvmateriāls, ko 

izmanto cementa, betona un ķieģeļu izgatavošanai, kā arī ceļu 
būvē. Čuguna ražošanā iegūto sārņu daudzums ir ļoti liels, to 
svars sastāda 60% no izkausētā čuguna svara. Izšķir bāziskos 
un skābos sārņus. Skābajiem sārņiem ir augsta izturība. Ja 
šķidrā stāvoklī tos izpūš ar tvaiku vai gaisu, iegūst labu izolā
cijas materiālu — sārņu vati.

Domnas gāze arī ir svarīgs blakusprodukts. Tā ir kurinā 
mais ar augstu siltumspēju — 850—1000 kcal/m3. Domnas gā
zes sastāvā ir 35% oglekļa oksīda СО, 2 —3% ūdeņraža H2. 
0,5% metāna, pārējais ir slāpeklis.

Sadedzinot 1 t koksa, iegūst ap 4000 m3 gāzes. Attīrītu dom
nas gāzi izmanto gaisa karsētāju, metalurģisko krāšņu un koksa 
bateriju karsēšanai, bet pēdējā laikā dažādu ķīmisku produktu 
iegūšanai.

Viena domna ar ražīgumu 1500 t dod diennaktī tik daudz 
gāzes, ka ar to var aizstāt 90—100 t cietā kurināmā.

17. §. ČUGUNA SASTĀVS, ŠĶIRNES, KLASIFIKĀCIJA UN MARKAS
PĒC ГОСТ

Čuguns ir dzelzs un oglekļa sakausējums, kas satur 2,0  
4,3% oglekļa. Čuguns satur arī piemaisījumus — silīciju, man
gānu, sēru un fosforu. Aptuvenais čuguna sastāvs procentos ir 
šāds: dzelzs — līdz 92,0, oglekļa 2,0—4,3, silīcija 0,5—4,25, 
mangāna 0 ,2 —2 ,0 , sēra 0 ,0 2 —0 ,2 0 , fosfora 0 ,1—1,2 .

Minētie piemaisījumi nonāk čugunā kausēšanas procesā.
Piemaisījumu ietekme uz čuguna īpašībām. Piemaisījumu 

ietekme čugunā ir ļoti liela, jo tie nosaka čuguna struktūru, īpa
šības un šķirni.

Ogleklis ir ļoti svarīga čuguna sastāvdaļa. Ogleklis čugunā 
atrodas dažādos stāvokļos — ķīmiska savienojuma FesC veidā, 
ko sauc par dzelzs karbītu jeb cementītu, un brīvā stāvokli — 
grafīta veidā.

Ja ogleklis čugunā ir cementīta veidā, tad čuguns lūzumā
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ir baltā krāsa. Cementīts kristalizējas tieši no šķidra sakausē
juma. Jo straujāks atdzesēšanas process (čugunam pārejot no 
šķidra stāvokļa cietā un atrodoties cietā stāvoklī), jo vairāk 
čugunā ķīmiski saistīta oglekļa.

Čugunu, kurā ogleklis ir cementīta veidā, sauc par balto 
čugunu.

Ja ogleklis čugunā ir galvenokārt brīvā stāvoklī — grafīta 
veidā, tad čuguns lūzumā ir pelēkā krāsā un to sauc par pe
lēko čugunu.

Mangāns veicina baltā čuguna ieguvi, jo veido ar oglekli 
karbīdu Mn3C un tādējādi aizkavē grafīta izdalīšanos. Tādēļ 
baltajos čugunos ir 2—2,5%, bet dažreiz pat 3,5% Mn. Pelēkajā 
čugunā ir ne vairāk par 1,3% Mn.

Silīcijs ir svarīgākais čuguna piemaisījums pēc oglekļa. Si
līcijs veicina pelēkā čuguna rašanos. Pelēkajā čugunā ir 1,25— 
4,25% silīcija, baltajā — 0,2—2,0% silīcija.

Sērs ir kaitīgs čuguna piemaisījums. Sērs pasliktina čuguna 
mehāniskās īpašības, pazeminot izturību un paaugstinot traus- 
lumu, tas piešķir čugunam biezplūstamību un veicina pūslīšu 
rašanos, t. k, pasliktina tā lejamību. Tādēļ sēra saturs čugunā 
nedrīkst pārsniegt 0,08%.

Fosfors arī pazemina čuguna izturību un paaugstina traus- 
lumu, bet fosfors tomēr ir derīgs piemaisījums, jo palielina pe
lēkā čuguna šķidrplūstamību. Šī īpašība ir ļoti vērtīga māksli
niecisko un plānsieniņu lējumu izgatavošanā. Atbildīgos lēju
mos fosfora saturu pieļauj līdz 0 ,1 %. mazāk atbildīgos — līdz 
1,2 % .

Čuguna šķirnes. Domnas izkausētos čugunus iedala šadas 
šķirnēs: baltie, pelēkie, leģētie, speciālie un augstizturīgie ču
guni.

B a l t i e  č u g u n i .  Baltie čuguni galvenokārt ir pārstrā
dājamie čuguni — tos pārstrādā tēraudā. Tie izceļas ar augstu 
cietību un trauslumu. Baltajiem čuguniem piemīt slikta leja 
mība, tie ir biezplūstoši. Baltie čuguni slikti apstrādājami ar 
griezējinstrumentiem. Pēc pārstrādāšanas paņēmiena tos iedala 
trīs grupās — martenčugunā, besemerčugunā un tomasčugunā. 
Šie čuguni atšķiras ar sastāvu, piemēram, besemerčugunā ir pa
zemināts sēra un fosfora saturs, tomasčugunā — paaugstināts 
fosfora un pazemināts silīcija saturs. Baltajos čugunos ir augsts 
mangāna saturs. Pārstrādājamie čuguni sastāda apmēram 70% 
no visiem baltajiem čuguniem.

P e l ē k i e  č u g u n i .  Pelēkie čuguni pieder pie lejamo ču
gunu grupas. Ogleklis tajos atrodas galvenokārt brīvā stā
vokli grafīta veidā. Pelēkajos čugunos daudz silīcija — līdz 
4,2%. Tiem piemīt laba lejamība, tie ir šķidrplūstoši, kas no
drošina labu formas piepildīšanos plānos šķērsgriezumos. Ru
kums pelēkajiem čuguniem ir neliels.
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Pelēkā čuguna struktūras pamatā visbiežāk ir ferīts vai per- 
līts, kurā iekļautas grafīta plāksnītes. Tāda struktūra nodro
šina labu apstrādājamību, jo viegli atdalīt skaidu (sk. nod. «Tē
rauda un čuguna termiskā apstrāde»).

Pelēkais čuguns ir diezgan mīksts, tomēr tas maz dilst.
Lejamos čugunus pēc fosfora satura iedala trīs grupās — 

hematīta čugunos, .parastajos čugunos un čugunos ar augstu 
fosfora saturu.

Hematīta čugunos ir ļoti zems fosfora saturs (līdz 0,1%). 
Sos čugunus izmanto atbildīgos lējumos.

Parastie čuguni satur 0 ,1—0,3% fosfora. Tos izmanto deta
ļām, kas pakļautas triecienslodzēm.

Čugunos ar augstu fosfora saturu ir 0,3—1,2% fosfora. Tie 
ir izturīgi pret dilšanu, bet neizturīgi pret triecieniem. Labā 
šķidrplūstamība ļauj tos izmantot mākslinieciskiem lējumiem. 
Apstrādē šie čuguni iegūst augstu virsmas kvalitāti.

Lejamajiem koksa čuguniem ir šādas markas: ЛКОО, ЛЮ, 
ЛК2, ЛКЗ, ЛК4 (ГОСТ 4832—58). Vislabākie ir ЛКОО un 
ЛК1 markas čuguni, tajos ir daudz silīcija — 3,26—4,25% un 
maz sēra — 0,02—0,03%.

Pelēkais čuguns ražošanā nonāk lietņu veidā, kurus raksturo 
pēc to mehāniskajām īpašībām.

Saskaņā ar ГОСТ 1412—54 pelēkā čuguna lējumiem noteik
tas šādas markas: СЧ 00, СЧ 12—28, СЧ 15—32, СЧ 18—36, 
СЧ 21—40, СЧ 24—44, СЧ 28—48, СЧ 32—52, СЧ 35—56, 
СЧ 38—60.

Čuguna marka satur šādus elementus: СЧ apzīmē peleko 
čugunu (серый чугун), pirmais skaitlis norāda stiepes izturī
bas robežu, bet otrais — lieces izturības robežu (kG/mm2).

Grupa čugunu, ieskaitot mārku СЧ 21—40, pieder pie nelie
las izturības čuguniem. To cietība ir HB 143—241.

Čuguni ar mārku СЧ 24—44 un augstāk pieder pie paaugsti
nātas izturības čuguniem. To cietība arī ir augstāka — HB 
170—262.

Dažadas pelekā čuguna markas izmanto šādu izstrādājumu 
un detaļu izgatavošanai:

СЧ 12—28 — detaļām, kas strādā mazā spriegumā un bez 
berzes, — statnēm, pamatnēm, apvalkiem, kārbām, kokilēm un 
citur;

СЧ 15—32 un СЧ 18—36 — detaļām, kas pakļautas vidē
jam spriegumam un dilšanai pie maziem īpatnējiem spiedieniem 
(p = 5 kG/cm2), plānsieniņu lējumiem dažādās mašīnbūves noza
rēs, caurulēm, kokilēm un citur, kā arī antifrikcijas lējumiem;

СЧ 21—40 — caurulēm un fitingiem naftas pārsūknēšanai, 
virzuļu gredzeniem;

СЧ 24—44 — metālgriešanas darbgaldu statnēm, spara ra
tiem, sūkņu korpusiem;
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СЧ 28—48 — aukstās sēdināšanas štancēm, lieliem virzuļu 
gredzeniem, detaļām, kam jāiztur liels spiediens;

СЧ 32—52, СЧ 35—56, СЧ 38—60 — bloku galvām, zobra
tiem, rāmjiem, statnēm un citām atbildīgām detaļām.

L e ģ ē t i e  č u g u n i .  Sie čuguni bez parastajiem piemai
sījumiem satur leģējošus elementus — hromu, niķeli, varu, 
titānu, molibdenu un citus. Leģē galvenokārt pelēkos čugunus, 
bet dažos gadījumos arī baltos. Leģējošie elementi uzlabo ču
guna mehāniskās īpašības un rada tam sevišķas fizikāli ķīmis
kas īpašības. Sēra tajos drīkst būt ne vairāk par 0,03—0,04%, 
bet fosfora — līdz 0,3%. Hroms paaugstina čuguna cietību, 
izturību un nodilumizturību, niķelis uzlabo apstrādājamību.

Augsto mehānisko un fizikāli ķīmisko īpašību dēļ leģētos ču
gunus plaši izmanto dažādās rūpniecības nozarēs. No tiem ga
tavo kloķvārpstas, kompresoru detaļas, dzinēju virzuļus. No ču
guniem ar 2 % hroma un 1 % niķeļa izgatavo zobratus, automo
biļu, dīzeļu, štanču detaļas, jo šie čuguni ir ļoti izturīgi. Čuguni 
ar 5—6 % niķeļa un 1 —1,5% hroma pēc rūdīšanas ir ļoti cieti 
(HB 400) un nodilumizturīgi, tādēļ no tiem izgatavo štances 
un virzuļu gredzenus.

Leģētajiem čuguniem ar 5—6 % niķeļa un 12—35% hroma 
piemīt ļoti augsta nodilumizturība.

Leģētie čuguni ar 12—16% hroma, 6 —8 % vara, 2—4% ni
ķeļa un 2,7—3,2% oglekļa izceļas ar augstu korozijizturību. 
Plaši izmanto nemagnētiskos leģētos čugunus, kas elektroma- 
šīnu būvē aizstāj krāsainos metālus.

No plāvizturīgiem čuguniem izgatavo detaļas, kas darbā sa
karst līdz 850—900°C. Šos čugunus izmanto krāšņu un kurtuvju 
detaļām, kuģu dīzeļu galvām.

Pašlaik plaši izmanto leģētos titāna un titāna-vara čugunus.
Padomju Savienībā no dzelzs rūdām, kas satur retos elemen

tus, iegūst daudz dabiski leģētu čugunu.
S p e c i ā l i e  č u g u n i  ( f e r o s a k a u s ē j u m i ) .  Speciālie 

čuguni jeb ferosakausējumi atšķiras no parastajiem čuguniem ar 
to, ka tajos ir paaugstināts silīcija un mangāna saturs vai arī 
tie satur hromu, titānu, volframu un citus elementus. Ferosa- 
kausējumus iegūst galvenokārt domnās. Pie tādiem ferosakau- 
sējumiem pieder ferosilīcijs, feromangāns un spoguļčuguns. Tos 
sauc par domnu ferokausējumiem atšķirībā no ferosakausēju- 
miem, kurus iegūst elektrokrāsnīs.

Ferosilīcijs ir čuguns, kas satur 9—13% silīcija (tā marka 
Си 10) un 13—15% silīcija (Си 15). Feromangāns satur 70— 
75% mangāna, tā markas ir Mh 5 un Mh 6 . Spoguļčuguns sa
tur daudz mangāna — 10 līdz 25% un 2% silīcija, tā markas 
341,342, 343.

Ferosakausējumus izmanto par piedevām čugunam atbildīgos
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lējumos un par dezoksidētājiem tērauda ražošanā (par dezoksi- 
dētājiem sīkāk stāstīts nodaļā «Tērauda ražošana»;.

Bez minētajām čuguna šķirnēm ražošanā plaši izmanto 
augstizturīgos un kaļamos čugunus, kuriem ir augstas liešanas 
īpašības un fizikāli ķīmiskās īpašības. Par kaļamo čugunu sīkāk 
stāstīts nodaļā «Tērauda un čuguna termiskā apstrāde», bet par 
augstizturīgo čugunu — nodaļā «Liešana».

IV N O D A Ļ A

TĒRAUDA RAŽOŠANA

Tērauds ir svarīgākais rūpniecības materiāls. Tēraudu iegūst 
no čuguna.

Tērauda galvenā atšķirība no čuguna ir tā, ka tērauds satur 
mazāk oglekļa, kā ari mazāk kaitīgo piemaisījumu — sēra uti 
fosfora. Tātad, lai no čuguna iegūtu tēraudu, čuguns jāatbrīvo 
no daļas oglekļa un kaitīgo piemaisījumu.

Ir trīs tērauda ražošanas paņēmieni — konvertera, Martena 
un elektriskais.

Konvertera paņēmienu atklāja Besemers Anglijā 1856. gadā. 
Krievijā šo paņēmienu sāka lietot pagājušā gadsimta beigās. 
1872. gadā Obuhovas rūpnīcā Pēterburgā, piedaloties D. Cerno- 
vam, uzstādīja nelielus konverterus. Tai pašā laikā Sormovas 
rūpnīcā izveidoja pasaulē pirmo liesmu reģenerācijas krāsni, kas 
ir mūsdienu martenkrāšņu prototips. Pēc tam šīs krāsnis izpla
tījās Urālu un citās Krievijas lielajās metalurģiskajās rūpnīcās. 
XX gadsimta sākumā Krievijā parādījās pirmās elektrokrāsnis. 
kurās metālu kausēja ar elektrisko loku.

18. §. TĒRAUDA RAŽOŠANAS KONVERTERA PAŅĒMIENS

Konvertera paņēmienā tēraudu iegūst, pūšot gaisu caur kon
verterā ielieto šķidro čugunu. Gaisa skābeklis oksidē oglekli un 
citus piemaisījumus. Konverters ir bumbierveida trauks, kas 
oderēts ar ugunsizturīgu materiālu un pārklāts ar tērauda ap
valku. Konvertera augšējo daļu sauc par kaklu. Cilindriskajā 
daļā konverters apjozts ar biezu tērauda gredzenu. Gredzenam 
pievienotas divas rēdzes, uz kurām konverters balstās statnē. 
Caur dobo redzi konverterā no gaisa vada pievada gaisu. 
Otras rēdzes galā uzmaukts zobrats, kas savienots ar zobstieni. 
Zobstieni pārvieto ar hidraulisko piedziņu. Moderniem konver
teriem ir elektriskā piedziņa. Zobstienim pārvietojoties, konver
ters pagriežas par vajadzīgo leņķi, ieņemot horizontālu, verti
kālu vai slīpu stāvokli. Konvertera apakšējā galā ir noņemams 
dibens, kas izklāts ar ugunsdrošiem ķieģeļiem.
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Saspiests gaiss caur dobo rēdzi un cauruli nonāk gaisa 
tvertnē, pēc tam tas caur furmām — gaisa kanāliem konvertera 
dibenā — iekļūst konverterā. Lai ielietu čugunu, konverteru pa
griež horizontāli (35. att. a ). Tādā konvertera stāvoklī šķidrais 
čuguns nesasniedz lurmu līmeni un neaizlej tās. Pēc čuguna 
ieliešanas un lūžņu vai rūdas un kaļķu piebēršanas (atkarībā no

35. alt. Konvertera uzbūves shēma:
а — konvertera stāvoklis čuguna ieliešanas laikā: b — konverters darba stāvokli

procesa rakstura) sāk pūst gaisu un pagriež konverteru verti
kāli (35. att. b). Pūsmas spiediens ir daudz lielāks nekā šķidrā 
metāla spiediens, tāpēc furmas neaizlej as. Pēc caurpūšanas kon
verteru pagriež horizontāli un pārtrauc pūsmu. Iegūto tēraudu 
pēc sastāva pārbaudes izlej kausā.

Ir divu veidu konvertera procesi: skābais - Besemera un 
bāziskais — Tomasa.

Besemera paņēmiens. Besemera konverterā ugunsizturīgais 
mūrējums veidots no skaba materiala — dinasa. Procesu Bese
mera konverterā iedala trīs periodos.

Pirmais periods — čuguna galvenās masas (dzelzs, kā arī 
silīcija, mangāna un oglekļa) oksidēšanās ar caurpūstā gaisa 
skābekli uz divvērtīgās dzelzs oksīda FeO skābekļa rēķina, kurš, 
dzelzij degot, rodas lielā daudzumā. Oksidēšanās notiek pēc 
reakcijām

Fe+  !/20 2 = FeO +  Q (64430 cal);
Mn 4- FeO = MnO +  Fe+ Q (32290 cal);
S i +  2FeO =  Si02 + 2Fe +  Q (78890 ca 1).
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No dotajām reakcijām redzams, ka silīcija un mangāna pie
maisījuma izdegšana (oksidēšanās) notiek ar lielu siltuma iz
dalīšanos; sevišķi daudz siltuma izdalās, silīcijam oksidējoties. 
Tā rezultātā temperatūra konverterā paaugstinās par 300— 
400°C. So periodu pavada spēcīga dzirksteļu izdalīšanās, tādēļ 
to sauc par dzirksteļu periodu. Liesma ir aveņsarkanā krāsā. 
Pirmais periods ilgst 7— 8  minūtes. Sai periodā sāk veidoties 
arī sārņi.

Otrajam periodam raksturīga aktīva oglekļa oksidēšanās pēc 
reakcijas

FeO+ C =  Fe +  СО—Q.

Izdegot ogleklis absorbē daudz siltuma, tādēļ temperatūra 
konverterā nedaudz pazeminās. Izveidojies oglekļa oksīds СО 
sadeg par C02. Liesma ir žilbinoši balta. Oglekļa izdegšana 
ilgst 8 —10 minūtes. Vairumā gadījumu, kad oglekļa saturam 
tēraudā jābūt 0,4—0,5%, ar šo periodu process beidzas.

Ja jāiegūst tērauds ar zemu oglekļa saturu, tad oglekļa deg
šana turpinās trešajā periodā, kurā tas izdeg maksimāli. Lies
mas lāpa samazinās, parādās tumšbrūni dūmi, kas liecina par 
dzelzs degšanu un FeO veidošanos. Tas ilgst 3—4 minūtes, pēc 
tam caurpūšanas process beidzas.

Konverteru pagriež lidrizontāli un gaisa padevi pārtrauc. 
Taču tērauda kausēšanu vēl nevar uzskatīt par pabeigtu, jo tē
raudā izšķīdis daudz FeO (divvērtīgās dzelzs oksīds). Skābek- 
lis tēraudā ir kaitīgs piemaisījums, kas piešķir tam trauslumu 
karstā stāvoklī — sarkanlūstamību. Lai atbrīvotos no skābekļa, 
tēraudu dezoksidē. Dezoksidētāji ir ferosilīcijs, Ieromangāns un 
alumīnijs. Dezoksidēšana notiek pēc reakcijām

FeO+M n=M nO + Fe;
2Fe0 +  S i - S i0 2 +  2Fe;

3FeO +  2A1 =  A12Os +  3Fe.

Dezoksidētājus ievada tieši konverterā, izliešanas kausā vai 
metāla strūklā.

Viss caurpūšanas un dezoksidācijas process ilgst 15—20 
minūtes. Ja iegūtajā tēraudā par maz oglekļa, tēraudu karbo- 
nizē, ievadot šķidrajā metālā čugunu, kas nesatur sēru un fos
foru, vai arī spoguļčugunu. Pēc dezoksidēšanas un karbonize- 
šanas tēraudu no konvertera izlej.

Konverteru tilpums ir 10—50 t. To ražīgums ir ļoti liels — tas 
sasniedz 1200—13 000 t diennaktī.

Sēra un fosfora daudzumam Bescmera čugunā jābūt mini
mālam (ne vairāk kā 0,06% katra elementa), tāpēc ka to atdalī
šanai nevar lietot kaļķa kušņus CaC03, kas reaģē ar oderējumu.
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Tas, ka ar Besemera konverteru nevar iegūt tēraudu no ču
guna, kam ir paaugstināts sēra un fosfora saturs, veicināja 
Tomasa jeb bāziskā paņēmiena izveidošanu.

Tomasa paņēmiens. Ar šo paņēmienu pārkausē čugunus, ku
riem ir augsts fosfora (1,5—2,5%), bet zems silīcija (0 ,2 — 
0,9%) saturs. Atšķirībā no Besemera konvertera Tomasa kon
verters ir oderēts ar bāzisku ugunsizturīgu materiālu — sveķu- 
dolomīta blokiem. Tomasa konvertera izmēri nedaudz pārsniedz 
Besemera konvertera izmērus (ja tic aprēķināti vienam un tam 
pašam ielejamā čuguna tilpumam), jo Tomasa procesā veidojas 
daudz sārņu. Fosforam Tomasa procesā ir izšķirošā loma, ana
loga tai, kāda ir silīcijam Besemera procesā, jo fosfors izdegot 
izdala daudz siltuma, kas nepieciešams temperatūras paaugsti
nāšanai konverterā. Pirms čuguna ieliešanas konverterā iepilda 
kaļķakmeņus (12—20% no čuguna svara). Pēc čuguna ielieša
nas sāk caurpūšanu.

Tomasa procesu ari iedala trīs periodos.
Pirmajā periodā notiek silīcija, mangāna un dzelzs oksidē

šanās. Reakcijas noliek tāpat kā Besemera procesā, bet, tā kā 
silīcija Tomasa procesā ir maz, šis periods beidzas ātrāk.

Otrajā periodā oksidējas ogleklis pēc reakcijas
C +  FeO =  CO +  Fe—Q.

Trešajā periodā notiek fosfora izdegšana, ko daļēji veicina 
brīvais skābeklis, bet galvenokārt FeO skābeklis.

Process notiek pēc šādām reakcijām:
2P +  5FeO =  P2Os +  5Fe+Q(47850 cal);

P2Os +  3FeO= (FeO)3P2 0 5 +  Q (52360 cal);
(FeO)3P2 0 s+ 4 CaO= (CaO)4P2O5 +  3FeO +  Q(108340 cal).

No reakcijām redzams, ka fosfora izdegšanu un pāreju sār
ņos pavada ļoti liela siltuma izdalīšanās, kuras rezultātā tem
peratūra konverterā procesa beigās ievērojami paaugstinās. Be
semera procesā temperatūra paaugstinās pirmajā periodā, bet 
Tomasa procesā — trešajā periodā. Tomasa konverterā iegūst 
galvenokārt tēraudu ar zemu oglekļa saturu, jo fosfora izdeg
šana sākas tikai pēc gandrīz pilnīgas oglekļa izdegšanas. Lai 
iegūtu tēraudu ar augstāku oglekļa saturu, tēraudu karbonizē. 
Dezoksidēšana notiek tāpat kā Besemera procesā, tikai iepriekš 
nolej sārņus.

Salīdzinot besemertērauda un tomastērauda kvalitāti, jā 
atzīmē, ka tomastēraudam ir zemākas mehāniskās īpašības — 
tas ir trauslāks. Tomastēraudā ir daudz vairāk FeO nekā bese- 
mertēraudā. Galvenais kusnis CaO slikti saista FeO. Lielā 
daudzumā palikušo un tērauda trieciensīkstumu samazinošo 
divvērtīgās dzelzs oksīdu FeO ir grūti pilnīgi dezoksidēt.
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Tomastēraudu lieto neatbildīgiem izstrādājumiem, jumta skār
dam, stieplēm. Attīstoties Kustanajas dzelzs rūdas atradnēm, 
kuru rūdā ir 1,0 —1,2 % fosfora, kā ari Kerčas brūnās dzelzs 
rūdas atradnēm, kuru rūdā ir 1,8% fosfora, Tomasa paņēmiena 
lietošana Padomju Savienībā paplašinās.

Konvertera paņēmiena nozīme, priekšrocības un trūkumi. 
Konvertertērauds ir parastās kvalitātes tērauds. Tā cena nav 
augsta. Konvertera paņēmiena priekšrocības ir augstais ražī
gums, vienkāršā konvertera iekārta un tas, ka nav vajadzīgs 
kurināmais.

Pie šī paņēmiena trūkumiem pieder neiespējamība pārkausēt 
lielu daudzumu metāla lūžņu, tas, ka iespējams izmantot tikai 
noteikta ķīmiskā sastāva čugunu, lielais metāla nodegums, grū
tības noteikta sastava tērauda iegūšanā, lielais izšķīdušo gāzu 
(sevišķi slāpekļa) daudzums, kas samazina tērauda blīvumu. 
Tādēļ tērauda masveida iegūšanā izmanto nevis konvertera pa
ņēmienu, bet gan racionālāko Martena paņēmienu. Pēdējos ga
dos konvertertērauda lietošana ievērojami samazinājusies, jo šis 
tērauds neapmierina rūpniecības pieaugošās prasības tērauda 
izturībai un sevišķi metināmībai.

Tomēr procesa lētums un vienkāršība neļāva no tā pilnīgi 
atteikties. Vajadzēja atrast ceļus konvertertērauda kvalitātes 
uzlabošanai. Tā radās jauna konvertertērauda ražošanas 
tehnoloģija, izmantojot skābekļa pūsmu. Jaunās tehnoloģijas 
ieviešanas rezultātā izdevās krasi paaugstināt konvertertērauda 
kvalitāti, iegūt konvertertēraudu, kura mehāniskās īpašības ne
atpaliek no martentērauda, bet kurš ir ievērojami ekonomiskāks.

Konvertera process ar skābekļa pūsmu. Jaunā konvertera 
procesa pamatā ir čuguna caurpūte ar skābekli, kuru no augšas 
ievada slēgta dibena konverterā. Skābekļa konverteru tilpums 
ir 100—250 t. Modernais 250 tonnu konverters ir 9 m augsts 
bumbierveida trauks, kura diametrs ir apmēram 11 m. Konver
ters uzstādīts uz statnēm un apgādāts ar pagriešanas mehā
nismu. Tādu konverteru mūrē no dolomīta ķieģeļiem ar sveķu 
saistvielu vai no speciāliem magnezīta ķieģeļiem un augsta mā
laina satura ķieģeļiem. Atšķirībā no parastā konvertera tam ir 
slēgts dibens un nav gaisa tvertnes. Lai būtu ērtāka metāla 
izliešana, konvertera kakls ir novirzīts slīpi attiecībā pret asi 
un tajā ir tekne tērauda izliešanai. Skābekļa konvertera shēma 
redzama 36. attēlā. Konverterā pārkausē parastā sastāva ču
gunu, metāla lūžņus (līdz 21—23% šihtas sastāva), dzelzs rūdu, 
pļāvu. Kausējot pievieno kušņus. Process notiek šādi: sākumā 
konverterā ievada cieto šihtu, tad ielej šķidro čugunu un pieber 
kaļķus, fluoršpatu, dažreiz dolomītu. Pa konvertera kaklu ievada 
ar ūdeni dzesējamu skābekļa furmu, nostāda to 400—600 mm 
virs vannas līmeņa un sāk pūst skābekli.
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Pirmajā periodā enerģiski oksidējas silīcija, mangāna un 
fosfora piemaisījumi, veidojot oksīdus 2 Fe0 -Si0 2 , 2M n0-Si02, 
3Fe-P20 5, kuri pāriet sārņos, ko aizvada projām. Otrajā periodā 
pievieno kaļķus. Oksidēšanos pavada spēja siltuma izdalīšanās, 
jo oksidēšanās notiek, piemaisīju
miem sadegot tīrā skābeklī. Tempe
ratūra sasniedz 2500°C. Metāla lūžņu 
un rūdas piedeva kalpo karstā pro
cesa dzesēšanai un krasi palielina 
šķidrā tērauda iznākumu.

Degšanas procesā veidojas tumš
brūni dūmi, ar kuriem izdalās me
tāla tvaiki un putekļi. So dūmu uz
tveršanai virs konvertera kakla 
ierīko kamīnu 1 (37. att.), bet pēc tam 
degšanas produktus novada utilizēša- 
nas katlā, kur siltumu izmanto ap
sildei.

Pēc caurpūšanas ar furmas 3 pa
līdzību tēraudu dezoksidē. Iegūto tē
raudu no konvertera 2 izlej pa īpašu 
tekni, kas neļauj metālam sajaukties 
ar sārņiem. Sārņus izlej pa konver
tera kaklu. Dezoksidētājus ievada 
kausā vai metāla strūklā.

Galvenās priekšrocības kausēša
nai konverterā ar skābekļa pūsmu sa
līdzinājumā ar martenprocesu (par 
to sīkāk stāstīts tālāk) ir tās, ka šis 
paņēmiens prasa mazākus kapitāl
ieguldījumus un ļauj iegūt tēraudu, 
kura kvalitāte nav zemāka par mar
tentērauda kvalitāti. Sim tēraudam ir 
tādi paši triecienrakstura un izturības rādītāji kā martentērau
dam. Mūsdienās konverteros ar skābekļa pūsmu iegūst trošu, 
asu un instrumentu tēraudu, tēraudu automobiļu virsbūvēm, le
ģēto tēraudu un daudzus citus tērauda veidus. 1960. gadā pie 
ņemts Valsts standarts (ГОСТ) konstrukciju tēraudam, kas ra
žots konverterā ar skābekļa pūsmu. Šī tērauda rādītāji pielīdzi
nāti analoga sastāva martentērauda rādītājiem. Valsts standarti 
doti nodalījumos par tēraudu marķēšanu.

Metāla lūžņu un dzelzs rūdu izmantošana procesa dzesē
šanai ļauj iegūt tēraudu no jebkura sastāva čuguna un ļauj 
procesu automatizēt.

Svarīga priekšrocība ir arī tā, ka nav vajadzīgi mikseri 
čuguna uzglabāšanai. Tas krasi samazina konverteru ceha būves 
izdevumus un attiecīgi palētina iegūto tēraudu.

36. att. Konverters ar skā
bekļa pūsmas ievadīšanu 

no augšas (shēma):
1 — vanna; 2 — ar ūdeni 
dzesējam a tu rm a; 3 — tekne 

tērauda izliešanai.
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Ražīgums konverteriem ar skābekļa pūsmu ir ļoti augsts. 
Prakse parādījusi, ka viens 100 tonnu tilpuma konverters gadā 
dod tikpat daudz tērauda, cik 500 tonnu tilpuma martenkrāsns.

Vienas tonnas ražošanas izmaksa tēraudam, kas iegūts kon
verterā ar skābekļa pūsmu, ir pusotras reizes zemāka nekā mar
tentēraudam. Kapitālieguldījumu ietaupījums, ceļot konverteru 
cehus, ir vismaz 6  miljoni rubļu uz katru miljonu iegūtā tērauda 
tonnu un vairāk par vienu miljonu rubļu ekspluatācijā. Ņemot 
vērā minētās priekšrocības, kas ir konvertera procesam ar skā
bekļa pūsmu, tiek veikti pasākumi šā paņēmiena attīstībai. 
1965. gadā sāka darbu daudzi lieli konverteri ar 100 un 250 tonnu 
tilpumu, bet tuvākajā nākotnē konverteru tilpums sasniegs 
300 tonnas. Tāda konvertera ražīgums būs 2 miljoni tonnu 
tērauda gadā. 1980. gadā konverteros ar skābekļa pūsmu ražos 
45% no kopējās tērauda ieguves, jo krasi samazināsies marten- 
procesa izmantošana. Konvertera procesa pilnveidošana radījusi 
jaunas tērauda ieguves metodes.

Pie tādām metodēm pieder tērauda iegūšana rotējošos agre
gātos КЛЛ-ДО un rotora agregātos.

Rotējošais konverters КАЛ-ДО ir bumbierveida agregāts ar 
slēgtu dibenu (38. att.), kas caurpūšanas laikā ar ātrumu 30 ap
griezieni minūtē rotē ap savu asi 15—17° leņķī pret horizontu. 
Skābekli pūš caur furmu, kuru ievada konvertera kaklā.

Pateicoties konvertera rotācijai, šķid
rais tērauds vannā labi sajaucas, kā

37. att. Konverters ar 
furmu un kamīnu.

38. att. Rotējošais konverters КАЛ-ДО.
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rezultātā iegūst vienveidīgāka ķīmiskā sastāva metālu. Bez tam 
jau pašā kausēšanas sākumā maksimāli tiek atdalīts fosfors, 
kamēr ogleklis vēl saglabājas ievērojamā daudzumā. Tas ļauj 
iegūt tēraudu ar augstu oglekļa saturu. Sēra daudzums tēraudā, 
kas iegūts konverterā КАЛ-ДО, var sastādīt 0,01—0,15%.

Konvertera rotēšana novērš metāla vietēju pārkāršanu un 
tumšbrūno dūmu izdalīšanos. Degšanas procesā izveidojies og
lekļa oksīds СО sadeg jau konverterā, dodot papildu siltumu. 
Pateicoties tam, pārkausējamo lūžņu daudzums var sasniegt 
50%. Tas nozīmē, ka uz katru tonnu čuguna var iegūt 2 t tē
rauda.

Ar rotora paņēmienu pārstrādā galvenokārt čugunu ar 
augstu fosfora saturu vai arī parastos čugunus. Rotorkrāsns ir 
14—15 m garš cilindrs, kas rotē ap horizontālo asi ar ātrumu 
0,5—1,0 apgriezieni minūtē. Krāsnij nepārtraukti rotējot, metāls 
ļoti labi sajaucas, tādēļ fosfors ātri oksidējas un pāriet sārņos. 
Tā iespējams iegūt tēraudu ar ļoti zemu fosfora saturu. Ražo
tais metāls ir blīvs. Rotorkrāsnīs iegūst kvalitatīvos un augst- 
kvalitatīvos tēraudus. To izmaksa ir zemāka nekā martentērau
diem.

19. §. TĒRAUDA RAŽOŠANAS MARTENA PAŅĒMIENS

Martena paņēmiens tērauda ieguvei parādījās dažus gadus 
pēc konvertera paņēmiena izgudrošanas — 1864. gadā. Tā iz
veidošana bija nepieciešama, lai varētu izmantot lielos metāla 
lūžņu daudzumus, kā ari iegūt kvalitatīvāku tēraudu. Marten- 
process mūsdienās ir svarīgākais paņēmiens tērauda ražošanā. 
Ar šo paņēmienu iegūst 90% no visiem tēraudiem.

Martenprocesa materiāli. Martcnproccsa izejmateriāli ir me
tāla lūžņi, pārstrādājamais (baltais) čuguns (lietņu veidā vai 
šķidrs) un dzelzs rūda. Bez tam lieto kušņus, galvenokārt kaļķ
akmeņus. Atkarībā no izejmateriāliem izšķir divus svarīgākos 
martenprocesa veidus.

1. Lūžņu process, kurā šihtu sastāda metāla lūžņi un lietņu 
čuguns. So procesu izmanto mašīnbūves rūpnīcu martenkrāsnīs, 
jo rūpnīcās vienmēr ir daudz metāla atkritumu. Metāla lūžņu 
saturs šihtā sasniedz 80%.

2. Rūdas process, kurā šihtu sastāda dzelzs rūda un šķidrs 
čuguns (šķidrā čuguna šihtā ir 80—90%). Sis paņēmiens ir 
svarīgākais, un to izmanto metalurģisko rūpnīcu martencehos.

Vairākos gadījumos izmanto arī lūžņu-rūdas procesu: šihtā 
bez rūdas un čuguna pievieno nedaudz lūžņu.

Par kurināmo martenprocesā izmanto domnas gāzes un 
koksēšanas gāzes maisījumu, dažreiz lieto ari ģeneratorgāzi. 
Dažās PSRS rūpnīcās jau ieviesta dabiskā gāze, kas ir lēta un ar 
augstu silturaspēju. Bez gāzēm izmanto ari šķidro kurināmo — 
naftu un mazutu.
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Martenkrāsns uzbūve. Martenkrāsni sauc par liesmu reģene
rācijas krāsni, jo tās darbības princips balstās uz siltuma reģe
nerāciju, kas nodrošina tērauda ieguvei nepieciešamo augsto 
krāsns temperatūru. Martenkrāsns uzbuves shēma redzama 39. 
attēlā.

7 а 7/

39. att. Martenkrāsns uzbuves shēma.

Martenkrāsns galvenā daļa ir darba telpa. .4. Šeit notiek 
svarīgākie fizikāli ķīmiskie procesi — kurināmā degšana, pie
maisījumu oksidēšanās, šihtas izkušana, metāla un sārņu vei
došanās. Darba telpu norobežo velve 1, klons 11, aizmugures 
un priekšējā siena, bet no galiem — galvas 3. Priekšējā sienā 
atkarībā no krāsns lieluma ir trīs līdz septiņi iekraušanas logi 2. 
Iekraušanas logus noslēdz ugunsizturīgi aizvari. Caur iekrau
šanas logiem krāsni piekrauj, noņem paraugus, seko procesam, 
kā ari uzkausē vai izlabo klonu. Aizmugures sienas apakšā ir 
metāla izteka un viena vai divas sārņu iztekas (tas aiztaisītas 
ar ugunsizturīgu masu, kuru, izlaižot metālu vai sārņus, izsit). 
Krāsns galvas novietotas simetriski. Tajās izveidoti kanāli 4 
un 5, pa kuriem krāsnī ievada gāzi un gaisu un izvada degšanas 
produktus. Apakšējā daļā galvas savienotas ar reģeneratoriem 6 
un 7, kas uzstādīti pa diviem katrā krāsns pusē (kopā ir četri
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reģeneratori, bet,.strādājot ar šķidru kurināmo, var iztikt ar di
viem — katrā pusē pa vienam). Reģeneratori ir kameras, kas 
oderētas ar ugunsizturīgiem ķieģeļiem. Reģeneratoru iekšpusē 
atrodas ugunsizturīgs ķieģeļu krāvums ar vertikāliem kanāliem. 
Apakšējā daļā reģeneratorus savieno kanāli 8 un 9, pa kuriem 
pievada gaisu un gāzi un izvada degšanas produktus. Lai re
gulētu krāsnī gāzes un gaisa kustības virzienu un aizvadītu 
degšanas produktus uz dūmeni, kanālos ierīkoti pārslēdzami 
vārsti W.

Strādājot ar dabisko gāzi, to iepriekš nekarsē, jo karsējot 
sadalās ogļūdeņraži un ievērojami samazinās gāzes siltumspēja. 
Sājā gadījumā nav vajadzīgi arī gāzes reģeneratori.

Martenkrāšņu tilpums ir dažāds — no 50 t līdz 500 t. 1962 
gadā Padomju Savienībā sāka darboties martenkrāsnis, kuru til
pums ir 900 t (krāsns tilpumu raksturo metāla daudzums, ko 
iegūst vienā kausējumā). Darba telpas garums tādām krāsnīm 
ir 25 m, platums — 6,5 m, krāsns augstums (no iekraušanas 
logu sliekšņa līdz velvei) — 3,4 m, vannas dziļums 1,3 m, klona 
laukums — 160 m2.

Atkarībā no klona un sienu mūrējuma krāsnis iedala skābās 
un bāziskās. Skābajām krāsnīm ir dinasa mūrējums, klonam uz
kausētas kvarca smiltis. Skābās krāsnis izmanto ļoti maz. Bā
ziskajās krāsnīs klons un sienas mūrētas no magnezīta ķieģe
ļiem, velve bieži no dinasa. Skābā un bāziskā mūrējuma saska
res vietās iemūrē neitrālu sfarpkārtu, piemēram, hroma dzelzs 
rūdu. Bāzisko krāšņu klonam uzkausē magnezīta vai dolomīta 
pulveri.

Modernās lielās krāsnis viscaur izmūrētas ar hrommagne- 
zīta ķieģeļiem.

Martenkrāsns darbība. Krāsns darbība sākas ar iekraušanu, 
ko veic ar iekraušanas mašīnu. Lūžņu procesā sākumā iekrauj 
lūžņus un kaļķakmeņus, pēc tam čugunu, bet rūdas procesā — 
sākumā dzelzs rūdu un kaļķakmeņus, pēc tam šķidro čugunu. 
Čugunu ielej no kausa pa iekraušanas logā iestādītu tekni. At
karībā no krāsns lieluma un mehanizācijas pakāpes iekraušana 
ilgst 2 -  3 stundas un ilgāk.

Iekraujot šihtu, krāsnī ievada arī kurināmo. Kurināmo un 
gaisu ievada pārmaiņus caur labajām un kreisajām krāsns gal
vām. Ja vārsti ir stāvoklī, kas parādīts 39. attēlā, gāze no gāzes 
vada nokļūst labajā gāzes kanālā 8, bet gaiss no gaisa vada — 
labajā gaisa kanālā 9. Izejot caur labajiem reģeneratoriem 7 
un 6, gāze un gaiss nonāk krāsns galvu kanālos 5 un 4, bet, 
izejot no kanāliem, darba telpā sajaucas un uzliesmo. Та kā ka
nāli novietoti slīpi, liesma virzās uz šihtas virsmu, sakarsē to un 
izkausē. Degšanas produkti izplūst pa kreisajiem reģenera
toriem 7 un 6. Aizplūstošo degšanas produktu temperatūra sa
sniedz 1600—1700°C. Izejot caur ķieģeļu krāvumu, degšanas
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produkti to sakarsē līdz 1400—1500°C. Gāzes un gaisa kustība 
vienā virzienā ilgst 15—20 min. Sājā laikā reģeneratoru krāvums 
paspēj sakarst līdz minētajai temperatūrai. Pēc tam vārstus pār
slēdz stāvokļos, kas parādīti ar pārtrauktām līnijām. Tagad gāze 
un gaiss iekļūst krāsnī no pretējās puses. Izejot caur reģenera- 
toriem, gāze un gaiss ieplūst krāsnī, sakarsuši līdz 900—1000°C 
temperatūrai.

Modernās martenkrāsnis vārstu pārslēgšana ir mehanizēta 
un automatizēta.

Sakarsēto gāzu degšana nodrošina darba telpā apmēram 
2000°C temperatūru. Bez reģeneratoriem to nevarētu sasniegt. 
Ja strādā ar šķidru kurināmo, reģeneratori sakarsē tikai gaisu, 
bet naftu vai mazutu pievada caur sprauslām, kas uzstādītas 
krāsns galvu kanālos. Sājā gadījumā krāsnij ir tikai viens pāris 
reģeneratoru — gaisa reģeneratori. Strādājot ar dabisko gāzi, 
gāzu reģeneratori nav vajadzīgi.

Martenprocess. Martenprocesam galvenajā krāsnī izšķir trīs 
periodus — kušanu, vārīšanos un dezoksidāciju.

Pirmais periods — kušana — sākas reizē ar materiālu iekrau
šanu. Pēc iekraušanas kušana kļūst intensīvāka, jo samazinās 
siltuma zudumi. Kušanas periods ir visgarākais, lielajās krās
nīs tas ilgst 3—5 stundas. Sā perioda intensificēšanai krāsnī 
rada maksimālo siltuma daudzumu. Kušanas periodam rakstu
rīga enerģiska čuguna piemaisījumu oksidēšanās. Vispirms 
oksidējas dzelzs pēc reakcijas

2 F e+ 0 2 =2Fe0.

Pēc tam sākas silīcija un mangāna oksidēšanās pēc reakci
jām

S i+ 2Fe0 =  S i02 +  2Fe;
M n+FeO =  MnO +  Fe.

Radušies oksīdi slikti šķīst metālā un sajaucoties veido sār
ņus. Sēra sasārņošanās notiek pēc šādām reakcijām:

FeS +  Mn= MnS +  Fe;
MnS +  CaO=MnO +  CaS,

vai arī sērs tieši sasārņojas ar kaļķakmeni:

FeS-f CaO=CaS +  FeO.

Fosfors oksidējas pēc reakcijām, kas dotas nodalījumā «To
masa paņēmiens».
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Otrais periods — vārīšanās — ir procesa atbildīgākā daļa. 
5ajā periodā metāls atbrīvojas no oglekļa un maksimāli attīrās 
no kaitīgiem piemaisījumiem. Šeit galvenā reakcija ir

C +  FeO =  CO +  Fe.

Gāzveidīgais oglekļa oksīds metālā nešķīst un veido pūslī
šus, kas, paceldamies uz augšu, rada metāla vārīšanos. Atkarībā 
no iegūstamā tērauda markas oglekļa izdegšana ilgst 1—3 stun
das. Kad oglekļa daudzums samazinājies līdz vajadzīgajam 
procentam, otro periodu beidz. Vārīšanās procesā kontrolē ķī
misko sastāvu, ņemot metāla paraugus, un mēra metāla tem
peratūru.

Trešajam periodam — dezoksidācijai — ir tāds pats mērķis 
kā dezoksidācijai konverterā. Izmanto tos pašus dezoksidētā- 
jus — ferosilīciju, feromangānu, alumīniju. Smagākos dezoksi- 
dētājus iekrauj tieši krāsnī, vieglākos — teknē vai kausā. Daž
reiz dezoksidācijas pārbaudei ņem tērauda paraugu. Saēietējušo 
kvēlojošo tērauda gabalu kaļ; ja dezoksidācija ir neapmierinoša, 
rodas plaisas. Ja martenkrāsnī grib iegūt leģēto tēraudu, pēc 
dezoksidācijas tam pievieno ferotitānu, ferohromu, ferosilīciju 
ar augstu silīcija saturu un citus. Niķeļa tērauda ieguvei tērau
dam pievieno tīru niķeli. Pēc dezoksidācijas rakstura izšķir 
mierīgo, verdošo un daļēji mierīgo tēraudu.

Mierīgais tērauds ir pilnīgi dezoksidēts, gāzes no tā neizda
lās, jo dezoksidētāji ir saistījuši visu skābekli. 5o tēraudu dezok- 
sidē vispirms ar feromangānu, pēc tam ar ferosilīciju vai alu
mīniju.

Verdošais tērauds ir nepilnīgi dezoksidēts. Izlejot tas verd, 
jo dezoksidētāji nav saistījuši visu skābekli un no šķidrā metāla 
izdalās oglekļa oksīdi. 5o tēraudu dezoksidē tikai ar feroman
gānu.

Daļēji mierīgais tērauds ir dezoksidējies mazāk nekā mierī
gais, un tajā saglabājies nedaudz skābekļa FcO veidā. No šā 
tērauda gāzes izdalās metāla sacietēšanas procesā. Par mierīgā, 
verdošā un daļēji mierīgā tērauda nozīmi un izmantošanu stās
tīts nodalījumā «Tērauda izliešana»; tur doti arī Valsts standarti 
(ГОСТ), noradot šo tēraudu markas.

Pēc dezoksidācijas tēraudu no krāsns izlaiž kausā. Tērauda 
ieguves process ilgst 5— 8  stundas, bet lielajās krāsnīs — 11—13 
stundas. Galvenais martenkrāsns darba rādītājs ir tās ražīgums, 
ko raksturo tērauda ieguve no 1 m2 krāsns klona diennaktī. Vi
dēji Padomju Savienībā iegūst 8—9 t, bet ļoti liela tilpuma 
krāsnīs — 11— 12 t no l m2 krāsns klona diennaktī.

Tērauda ražošanā pašlaik notiek tehniska revolūcija, ko 
radījis augsti efektīvais konvertera paņēmiens ar skābekļa 
pūsmu, kas ir izdevīgāks par Martena paņēmienu. Tomēr
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Martena paņēmiens joprojām ir galvenais tērauda ražošanas pa
ņēmiens, un acīmredzot tam vēl ilgi būs būtiska nozīme. Tāpēc 
martentērauda pašizmaksa jātuvina ar skābekļa pūsmu iegūtā 
konvertertērauda pašizmaksai, strauji ceļot martenprocesa ra
žīgumu. Viens no svarīgākajiem martenkrāšņu ražīguma cel
šanas faktoriem ir jaunas progresīvas tehnoloģijas ieviešana, 
pirmām kārtām, skābekļa izmantošana martenprocesa.

Metalurģisko procesu intensifikācijas ideju izteica D. Men 
deļejcvs jau XX gadsimta sākumā, bet tā tika īstenota tikai 
nesen. Skābeklis tieši iedarbojas uz metālu, un metāls oksidējas 
ievērojami ātrāk. Skābeklis nenes sev līdzi nevēlamus piemaisī
jumus, saīsina tērauda ieguves procesu un ietaupa kurināmo.

Skābckli var izmantot divos paņēmienos:
1) bagātinot ar skābekli liesmu materiāla iekraušanas un 

kušanas periodā;
2 ) caurpūšot šķidro vannu oglekļa degšanas laikā.
Skābekļa izmantošana paaugstina martenprocesa ražīgumu

par 25—30%. Sevišķi efektīvus rezultātus sasniedz lieljaudas 
krāsnīs. Svarīga nozīme ir arī dabiskās gāzes izmantošanai.

Skābekļa izmantošana prasa kvalitatīvākus ugunsizturīgos 
materiālus, krāsns siltuma režīma automatizāciju, konstrukcijas 
uzlabošanu, dzesēšanas metodu uzlabošanu. Martenkrāšņu ra
žīguma palielināšana ir saistīta ar pareizu darba organizāciju. 
Liela nozīme ir šihtas iekraušanas paātrināšanai, augstam sil
tuma režīmam krāsnī, pareizai metāla izlaišanai, vannas padzi
ļināšanai, iekraušanas, klona sakārtošanas, sārņu aizvākšanas 
procesu mehanizācijai utt.

Martenprocesa jaunā progresīvā tehnoloģija paredz arī mar
tenkrāsns sārņu pārstrādi, kristalizējot tos ķīmiskās iedarbības 
ceļā. Agrāk martenkrāsns sārņus izmantoja galvenokārt domnas 
procesā.

Izlaižot sārņus, kausa ievada nedaudz minerālo piedevu, 
kuras kļūst par papildu kristalizācijas centriem. Tas rada sārņu 
sasmalcināšanos un pārvēršanos pulverī. Procesa rezultāts ir 
10—15% metāla, 60—85% sārņu pulvera un sārņu garozas 
šķembas. Metālu no jauna izmanto kā lūžņus martenkrāsnī, 
sārņu pulveris, kas bagāts ar dzelzi, sēru, fosforu, kalciju un 
mangānu, ir pirmšķirīgs mēslojums, bei šķembas izmanto celt
niecībā.

Martena paņēmiena priekšrocības un trūkumi. Martenkrāsnī 
var pārstrādāt metāla atkritumus un parastās kvalitātes čugu 
nus. Moderno martenkrāšņu jauda ļauj iegūt lielu daudzumu 
vienveidīga metāla, kontrolēt kausēšanu un iegūt noteikta sa
stāva un cietības tēraudus, sākot ar pašiem mīkstākajiem, kuriem 
oglekļa saturs 0,05—0,06%, un beidzot ar cieto instrumentu 
oglekjtēraudu; var iegūt arī leģētos tēraudus.

Bez minētajām priekšrocībām Martena paņēmienam ir ari
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trūkumi. Martenkrāsnī rodas ļoti daudz gāzu, un zināma to dala 
paliek iegūtajā tēraudā. Liels trūkums ir tas, ka nav iespējams 
pilnīgi atdalīt sēru un fosforu.

Martenkrāsnīs iegūst parastos un kvalitatīvos konstrukciju 
un instrumentu oglekļtēraudus, kā arī mazleģētos un vidēji leģē
tos tēraudus. Martentēraudu izmanto celtniecības metālam, ka
lumiem, velmējumiem. No tā izgatavo sliedes, atsperes, sijas, 
zobratus, bultskrūves, skrūves utt.

20. §. TĒRAUDA IEGUVE ELEKTROKRĀSNĪS

Elektriskās kausēšanas pamatus licis krievu zinātnieks 
V. Petrovs, kurš 1803. gadā izpētīja elektrisko loku un pamatoja 
tā praktisko izmantošanu metāla ieguvē. Elektrisko kausēšanu 
Krievijā XIX gadsimtā gandrīz nemaz neizmantoja, jo elek
triskās enerģijas ražoja ļoti maz. Pirmās rūpnieciskās loka krās
nis Krievijā parādījās XX gadsimta sākumā, bet indukcijas 
krāsnis — vēl vēlāk. Krāsnīm bija neliels tilpums. Tās kopā 
1917. gadā ražoja tikai 3,5 tūkstošus tonnu tērauda. Plaša elek
triskās kausēšanas attīstība Krievijā sākās tikai padomju varas 
gados. Parastās kvalitātes tērauds nespēja apmierināt tehnikas 
attīstības prasības, vajadzēja augstas kvalitātes metālu. Sakarā 
ar to elektrotērauda ražošana ieguva sevišķu nozīmi. Elektrotē- 
rauda ražošana PSRS tagad ieņem pirmo vietu pasaulē. Patei
coties elektriskās kausēšanas attīstībai, Padomju Savienībā ir 
radīta leģēto tēraudu, ferosakausējumu un cietsakausējumu rūp
niecība. Tā kā elektrotēraudam rūpniecībā ir sevišķa nozīme, tu
vākajos gados paredzēts ievērojami kāpināt tā ražošanu.

Tērauda ieguvei elektrokrāsnīs ir virkne priekšrocību salī
dzinājumā ar tērauda ieguvi konverteros un martenkrāsnīs. 
Augstā temperatūra ļauj lietot stipri bāziskus sārņus, ievadīt 
daudz kušņu un maksimāli atdalīt no tērauda sēru un fesforu. 
Krāsns temperatūra ir viegli regulējama. Tērauda ieguvei elek
trokrāsnīs nav vajadzīgs gaiss, krāsns oksidēšanas spēja nav 
liela, tādēļ FeO vannā nav daudz; iegūst pietiekami dezoksidētu 
un blīvu tēraudu. Pateicoties augstajai temperatūrai krāsnī var 
iegūt leģētos tēraudus ar grūti kūstošiem elementiem — vol
frama tēraudus, molibdena tēraudus un citus. Leģējošo elementu 
nodegums elektrokrāsnīs ir daudz mazāks nekā martenkrāsnī.

Minētās priekšrocības noteica ātros elektriskās kausēšanas 
attīstības tempus Padomju Savienībā. Tikai uz augstas kvali
tātes metāla bāzes varēja radīt jaunas rūpniecības nozares — 
kosmosa un raķešu tehniku, attīstīt radioelektroniku., Mūsu ze
mes vienlaidu elektrifikācijas īstenošana ir bāze tālākai straujai 
tērauda elektriskās kausēšanas attīstībai.

Tērauda ieguves elektrokrāsnīs. Elektriskajai kausēšanai
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izmanto loka un indukcijas elektrokrāsnis. Vairak lieto loka elek- 
trokrāsnis. Atkarībā no elektrodu novietojuma tām ir dažādas 
konstrukcijas: dažās krāsnīs loks veidojas starp elektrodiem, 
citās — starp elektrodu un metāla vannu. Elektrodi var būt no
vietoti horizontāli vai vertikāli. Izplatītākās ir krāsnis ar elek
trodu 1 (40. att.) vertikālu novietojumu. Loka elektrokrāsns

klāta ar tērauda apvalku un iekšpusē oderēta ar ugunsizturīgiem 
ķieģeļiem. Darba telpu augšā norobežo velve 2, apakšā — klons. 
Krāsns velve ir noņemama. Tai cauri izlaisti elektrodi. Moder
nās elektrokrāsnis strādā ar trīsfāzu maiņstrāvu, tāpēc tām ir 
trīs elektrodi. Izmanto ogles vai grafīta elektrodus ar diametru 
200—300 mm. Elektrodus var vertikāli pārvietot. Krāsns priek
šējā sienā atrodas logs 3, caur kuru var vērot procesa gaitu. 
Metālā izlaišanai aizmugures sienā ir caurums 6 ar tekni 5. 
Krāsns sazvelšanai kalpo pagriešanas mehānisms 4. Lielās 
modernās krāsnīs izejmateriālus iekrauj caur velvi ar kausiem, 
kuriem ir atverami dibeni. Kausējumam šihtu padod tilta cel
tnis vienā vai divos paņēmienos.

Pēc oderējuma izšķir skābās un bāziskās krāsnis. Skābajām 
krāsnīm (tāpat kā martenkrāsnīm) ir dinasa oderējums un to 
klonam kvarca uzkausējums. Bāziskajās krāsnīs klons un sienas 
ir no hrommagnezīta, bet velve no dinasa vai hrommagnezīta.
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Izmanto galvenokārt bāziskās krāsnis. Modernās lielās loka 
elektrokrāsnis aprēķinātas 100—180 tonnām tērauda.

Izejmateriāli tērauda ieguvei elektrokrāsnis. Par izejmateriā
liem tērauda iegūšanai elektrokrāsnis izmanto metāla lūžņus, 
čugunu, dzelzs rūdu, pļāvu. Dezoksidācijai lieto dezoksidētājus, 
leģēto tēraudu ieguvei — ferosakausējumus.

Svarīgākais materiāls ir metāla lūžņi, kas sastāda apmēram 
90% šihtas. Lūžņi nedrīkst saturēt sēru un fosforu, jo sēra un 
fosfora atdalīšana saistīta ar lielu elektroenerģijas patēriņu un 
krasu izmaksu pieaugumu. Elektroenerģijas patēriņš 1 t tērauda, 
izkausēšanai ir 600 kWh. Čuguna šihtā ir līdz 10%, galveno
kārt metāla karbonizēšanai. Gaisu elektrokrāsnis neievada. Pie
maisījumu oksidēšanai pievieno nedaudz dzelzs rūdas vai pļā
vās. Pēdējā laikā vannu caurpūš ar skābekli. Bāziskajā procesā 
par kušņiem lieto kaļķakmeņus, skābajā — kvarcītu.

Process bāziskajā elektrokrāsnī. Pēc krāsns piekraušanas 
elektrodiem pievada strāvu. Pateicoties augstajai loka degšanas 
temperatūrai (apmēram 3500°C), šihta strauji kūst.

Pirmajā kausēšanas periodā piemaisījumi oksidējas ar krāsnī 
esošo skābekli, galvenokārt ar dzelzs rūdas skābekli. Izveidojies 
divvērtīgās dzelzs oksīds izšķīst metālā un savienojas ar silī
ciju, mangānu, fosforu un oglekli. Izveidojušies S i02, MnO un 
FeO rada sārņus.

Piemaisījumi var ari tieši oksidēties ar rūdas oksīdiem Fe20 3. 
Savienojoties oksīdiem MnO, S i0 2 un FeO, rodas sārņi 
FeO -Si02 un M nO-Si02.

Sārņos pāriet daudz fosfora:
4CaO +  P20 5=  (CaO)4P2Os.

Līdz ar fosfora un kaļķu sasārņošanos, savienojoties P20 5 
ar FeO, rodas dzelzs sārņi (Fe0)P 20 5.

Sārņus nolej, lai fosfors no tiem nepārietu metālā. Procesa 
laikā sārņus nolej 2—3 reizes, samazinot fosfora saturu līdz 
0,01—0 ,0 2 %. So procesu sauc par defosforizāciju.

Otrajā kausēšanas periodā metālu karbonizē, ja ogleklis iz
rādījies zem noteiktās normas, bet pēc tam dezoksidē un desul- 
furē (atdala sēru). Dezoksidētājs ir kalcija karbīds CaC2.

Vienlaicīgi atdala sēru no savienojumiem FeS un MnS, 
kuri, sasārņojoties ar CaO, pārvēršas par CaS.

Pēc desulfurācijas pabeidz dezoksidēšanu ar ferosakausēju- 
miem (feromangānu un ferosilīciju).

Trešajā kausēšanas periodā, lai iegūtu leģētos tēraudus, 
krāsnī ievada ferohromu, ferotitānu, ferovanādiju un citus fero
sakausējumus.

Lai paaugstinātu loka elektrokrāšņu ražīgumu, lielu uzma
nību veltī materiālu iekraušanas mehanizācijai un automatizā
cijai, šķidrās vannas caurpūšanai ar skābekli un caurpūšanas
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mehanizācijai, šķidra metāla 
maisīšanas mehanizācijai un 
kausēšanas režīma vadības 
automatizācijai.

Indukcijas krāsnis. Paras
tās tērauda ieguves metodes 
loka elektrokrāsnī ne vienmēr 
nodrošina vajadzīgā sastāva 
un kvalitātes tēraudu. Та. pie
mēram, šajās krāsnis ne vien
mēr izdodas iegūt tēraudus ar 
zemu oglekļa, silīcija un citu 
elementu saturu. Bez tam 
krāsnīs esošais slāpeklis. 
ūdeņradis un skābeklis (kaut 
arī nelielā daudzumā) veicina 
nemetālisku ieslēgumu raša
nos tēraudā. Rūpniecības aug
stās prasības tērauda kvalitā

tei radīja jaunas tērauda ieguves metodes. Tādas metodes ir 
tērauda ieguve indukcijas krāsnīs un elektriskā pārkausēšana 
zem sārņiem.

Tērauda ieguve indukcijas krāsnīs. Indukcijas krāsnīs iriduk- 
toram pievada elektrisko strāvu, un šī strāva kausējamos metā
los inducē Fuko strāvas, kurām ir liela siltuma darbība. Tā 
rezultātā šihta ātri izkust un paātrinās tērauda ieguves process. 
Indukcijas krāšņu uzbūves princips shematiski parādīts 41. at
tēlā.

Metālu 3 kausē ugunsizturīgā tīģelī 1. Tīģeli apņem tinums 
(induktors) 2 — vara caurules spirāle, pa kuru plūst augstsprie
guma strāva. Lielākā daļa indukcijas krāšņu oderētas ar kvar
cītu (skābais oderējums). Izmanto ari tīģeļus ar bāzisku oderē- 
jumu.

Vidēji tīģeļu tilpums ir 10—12 t, bet pēdējā laikā tas ievē
rojami palielinās. Tērauda ieguves process ilgst 6 —7 stundas.

Salīdzinājumā ar tērauda ieguvi loka elektrokrāsnī tērauda 
ieguvei indukcijas krāsnī ir šādas priekšrocības:

1) pateicoties šķidrā tērauda elektromagnētiskai maisīšanai, 
uzlabojas metāla ķīmiskais viendabīgums un paātrinās nemetā
lisko ieslēgumu uzpeldēšana;

2 ) procesa laikā iespējams vieglāk regulēt temperatūru un 
precīzāk to izmērīt;

3) var iegūt tēraudu ar zemu oglekļa saturu, ko loka elek
trokrāsnī neļauj elektriskais loks;

4) leģējošo elementu nodegums ir neliels;
5) pateicoties vakuumam, var iegūt tēraudu, kas satur ļoti 

maz gāzu.

4i. att. Indukcijas elektrokrasns.
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Tērauda ieguve indukcijas krāsnīs vakuumā ir progresīvākais 
tērauda ieguves veids. Tās svarīgākā priekšrocība ir iespēja 
iegūt tēraudu ar minimālu skābekļa, slāpekļa un ūdeņraža sa
turu. Ogleklis, reaģējot ar skābekli, kas izšķīdis šķidrajā metālā, 
veido metālā nešķīstošus gāzveida oksīdus (parastajā spie
dienā). Vakuumā ogleklis, savienojoties ar skābekli, veido oksī
dus. Tā panāk zemu oglekļa saturu un augstu dezoksidāciju.

Vakuumā no šķidrā metāla virsmas iztvaiko daļa sēra un tādi 
kaitīgi piemaisījumi kā alva, svins, arsēns u. c. Tērauda ieguve 
vakuumā paaugstina tērauda plastiskumu, trieciensīkstumu un 
elektrotehniskās īpašības.

Galvenais šķērslis plašai liela tilpuma indukcijas krāšņu 
ieviešanai ir bāziskā ugunsizturīgā oderējuma zemā izturība.

Elektriskā pārkausēšana zem sārņiem. Tā ir pilnīgi jauna 
metode, kuru izstrādājis J. Patona vārdā nosauktais Elektriskās 
metināšanas institūts augstkvalitatīvu leģēto tēraudu iegūšanai. 
Sājā metodē no parastā domnu tērauda lietņiem izveido elektro
dus, kurus tālāk pārkausē elektrokrāsms zem sārņu kārtas. 
Elektrodus nekausē ar elektriskā loka siltumu, bet gan ar sil
tumu, kas izdalās no izkusušo sārņu kārtas, kura kalpo kā pre
testība elektriskās strāvas ķēdē. Princips elektriskajai pārkau- 
sēšanai zem sārņu kārtas ir ļoti vienkāršs, tā shēma dota 42. at
tēlā. Lietņa elektrodu 1, kura diametrs ir 80—150 mm un ga
rums 2 — 6  m, ievada ar ūdeni dzesējamā vara kristalizatorā, 
kas ir dobs cilindrs. Kristalizatora apakšā piestiprināts klons 
4 ar pārkausējamā tērauda ripu 3. Uz tās uzber elektrību vado
šus kušņus, kas sastāv no alumīnija pulvera un magnija. Starp 
lietņa elektrodu un kristalizatora sienu ieber darba kušņus 2, 
kas sastāv no Л120 3, CaF un 
CaO. Kausēšana notiek šādi.

Elektrodu virza uz leju, ka
mēr tas pieskaras kušņiem, kas 
atrodas uz tērauda ripas, un 
ieslēdz strāvu. Kausēšanas pro
cesā darba kušņi pārvēršas sār
ņos ar temperatūru 2500°C. Sī 
siltuma iedarbībā elektrods kūst, 
katrs tā piliens iziet caur izku
sušo sārņu kārtu un attīrās no 
kaitīgiem piemaisījumiem un 
gāzēm. No šiem pilieniem veido
jas jauns lietnis. Jaunā lietņa 
kvalitāte pēc elektriskās pārkau- 
sēšanas zem sārņu kārtas ir ļoti 
augsta. Sēra saturs samazinās 
pusotras līdz divas reizes.

42. att. Elektriskā pārkause- 
šana zem sārņiem.
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Tērauda ir ļoti maz nemetālisko ieslēgumu, jo metālam nav jāsa
skaras ar ugunsizturīgo oderējumu. Sevišķi vērtīga šī tērauda 
īpašība ir pēc pārkausēšanas lietnī palikušo ieslēgumu gandrīz 
vienmērīgais izvietojums, jo ieslēgumu sakopojumi ir galvenais 
izstrādājumu sagrūšanas iemesls. Lietņiem nav poru, rukuma 
irdenumu un sīku iekšējo plaisu, kas ir ļoti svarīgi, detaļām strā
dājot triecienslodžu apstākļos. Elektrisko pārkausēšanu zem 
sārņu kārtas sekmīgi izmanto lodīšu gultņu tērauda, ātrgriezēj- 
tērauda, nerūsošā un citu tēraudu iegūšanai. Tērauda augsta 
kvalitāte ļauj krasi samazināt metāla patēriņu atbildīgu detaļu 
izgatavošanai. Elektriskajai pārkausēšanai zem sārņu kārtas ir 
vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar pārējām tērauda iegu
ves metodēm, arī ar tērauda ieguvi vakuumā: tā ir vienkāršāka, 
lētāka un vieglāk automatizējama. Tuvākajos gados šis paņē
miens mūsu zemē plaši izplatīsies.

Dupleksprocess un tā nozīme. Dupleksprocesā tērauda ieguve 
notiek kombinēti — divās krāsnīs.

Ir divi dupleksprocesā varianti.
1. Martenkrāsns — elektrokrāsns. Šajā variantā metālisko 

šihtu izkausē martenkrāsnī un pēc tam ielej elektrokrāsnī, kur 
lo dezoksidē un panāk vajadzīgo ķīmisko sastāvu. Šo paņēmienu 
lieto retāk.

2 . Šķidro čugunu konverterā caurpūš ar skābekļa pūsmu un 
ielej elektrokrāsnī, lai dezoksidētu un izveidotu vajadzīgo ķī
misko sastāvu. Mūsdienās izmanto galvenokārt šo paņēmienu.

Dupleksprocesam ir šādas priekšrocības. Elektriskā kausē
šana ir dārgs process, jo prasa lielu elektroenerģijas patēriņu, 
sevišķi cietās šihtas izkausēšanas periodā. Tādēļ ir lietderīgāk 
visus procesus, kas saistīti ar izkausēšanu un piemaisījumu 
oksidēšanu, veikt konverteros ar skābekļa pūsmu, bet desulfurā- 
ciju, dezoksidāciju un vajadzīgā ķīmiskā sastāva izveidošanu 
izdarīt elektrokrāsnīs. Tas ievērojami palētina elektrotēraudu 
ražošanu, jo, samazinoties procesa ilgumam, elektroenerģijas 
patēriņš samazinās gandrīz divreiz.

Elektrotērauds aizvien vairāk ieviešas modernajā tehnikā, 
tā ražošana tuvākajā nākotnē strauji pieaugs. 43. attēlā parā
dīts, kā attīstīsies ar dažādiem paņēmieniem iegūtā tērauda 
ražošana laikā līdz 1980. gadam.

21. §. TĒRAUDA IZLIEŠANA

Izliešanas kausa uzbūve. Tērauda izliešana ir svarīga operā
cija: tā nosaka lietņa kvalitāti un tātad arī gatavā izstrādājumā 
kvalitāti. Izliešana ir tērauda ražošanas procesa noslēguma 
posms. Tā notiek šādi.
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Martentērauds
|{ i j 11 j-ļ Skābekļa konvertera tērauds 

Ш Ш  Elektrotērauds

I960, g.

145 mllj. t

1965.g. 1970. g.

250 mtlj. t

та g

43. att. Ar dažādiem paņēmieniem iegūtā 
tēraudā ražošanas pieaugums laika līdz 

1980. gadam.

No martenkrāsns, konvertera vai elektrokrasns tēraudu iz
laiž no tērauda gatavotā izliešanas kausā, kas redzams 44. at
tēlā.

Kausa korpuss 3 un dibens 
izveidoti no bieza lokšņu tērau
da. Kausa apvalkā ir tekne 2 
sārņu noliešanai. Kausa dibenā 
ir caurums, kurā ievietota izlie
šanas čaula 5. Čaulas cauruma 
aiztaisīšanai uzstādīts slēgs 1, 
kas savienots ar īpašu ierīci 6.
Ar šīs ierīces palīdzību slēģu var 
viegli pacelt un nolaist. Slēģa 
galā atrodas ugunsizturīgs aiz
bāznis 4, kas noslēdz čaulas cau
rumu. Kausam ir ugunsizturīgs 
oderējums 7. Slēgs ir 50 mm 
diametra tērauda stienis, uz 
kura uzmauktas ugunsizturīgas 
caurulītes. Lai paātrinātu izlie
šanu, daudzās rūpnīcas izmanto 
kausus ar diviem slēģiem. Slēģu dzesē ar ūdeni. Tiek ieviesta 
slēģa vadīšana no attāluma. Kausu tilpums sasniedz 200 t.

Tērauda izliešanas paņēmieni. Visizplatītākā ir tērauda izlie
šana kokilēs. Kokiles ir čuguna, retāk tērauda formas ar dibenu 
vai bez tā, ar paplašinājumu uz augšu vai apakšu lietņa ērtākai
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izņemšanai. Lai lietņiem iegūtu tīras virsmas, kokiles pirms 
liešanas iztīra, sasilda un izziež no iekšpuses. Kokilēs var 
ieliet 0,1—15 t tērauda. Izliešanai ir divi paņēmieni — no aug
šas vai no apakšas.

Ja tēraudu izlej no augšas, tērauds tieši no kausa vai ar 
piltuvju, tekņu un starpkausu palīdzību ielīst katrā kokilē at
sevišķi (45. att. o ). So paņēmienu izmanto tajos gadījumos, kad 
jāiegūst nedaudzi lieli lietņi. Paņēmiena priekšrocība ir iespēja 
izliet ne pārāk karstu tēraudu, tā iegūstot labāku lietni ar ma-
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zāku rukuma dobumu. Lietņa virsmas kvalitāte nav augsta, jo 
izlejot tērauds šļakstās, toties lietni veidojas mazāk nemetālisko 
ieslēgumu.

Izliešanu no apakšas jeb sifonliešanu izmanto tajos gadīju
mos, kad tērauds jāizlej daudzās kokilēs. Sifonliešanas shēma 
redzama 45. attēlā b.

Uz čuguna pamata plātnes, kurā ir kanāli, uzstāda vairākas 
kokiles, kuru dibenos ir caurumi. Pamata kanālos ievieto uguns
izturīgas caurules ar caurumiem. Pamata centrā ievieto zvaig
znīti ar gropēm, kas savienotas ar ugunsizturīgajiem pamata 
kanāliem. Uz zvaigznītes uzstāda centra cauruli un ielej tajā 
tēraudu, kas vienlaicīgi nokļūst visos kanālos un piepilda koki
les pēc savienoto trauku likuma.

Sifonliešanai ir šādas priekšrocības:
1) ir novērsta šļakstīšanās, tādēļ iegūst labu virsmas kva

litāti;
2 ) gāzes brīvi paceļas uz augšu (ja lej no augšas, gāzu 

izplūdi traucē kokilē lejamā metāla plūsma);
3) kokiļu vienlaicīgās piepildīšanās dēļ lietņi ir viendabīgāki 

nekā individuālajā izliešanā no augšas.
Sifonliešanas trūkums ir kokiļu montāžas lielā darbietilpība 

un lielais metāla patēriņš ielietņiem. Tādēļ, izlejot dārgos tērau- 
dus, šo paņēmienu neizmanto.

Minēto tērauda izliešanas paņēmienu būtiskākais trūkums 
ir to zemais ražīgums. Bez tam tērauds pirms nokļūšanas kokilēs 
nepārtraukti saskaras ar slēģa un liešanas kanālu ugunsiztu
rīgajiem materiāliem un ar apkārtējo atmosfēru. Tā rezultātā 
metāls piesārņojas ar nemetāliskiem ieslēgumiem, tātad paslik
tinās lietņa kvalitāte. Vairākos gadījumos nenovēršami rodas 
liels rukuma dobums. (Par rukuma dobumiem stāstīts tālāk.)

Kokiles ir dārgas, tās ātri nolietojas, tiek iztērēts arī daudz 
ugunsizturīgo ķieģeļu. Lieli lietņi jāapstrādā īpašos lieljaudas 
apspiedes stāvos, kas sadārdzina procesu un samazina velmē
šanas ražīgumu. Mūsdienās aizvien plašāk izmanto jauno 
progresīvo tērauda nepārtrauktās izliešanas metodi.

Tērauda nepārtrauktā izliešana. Sī metode shematiski parā
dīta 46. attēlā. No izliešanas kausa 1 tērauds caur starpiekārtu 
2 nonāk vertikālā kristalizatorā S, kuru dzesē ar ūdeni. Pirms 
metāla ieliešanas kristalizatorā ievieto metāla plātni, kas veido 
kristalizatora dibenu. Tās augšdaļa, lai labāk saistītos ar lietni, 
izveidota bezdelīgas astes veidā. Šķidrais metāls kristalizatora 
apakšā sāk sacietēt. Kad metāls kristalizatorā sasniedzis no
teiktu līmeni, ieslēdz izvilkšanas mehānismu un metāla plātne 
kopā ar veidojošos lietni virzās uz leju. Tajā pašā laikā no 
augšas ar noteiktu ātrumu kristalizatorā atkal ievada šķidro 
metālu. No kristalizatora lietnis iznāk ar šķidru iekšieni un 
nokļūst otrās dzesēšanas zonā 4, kur to dzesē ar sīkiem ūdens
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pilieniem. Izvilkšanas veltnīšu 5 sistēma virza lietni uz leju, un 
gāzes grieznis 6  to automātiski sagriež noteikta garuma lietņos, 
kuri nonāk uz konveijera, izliešanas procesam neapstājoties.

Lietņa garums tērauda nepār
trauktajā izliešanā var daudzas 
reizes pārsniegt kristalizatora ga
rumu. Izliešanas ātrums ir 0,5— 
1,5 m minūtē un vienplūsmas ma
šīnai sasniedz 36 t stundā.

Tērauda nepārtrauktajai izlie
šanai ir milzīgas priekšrocības sa
līdzinājuma ar izliešanu kokilēs.

1. Nav vajadzīga dārgā iekār
ta (izliešanas kanāli, kokiles kar
sēšanas akas, apspiedos stāvi, 
lietņu apstrādāšanas nodaļa).

2 . Salīdzinājumā ar izliešanu 
kokilēs 5— 6 reizes samazinās at
kritumi un par 7—12% palielinās 
derīgā metāla iznākums.

3. Lietņa nepārtrauktā pagari
nāšana ļauj iegūt lietņus bez ruku
ma dobuma, kas paliek tikai izlie
tās sagataves augšgalā.

4. Paaugstinās lietņa kvalitāte, 
jo nemetāliskie ieslēgumi ātrās 
atdzesēšanas dēļ nepaspēj savie
noties un izveidot lielus sakopo
jumus. Nepārtrauktās izliešanas 
metālam raksturīga sīkgraudaina 
struktūra, un tas labāk deformē
jams karstā un aukstā stāvoklī.

5. Uzlabojas darba apstākļi, 
un procesu var kompleksi meha
nizēt un automatizēt.

Tādā kārtā nepārtrauktā izlie
šana ļauj automātiski veidot liet
ni, kurš ir derīgs pārstrādei bez 
izlaišanas caur apspiedos stāvu. 

Tas ir tehnisks apvērsums melnaja metalurģijā, kuram ir tāda 
pati ekonomiskā nozīme kā konvertera procesam ar skābekļa 
pūsmu.

flce tilē n s

Skabeklis

46. att. Tērauda nepārtraukta 
izliešana.

22. §. TĒRAUDA LIETŅA UZBŪVE UN TĀ DEFEKTI

Lietņa uzbuvi pirmais izpētīja krievu zinātnieks D. Ccrnovs 
Lietņi kokiles sacietē nevienmērīgi, to uzbūve nav viendabīga 

(47. att.). Pie kokiles sienām veidojas sīki kristāli 2, jo šeit
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atdzišana notiek ātrāk. Tālāk no sienām atdzišana palēninās un 
kristāli aug brīvāk. Augšana notiek siltuma atdeves virziena, un 
tā rezultātā rodas pret centru izstiepti stabveida kristāli 3, kas 
aizņem lietņa lielāko daļu. Centrā metāls ciete vel Ienāk un vei
dojas trešā kristālu zona. Šķidrajā metālā rodas jauni kristali
zācijas centri, kas brīvi 
aug; kristāli 4 izveidojas 
lielāki un nav orientēti. At
dziestot šķidrā metāla til
pums samazinās un vei
dojas tā saucamais rukuma 
dobums 1.

Rukuma dobums rodas 
lietņa centra, tā augšējā 
daļā. Rukuma dobumi var 
būt nelieli, var būt izstiepti 
lietnī lielā dziļumā, tiem 
ir dažāda forma, un tic 
var būt koncentrēti vienā 
vietā vai izkliedēti. Lai no
vērstu rukuma dobumu, 
izmanto īpašus sakarsētus 
keramikas uzliktņus, kurus 
pēc tam nogriež kopā ar 
dobumu.

Bez rukuma dobumiem 
lietnī var rasties vēl šādi 
defekti.

1. Rukuma irdenums — 
sīki tukšumi, kas koncen
trēti lietņa centrā. To raša
nās iemesls ir nevienmē- 
riga atdzišana un lietņa 
tilpuma samazināšanās at
dziestot.

2. Likvācija — lietņa ķīmiskais neviendabīgums, t. i., kaitīgo 
piemaisījumu nevienmērīgs sadalījums lietņa šķērsgriezumā. To 
rada kristalizācijas nevienmērība. Sākumā kristalizējas graudi, 
kas satur mazāk sēra un fosfora, kuri paaugstina kušanas tem
peratūru. Kristālos, kas sacietē vēlāk, šo piemaisījumu ir ievēro
jami vairāk. Ķīmiskais neviendabīgums negatīvi ietekmē metālu 
mehāniskās īpašības.

3. Gāzes pūslīši — tukšumi lietņa iekšpusē, kas izvietojas 
zem garozas visā lietņa garumā un dažreiz iznāk virspusē. Tos 
rada gāzes, kas izšķīdušas šķidrajā metālā.

4. Plaisas — ārējas, iekšējas, gareniskas un šķērseniskas.

47. att. Tērauda lietņa uzbūve.
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Plaisu cēlonis ir metāla nevienmērīga atdzišana. Izlejot ļoti 
karstu tēraudu, plaisu rodas vairāk.

5. Puni — sacietējuši tērauda pilieni, kas radušies, metālam 
izliešanas laikā izšļakstoties.

Sīkus virsmas defektus novērš izcērtot. Tērauda nepārtrauk
tajā izliešanā, kā jau teikts, rukuma dobums nerodas un arī pā
rējo defektu ir ievērojami mazāk.

Mierīgā, verdošā un daļēji mierīgā tērauda lietņi ir atšķirīgi. 
48. attēlā a parādīts mierīgā tērauda lietnis. Tajā nav gāzu 
pūslīšu, tas ir blīvāks. Rukuma dobums atrodas lietņa augšējā 
daļā. Ķīmiskais neviendabīgums mazs.

Verdošā tērauda lietņos 
(48. att. b) rukuma dobuma 
nav, tas ir sadalīts daudzos 
gāzes pūslīšos. Lietņa kvali
tāti nosaka pūslīšu atrašanās 
dziļums, t. i., pietiekams de
rīgās garozas biezums. Sim 
tēraudam piemīt lielāks ķī
miskais neviendabīgums nekā 
mierīgajam tēraudam.

Daļēji mierīgā tērauda 
lietņos (48. att. c) rodas ne
liels skaits gāzes pūslīšu un 
neliels rukuma dobums. Sim 

tēraudam ķīmiskais neviendabīgums ir mazāks nekā verdošajam 
tēraudam, bet rukuma dobums mazāks nekā mierīgajam tērau
dam, bez tam daļēji mierīgais tērauds ir lētāks par mierīgo. 
Tautas saimniecībā daļēji mierīgo tēraudu plaši izmanto stiep
lēm, tiltu metālam, biezām konstrukcijas plātnēm un citiem iz
strādājumiem. No mierīgā tērauda izgatavo kloķvārpstas, atspe
res, zobratus utt.
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48, att. Tēraudu lējumi:
а — m ierīgā tērauda; b — verdošā tērauda; 

c — daļēji m ierīgā tērauda.

23. §. OGLEKĻTĒRAUDI

Saskaņā ar ГОСТ klasifikāciju tēraudus pēc ķīmiskā sastāva 
iedala divās grupās — oglekļtēraudos un leģētajos tēraudos.

Oglekļtērauds ir dzelzs un oglekļa sakausējums (oglekļa 
saturs līdz 2%) ar silīcija, sēra un fosfora piemaisījumiem, pie 
tam galvenā sastāvdaļa, kas nosaka tērauda īpašības, ir oglek- 
lis. Elementu procentuālais saturs tēraudā ir apmēram šāds: 
Fe — līdz 99,0, C — 0,05—2,0, Si — 0,15—0,35, Mn — 0,3—0,8, 
S — līdz 0,06, P — līdz 0,07.

Piemaisījumu ietekme uz tērauda īpašībām. Ogleklis tēraudā 
parasti atrodas ķīmiskā savienojuma F3C — tā saucamā cemen- 
tīta veidā. Oglekļa saturam palielinoties līdz 1,2%, tērauda cie
tība, izturība un elastība palielinās, bet plastiskums un triecien-
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izturība pamazinās, kā ari pasliktinās apstrādājamiba un meti- 
nārnība.

Silīcijs, ja tā saturs tēraudā ir neliels, sevišķu ietekmi uz 
tērauda īpašībām neatstāj. Silīcija saturam paaugstinoties, 
ievērojami uzlabojas tērauda elastīgums, magnētiskā caurlai
dība, korozijizturība un izturība pret oksidēšanos augstās 1em 
peratūrās.

Mangāns, līdzīgi silīcijam, parastajā oglekļtēraudā ir nelielā 
daudzumā un sevišķu ietekmi uz tā īpašībām neatstāj. Taču 
mangāns ar dzelzi veido cieto šķīdumu un nedaudz paaugstina 
tērauda cietību un izturību, mazliet samazinot tā plastiskumu. 
Mangāns, saistot sēru savienojumā MnS, neļauj veidoties kai
tīgajam savienojumam FeS. Bez tam mangāns dezoksidē tē
raudu. Tērauds ar augstu mangāna saturu ir ļoti ciets un nodi
lumizturīgs.

Sērs ir kaitīgs piemaisījums. Tēraudā tas atrodas galveno
kārt FeS veidā. Sis savienojums piešķir tēraudam trauslumu 
augstās temperatūrās, piemēram, kalšanā, — īpašību, ko sauc 
par sarkanlūstamību. Sērs pazemina tērauda nodilumizturību, 
pretestību nogurumam un korozijizturību.

Oglekļtēraudā pieļauj ne vairāk kā 0,06—0,07% sēra.
Tērauda trausluma palielināšanos, pieaugot sēra saturam, 

dažreiz izmanto apstrādājamības uzlabošanai darbgaldos, ta 
ceļot apstrādes ražīgumu.

Tēraudus ar paaugstinātu sēra saturu (līdz 0,15—0,20%) 
lieto apstrādei automātiskos darbgaldos, jo labā skaidas atda
līšanās ļauj iegūt gludu virsmu.

Fosfors arī ir kaitīgs piemaisījums. Tas ar dzelzi veido sa
vienojumu Fe3P, kas šķist dzelzī. Sī ķīmiskā savienojuma kristāli 
ir ļoti trausli. Tie parasti izvietojas pa tērauda graudu robežām, 
krasi pavājinot saites starp graudiem. Tā rezultātā tērauds 
iegūst lielu trauslumu aukstā stāvoklī, citiem vārdiem sakot, 
fosfors piešķir tēraudam aukstlūstamlbu. Fosfora negatīvā 
ietekme sevišķi izpaužas tad, ja tēraudā ir augsts oglekļa saturs. 
Paaugstinātās temperatūrās fosfora ietekme ir mazāk kaitīga. 
Fosfors nedaudz uzlabo tērauda apstrādājamību, jo veicina skai
das atdalīšanos. Izņēmuma kārtā pieļauj līdz 0,2% fosfora tērau- 
dos, no kuriem ražo bultskrūves un uzgriežņus, jo tas ļauj iegūt 
tīru vītni.

Kaitīgs piemaisījums tēraudā ir arī skābeklis.
Oglekļtēraudu klasifikācija. Oglekļtēraudus klasificē pēc lie

tošanas nozares un kvalitātes. Pec lietošanas nozares tēraudus 
atkarībā no oglekļa satura iedala konstrukciju un instrumentu 
tēraudos. Pēc ķīmiskā sastāva tos iedala tēraudos ar zemu, 
vidēju un augstu oglekļa saturu.

Konstrukciju oglekļtērauds. Konstrukciju oglekļtērauds satur 
līdz 0,65—0,70% oglekļa. Izņēmuma kārtā ražo konstrukciju
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tēraudus ar 0,85% oglekļa. No konstrukciju tērauda izgatavo 
mašīnu un konstrukciju detaļas. Konstrukciju tēraudam jābūt 
pietiekami izturīgam, triecienizturīgam un tai pašā laikā labi 
apstrādājamam.

Atkarībā no izstrādājumu lietošanas nozares konstrukciju 
oglekļtēraudu iedala šādās galvenajās grupās:

a) mīkstais konstrukciju tērauds, kas satur 0,05—0,25% C:
b) normālais konstrukciju tērauds, kas satur 0,30—0,40% C;
c) cietais konstrukciju tērauds, kas satur 0,4—0,7% C.
Pēc kvalitātes konstrukciju tēraudu iedala trīs grupās — pa

rastās kvalitātes, paaugstinātas kvalitātes (П1\) un kvalitatīvos 
(K) tēraudos.

Parastās kvalitātes tēraudi ir plaša patēriņa tēraudi, tos 
lieto celtniecības konstrukcijām, sastiprināšanas detaļām, lokšņu 
velmējumiem, kniedēm, caurulēm, armatūrām, tiltiem un profit 
velmējumiem.

No paaugstinātas kvalitātes tēraudiem izgatavo lokomotīvju 
un vagonu riteņu asis, riteņu bandāžas, katlus, stieples utt.

Kvalitatīvos tēraudus izmanto detaļām, kas prasa augstāku 
plastiskumu un triecienizturibu un kas strādā paaugstinātos 
spiedienos, zobratiem, caurulēm, skrūvēm, bultskrūvēm, ce
mentējamām detaļām, metināmiem izstrādājumiem.

Parastas kvalitātes konstrukciju oglekļtēraudam pieņemts 
ГОСТ 380—60. Šo tēraudu iegūst martenkrāsnīs (mierīgo, ver
došo, daļēji mierīgo) un Besemera konverteros (mierīgo un 
verdošo).

Atkarībā no lietošanas nozares šo tēraudu iedala divās gru
pās: A grupu noteic pēc mehāniskajām īpašībām, Б grupu — pēc 
ķīmiskā sastāva (B apakšgrupu noteic pēc mehāniskajām īpašī
bām ar papildu prasībām ķīmiskajā sastāvā).

A grupas tēraudiem ir šādas markas: Ст.0, Ст.1, Ст.2, Ст.З. 
Ст.4, Ст.5, Ст.6 , Ст.7.

Verdošā tērauda markām pieliek indeksu «кп», daļēji mierīgā 
tērauda markām — «ne».

Б grupas tēraudiem ir šādas markas:
martentēraudiem — МСт.0, МСт.1кп, МСт.2 кп, МСт.Зкп. 

МСт.З, МСт.4кп, МСт.4, МСт.5, МСт.6 , МСт.7;
besemertēraudiem — БСт.0, БСт.Зкп, БСт.З, БСт4кп, БСт.4. 

БСт.5, БСт.6 .
В apakšgrupas tēraudus iegūst martenkrāsnīs; tiem ir šādas 

markas: ВСт.2кп, ВСт.Зкп, BCt.4kii, BCt.4, BCt.5.
Jo lielāks ir cipars pie Ct., jo tērauds cietāks un izturīgāks. 

Ct.1, MCt.1, Ct.2, MCt.2 mārku tērauds ir vismīkstākais, plas
tiskākais, ar augstu relatīvā pagarinājuma un šķēluma samazi
nājuma procentu. Ст.З, Ct.4 ir vidējas cietības un izturības tē
rauds, bet Ct.5, Ct.6 un Ct,7 — viscietākais un izturīgākais 
konstrukciju tērauds.
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Piemēram, izturības robeža оь markām СтЛ un Cr.2 ir 
32—40 kG/mm2, markai Ст.З — 38 40 kG/mm2, Ct.4 —- 42- - 
50 kG/mm2, Ct7 — 70—75 kG/mm2; relatīvais pagarinājuma 
markām СтЛ un Ct.2 ir 28—31%, markai Ct.4 — 19—24%. 
Ct.7 — 9—11%. Ct.O, MCt.O ir zemākas kvalitātes tērauds, ko 
izmanto mazatbildīgiem izstrādājumiem, piemēram, jumta skār
dam, stieplēm. Oglekļa saturs šajā tēraudā ir 0,23%, tas ir, vai
rāk nekā tēraudā MC/r.l, kurā ir 0,06—0,12% oglekļa. Sēra šajā 
tēraudā ir 0.06%, fosfora — 0,07%, bet pārējās Б grupas markās 
sēra ir 0,05%, fosfora — 0,04%. Sās pašas grupas besemertē- 
raudā БСт.О sēra ir 0,07%, fosfora — 0,09%, bet pārējos sēra ir 
0,06%, fosfora — 0,08%.

В apakšgrupas teraudi satur ne vairāk kā 0,05%) sēra.
Parastās kvalitātes konverter.tē.ra.udiem, kas iegūti konver

teros ar skābekļa pūsmu, pieņemts ГОСТ 9543—60. Saskaņā 
ar ГОСТ šis tērauds var būt mierīgais, daļēji mierīgais un 
verdošais tērauds.

Sā tērauda markas ir КСт.0, КСтЛкп, КСт.2кп. КСт.Зкп. 
КСт.З, КСт.Лкп, КСт.4, КСт.5, КСт.6 , КСт.7, ВКСт.З, ВКСт.4, 
ВКСт.5 utt.

Sājos konverterteraudos sers nepārsniedz 0,06%), bet fos
fors — 0,05%). Tēraudos, kas apzīmēti ar «B», sēra nav vairāk 
kā 0,05%); šiem tēraudiem uzstāda stingrākas prasības ķīmiskā 
sastāva un mehānisko īpašību ziņā.

Minētie dati rāda, ka šis tērauds ķīmiskā sastāva ziņā neat
šķiras no martentērauda un krietni pārspēj besemertēraudu.

Dažādas parastā konstrukciju oglekļtērauda markas izmanto 
šādiem izstrādājumiem:

СтЛ, МСт.1, KCt.1 — kniedēm, lokšņu tēraudam, katlu tē
raudam;

Ст.З, БСт.З, МСт.З, KCt.3 — skrūvēm, bultskrūvēm, knie
dēm, tapskrūvēm;

Ct.4, MCt.4, БСт.4, KCt.4 — zobratiem, atlokiem;
Ст.5, MCt.5, БСт.5, KCt.5 — vārpstām, asīm, ķīļiem, pirk

stiem;
Ct.6, MCt.6, I\Ct.6 — sliedēm, riteņu bandāžām, galvenajām 

vārpstām, izciļņiem;
Ct.7, MCt.7, KCt.7 — atsperēm.
Kvalitatīvo konstrukciju oglekļtēraudu noteic pēc ķīmiskā 

sastāva un mehāniskajām īpašībām (ГОСТ 1050—60). To izga
tavo martenkrāsnīs un elektrokrāsnīs. Atkarībā no ķīmiskā sa
stāva tēraudu iedala divās grupās:

I — tērauds ar normālu mangāna saturu,
II — tērauds ar paaugstinātu mangāna saturu.
Sā tērauda markas ir šādas:
I grupai — 05 кп, 08 кп, 10 кп, 10, 15 кп, 15, 20 кп, 20, 25, 

30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85;
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II grupai — 15Г, 20Г, 25Г, ЗОГ, 35Г, 40Г, 45Г, 50Г, 60Г, 65Г, 
70Г.

Divciparu skaitļi tērauda mārkā rāda vidējo oglekļa saturu 
procenta simtdaļās, burts Г norāda uz paaugstinātu mangāna 
saturu. Verdošā tērauda markām ir indekss «кп».

Tatad tēraudā 15 vidēji ir 0,15% oglekļa (0,10—0,20%). Sēra 
šajā tēraudā ir 0,04%, fosfora — 0,04%. Bez tam kvalitatīvais 
tērauds satur līdz 0,25% hroma un līdz 0,25% niķeļa.

Mangāna saturs I grupā nepārsniedz 0,8%, II grupā — 1,2%.
Kvalitatīvais konstrukciju oglekļtērauds atšķiras no parastā 

tērauda un paaugstinātās kvalitātes tērauda ar lielāku izturību, 
plastiskumu un triecienizturību.

Dažādas tērauda markas izmanto šādi.
Tēraudiem ar mārku 05 кп un 08 кп piemīt ļoti augsts plas

tiskums aukstā stāvoklī, tādēļ tos lieto dziļumvilkšanai aukstajā 
štancēšanā.

Tēraudiem ar mārku 10, 15 un 20 piemīt augsts plastiskums, 
laba metināmība, kaļamība un štancējamība. Tie tiek cementēti 
(karbonizēti). So tēraudu izturība ir zema. No tiem izgatavo 
vienkāršas formas sīkas detaļas — asis, vārpstiņas, tapskrūves, 
uzgriežņus, ieliktņus, caurules.

Tēraudus ar mārku 25, 30 un 35 pēc atbilstošas termiskās 
apstrādes izmanto detaļām, kam nav jāiztur lielas slodzes, pie
mēram, vārpstiņām, paplāksnēm, tapām, asīm, sajūgiem, cilin
driem, presēm, bultskrūvēm, uzgriežņiem.

Tēraudiem ar mārku 40, 45 un 50 ir vidējs oglekļa saturs. No 
tiem izgatavo detaļas, kas prasa augstu izturību vai augstu 
virsmas cietību, kā arī vidēji noslogotas detaļas, kas darbā ne
dilst. No šiem tēraudiem izgatavo uzgriežņus, klaņus, vilcējstie- 
ņus, sviras. Sos tēraudus pakļauj virsmas rūdīšanai. To meti
nāmība nav augsta. No šiem tēraudiem sevišķi plaši izmanto 
tēraudu 45, no kura izgatavo kloķvārpstas, virzuļu pirkstus, kla
ņus, ieliktņus.

Augsta oglekļa satura tērauda markām 55, 60, 65 un 70 
piemīt augsta izturība un cietība. No tām izgatavo velmēšanas 
stāvu velmjus, virzuļu kātus, trošu stieples.

Tēraudam ar paaugstinātu mangāna saturu piemīt augstāka 
dziļrūdāmība un nodilumizturība. Tā lietošanas nozares ir ap
mēram tās pašas, kas tēraudam ar nelielu mangāna saturu.

Pie konstrukciju oglekļtēraudiem pieder arī automātu tērauds, 
kuram ir paaugstināts sēra un fosfora saturs. Saskaņā ar ГОСТ 
1414—54 automātu tēraudam noteiktas markas A12, A20, A30, 
A35, А40Г. Tēraudā A12 sēra ir 0,08—0,20%, tēraudos A20, 
A30, A35 — 0,08—0,15%, bet tēraudā А40Г — 0,10—0,30%. 
Fosfora tērauda A12 ir 0,08—0,15%, bet pārējos tēraudos — 
0,06%.

Burts A ša tērauda markas apzīmē automātu tēraudu, bet
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cipars, kas seko aiz A, rada vidējo oglekļa saturu procenta simt
daļās.

Automātu tērauda trūkums ir zemās mehāniskās īpašības, 
tādēļ no tā izgatavo mazatbildīgas detaļas, galvenokārt sastip- 
rināšanas detaļas (tapas, bultskrūves utt.).

Ja automātu tēraudu apstrādā automātiskajos darbgaldos, 
veidojas īsa, viegli lūstoša skaida, kas ir ļoti svarīgi ātrgaitas 
automātu darbā. Apstrādāto detaļu virsma ir tīra un līdzena. 
Griezējinstrumenta noturība darbā ar automātu tēraudiem ir 
ievērojami (apmēram 2—3 reizes) augstāka nekā darbā ar pa
rastajiem un kvalitatīvajiem konstrukciju tēraudiem, pie tam 
lielāks ir ari griešanas ātrums.

Instrumentu oglekļtērauds. Par instrumentu oglekļtēraudu 
sauc tēraudu, kas satur 0,7% un vairāk oglekļa. Sim tēraudam 
piemīt liela cietība un izturība, un to izmanto instrumentu izgata
vošanai. Instrumentu oglekļtēraudu iedala kvalitatīvā un augst- 
kvalitatīvā tēraudā. Saskaņā ar ГОСТ 1435—54 šim tēraudam 
ir šādas markas: kvalitatīvajam — У7, У8 , У8 Г, У9, У10, У11, 
У12, У13; augstkvalitatīvajam — У7А, У8А, У8 ГА, У9А, У10А, 
У11А, У12А, У13А.

Cipari pie burta У norāda vidējo oglekļa saturu procenta 
desmitdaļās: tēraudā У7 ir 0,7%C, tēraudā У10 — 1,0%C, 
tēraudā У12 — 1,2%C. Burts A markas beigās norada uz augst- 
kvalitatīvo tēraudu. Galvenā atšķirība augstkvalitativo un kvali
tatīvo tēraudu sastāvā ir tā, ka augstkvalitatīvajos tēraudos ir 
mazāk sēra un fosfora, bet vairāk leģējošo hroma un niķeļa pie
maisījumu. Kvalitatīvais instrumentu tērauds satur 0,03% sēra, 
bet augstkvalitatīvais — 0 ,0 2 %, kvalitatīvais tērauds satur 
0,035% fosfora, augstkvalitatīvais — 0,030%- Burts Г norāda 
uz paaugstinātu mangāna saturu.

Augstkvalitatīvais tērauds nav cietāks par kvalitatīvo, taču 
augstkvalitatīvais tērauds ir izturīgāks, tam ir lielāka triecien- 
izturība un, to rūdot, rodas mazāk brāķa. Augstkvalitatīvo tē
raudu iegūst elektrokrāsnīs, bet kvalitatīvo — martenkrāsnīs.

Rūdītam instrumentu tēraudam piemīt cietība HRC 62.
Dažādu mārku instrumentu oglekļtēraudu lieto šādās no

zarēs:
У7, У7А — instrumentiem un izstrādājumiem, kas pakļauti 

grūdieniem un triecieniem un prasa mērenu cietību un augstu 
sīkstumu (cirtņi, atslēdznieka un kalēja āmuri, štances, spiedogi, 
mēroglineāli, kokapstrādes instrumenti, virpu centri utt.);

У8 , У8А, У8 Г, У8 ГА — instrumentiem un izstrādājumiem, 
kas prasa paaugstinātu cietību un pietiekamu sīkstumu (caur- 
sitņi, cirtņi, punktsitņi, matrices, puansoni, metālgrieznes, skrūv
grieži, galdnieka instrumenti, vidējas cietības urbji);

У9, У9А — instrumentiem, kas prasa augstu cietību un
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lielu sīkstumu (spiedogi, punktsitņi, akmeņu cirtni, galdnieka 
instrumenti);

У 10, У10А — instrumentiem, kas nav pakļauti stipriem grū
dieniem un triecieniem un kas prasa augstu cietību un nelielu 
sīkstumu (ēvelēšanas griežņi, frēzes, vītņurbji, rīvurbji, vītņ- 
grieži, cieturbji, zāģu plātnes, veidštances, vīļu uzciršanas cirtņi, 
vilkšanas gredzeni, kalibri, vīles, griezējķemmes);

У11, УНА, У12, У12А — instrumentiem, kas prasa augstu 
cietību (vīles, šāberi, frēzes, urbji, vītņurbji, asie ķirurga instru
menti, rīvurbji, bārdas naži, vītņgrieži, pulksteņu instrumenti, 
metālzāģi);

У13, У13А — instrumentiem, kas prasa ļoti augstu cietību 
(bārdas naži, šāberi, vilkšanas instrumenti, urbji, vīļu uzcirša
nas cirtņi, izkaptis un citi izstrādājumi).

Oglekļtēraudam ir šādi trukumi:
1) izturība un cietība nav apvienota ar plastiskumu;
2) sakarstot līdz 200°C, tas zaudē cietību un griešanas spēju, 

bet augstās temperatūrās zaudē izturību;
3) elektrolīta vidē, agresīvās vidēs, atmosfērā un augstās 

temperatūrās tam zema korozijizturība;
4) zemas elektrotehniskās īpašības;
5) augsts siltuma izplešanās koeficients;
6 ) izstrādājumu svara palielināšanās, to dārdzība, sarežģīta 

projektēšana sakarā ar ši tērauda zemo izturību.
Modernā tehnika uzstāda tēraudam ļoti augstas fizikāli ķī

misko īpašību prasības. Minēto trūkumu dēļ oglekļtērauds ne 
vienmēr apmierina šīs prasības. Tādēļ tehnikā tagad plaši iz
manto leģētos tēraudus.

24. §. LEĢĒTIE TĒRAUDI

Par leģētiem tēraudiem sauc tēraudus, kuros blakus parasta
jiem piemaisījumiem ir leģējoši elementi, kas krasi uzlabo tē
raudu īpašības, — hroms, volframs, niķelis, vanādijs, molib- 
dens u c., kā arī daudz silīcija un mangāna. Piemaisījumus 
ievada kausēšanas gaitā.

Leģētajam tēraudam piemīt vērtīgas īpašības, kādu nav og
lekļtēraudam, un tam nav oglekļtērauda trūkumu. Leģētā tē
rauda lietošana pagarina izstrādājumu darbmūžu, ietaupa me
tālu, palielina darba ražīgumu un atvieglo projektēšanu, tādēļ 
progresīvajā tehnikā leģētajam tēraudam ir izšķiroša nozīme.

Leģējošie elementi un to ietekme uz tērauda īpašībām. Hroms 
ir lētākais un izplatītākais leģējošais elements. Tas paaugstina 
tērauda cietību un izturību, mazliet samazinot plastiskumu, un 
palielina korozij izturību. Augsts hroma saturs padara tēraudu 
nerūsošu un nodrošina magnētisko spēku noturību.
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Miķelis piešķir tēraudam korozijizturību, augstu mehānisko 
izturību un plastiskumu, palielina dziļrūdāmību un triecieniztu- 
rību, ietekmē siltuma izplešanās koeficientu. Niķelis ir dārgs 
metāls, tādēļ to cenšas aizstāt ar lētāku.

Volframs veido tēraudā ļoti cietus ķīmiskus savienojumus — 
karbīdus, kas krasi palielina tērauda cietību un sarkankvēles 
izturību. Volframs kavē graudu augšanu sakarstot un palīdz 
novērst trauslumu atlaidināšanā. Tas ir dārgs un deficīts me
tāls.

Vanādijs paaugstina tērauda cietību un izturību, veicina sīk- 
graudainību. Tas palielina metāla blīvumu, jo ir labs dezoksi- 
dētājs. Vanādijs ir dārgs un deficīts metāls.

Silīcijs daudzumā virs 1 % stipri ietekmē tērauda īpašības: 
1—1.5% Si palielina tērauda izturību, pie tam sīkstums sagla
bājas. Tēraudiem ar augstu silīcija saturu palielinās elektriskā 
pretestība un magnētiskā caurlaidība. Silīcijs palielina arī tē
rauda elastību, skābjizturību un plāvizturību.

Mangāns daudzumā virs 1 % palielina tērauda cietību, nodi
lumizturību un triecienizturību, nesamazinot plastiskumu.

Kobalts paaugstina tērauda karstumizturību un magnētiskās 
īpašības un palielina triecienizturību.

Molibdetis palielina tērauda sarkankvēles izturību, elastību, 
stiepes izturību, korozijizturību un plāvizturību.

Titāns paaugstina tērauda izturību un blīvumu, veicina sīk- 
graudainību, ir labs dezoksidētājs un uzlabo apstrādājamību un 
korozijizturību.

Niobijs uzlabo tērauda skābjizturību un veicina korozijiztu
rību metinātās konstrukcijās.

Alumīnijs paaugstina tērauda karstumizturību un plāviztu- 
rību.

Varš palielina tērauda korozijizturību. To galvenokārt pie
vieno celtniecības tēraudiem.

Pēdējā laikā tēraudā ievada retzemju elementus, kurus 
agrāk tēraudā nemaz neizmantoja, — ceriju, cirkoniju, lantānu. 
neodimu, rēniju un citus.

Gerijs paaugstina tērauda izturību un jo sevišķi plastiskumu.
Cirkonijs sevišķi ietekmē tērauda graudu lielumu un to aug

šanu, veicina sīkgraudainību un ļauj iegūt tēraudu ar vajadzīgā 
lieluma graudiem.

Lantāns, cēzijs un neodims samazina tērauda porainību, vei
cina sēra satura samazināšanos, uzlabo virsmas kvalitāti un 
veicina sīkgraudainību. Sos piemaisījumus ievada nerūsošajos, 
transformatoru un plāvizturīgajos tēraudos.

Leģētie tēraudi var saturēt vienu vai vairākus leģējošos ele
mentus. Bieži viens leģējošais elements neapmierina tēraudam 
izvirzītās prasības, un tad vienlaicīgi ievada vairākus.
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Leģēto tēraudu klasifikācija un markas. Pēc lietošanas noza
res leģētos tēraudus iedala trīs grupās:

1) konstrukciju tērauds — atbildīgām mašīnu un konstruk
ciju detaļām;

2 ) instrumentu tērauds — griezējinstrumentiem, mērinstru
mentiem un kalšanas-štancēšanas instrumentiem;

3) tērauds ar speciālām fizikālām un ķīmiskām īpašībām — 
speciāla uzdevuma izstrādājumiem.

Pēc ķīmiskā sastāva (ГОСТ 5200—50) leģētos tēraudus 
iedala trīs grupās (pēc leģējošo piemaisījumu procentuālā sa
tura) :

1) mazleģētais tērauds — piemaisījumu ne vairāk kā 2,5%;
2) vidēji leģētais tērauds — piemaisījumu 2,5—10%;
3) augstleģētais tērauds — piemaisījumu virs 10%.
Valsts standartā tērauda markām pieņemti šādi leģējošo 

elementu apzīmējumi: X — hroms, H — niķelis, А — slāpeklis, 
E — selēns, В — volframs, Г — mangāns, T — titāns, Д — varš, 
Б — niobijs, П — fosfors, P — bors, Ф — vanādijs, Ю — alu
mīnijs, C — silīcijs, Ц — cirkonijs, M — molibdens. Sos burtus 
kombinē ar cipariem, kuri var atrasties pirms burtiem vai aiz 
tiem, piemēram, 12Х, 12Х2Н4А, ХВ5, 9ХС, Г13.

Minēta marķēšanas sistēma aptver pastāvošo leģeto tēraudu 
vairākumu. Izņēmums ir atsevišķas tēraudu grupas, kuras pa
pildus apzīmē ar noteiktu burtu: P — ātrgriezējtēraudi, E — 
magnētiskie tēraudi, Ш — lodīšu gultņu tēraudi, Э - elektro
tehniskie tēraudi.

Burtu un ciparu savienojums dod leģēto tēraudu raksturo
jumu. Ja markas sākumā atrodas divi cipari, tie norāda vidējo 
oglekļa saturu procenta simtdaļās. Viens cipars markas sakumā 
norāda vidējo oglekļa saturu procenta desmitdaļās. Ja markas 
sākumā cipara nav, tas nozīmē, ka oglekļa šajā tēraudā ir 1 % 
vai virs 1%. Cipari, kas atrodas aiz burtiem, norāda vidējo 
elementa saturu procentos; ja aiz burta ciparu nav, elementa sa
turs ir ap 1%. Burts A markas beigās tāpat kā oglekļtēraudam 
nozīmē, ka šis tērauds ir augstkvalitatīvs tērauds, kas satur 
mazāk sēra un fosfora.

Piemēram atšifrēsim dažas markas. Tā tērauds 12Х2Н4А ir 
augstkvalitatīvs hroma-niķeļa tērauds, kas satur 0,12% C, 
2% Cr un 4% Ni. Tērauds ХВ5 ir hroma-volframa tērauds, 
kas satur 1% vai vairāk oglekļa, ap 1% hroma un 5% vol
frama.

Tēraudiem ar speciālām fizikālajām un ķīmiskajam īpašībām 
ir dažas atkāpes no minētajiem noteikumiem. Par tām stāsiīts 
tālāk, šo tēraudu apskatā.

Leģētais konstrukciju tērauds. So tēraudu lietošanas sfēra ir 
ļoti plaša. Konstrukciju tēraudiem pieņemts ГОСТ 4543—61.

Leģētos konstrukciju tēraudus iedala kvalitatīvos un augst

as



kvalitatīvos tēraudos. Kvalitatīvajos tēraudos pieļauj 0,035°/oS, 
0,035°/nP, bet augstkvalitatīvajos — 0,025%S, 0,025% P-

Atkarībā no galvenajiem leģējošiem elementiem šos tēraudus 
iedala šādas grupās.

Hroma tēraudus izmanto ļoti plaši. Hroms pozitīvi ietekmē 
tēraudu un ir samērā lēts piemaisījums. Tēraudus 15Х, 20Х, 30Х, 
30ХА un 30ХП izmanto detaļām traktoru un automobiļu rūp
niecībā.

Plaši izmanto hroma tēraudus, kas satur boru, piemēram, 
15ХР, 15ХРА, 30ХРА, un hroma tēraudus, kas satur cirko 
niju, piemēram, tēraudu ar mārku 45ХЦ. Šo tēraudu var rūdīt 
daudz dziļāk nekā tēraudu 45Х, un to plaši izmanto liela šķērs
griezuma detaļām.

Hroma tēraudus ar augstu oglekļa saturu (0,9—1,1%) un 
hroma saturu (0,8—1,65%) lieto lodīšu gultņu gredzenu, lodīšu 
un rullīšu izgatavošanai. To markas ir ЩХ6 , ШХ9, ШХ15СГ, 
ШХ10. Rūdītam lodīšu gultņu tēraudam piemīt cietība 
HRC 59—62.

Mangāna tērauds pec termiskas apstrādes iegūst augstu cie
tību, nesamazinoties plastiskumam. Tam ir labāka apstrādāja- 
mība nekā oglekļtēraudam. Ražošanā plaši izmanto tēraudus 
15Г, 20Г, 30Г un citus.

No mangāna tēraudiem atsevišķi jāpiemin tērauds ar augstu 
mangāna saturu, kura marka ir Г13. Šis tērauds satur 
1,0—1,3% oglekļa un 11 —14 % mangāna. Tam piemīt augsta 
nodilumizturība un plastiskums. No šā tērauda izgatavo tram
vaja un dzelzceļa sliežu pārmijas, traktoru kāpurķēdes, drupi- 
nātāju žokļus utt.

Hroma-niķeļa tērauds ir viens no visvairāk izplatītajiem kon
strukciju tēraudiem, jo tas pēc termiskās apstrādes iegūst aug
stu cietību, izturību, elastību un triecienizturibu. Šā tērauda 
markas ir 20ХНА, 12Х2Н4А. Tā izturības robeža svārstās no 
75 līdz 170 kG/mm2, relatīvais pagarinājums — no 7 līdz 22%, 
trieciensīkstums aH ir 5—30 kGm/cm2.

Hroma-silicija tērauds pēc termiskās apstrādes ir ļoti ciets 
un elastīgs, to plaši lieto atsperu izgatavošanai.

Hroma-mangāna tērauds daļēji aizstāj hroma-niķeļa tēraudu 
(lai ietaupītu niķeli). Plaši izmanto tēraudus ar markām 20ХГ, 
20ХГР, 40ХГР, ЗОХГС, 18ХГТ; pēdējo izmanto automobiļu de
taļām.

Hroma-mangāna-silicija tērauds ir hroma-molibdena tēraudu 
aizstājējs. Ar mazu oglekļa saturu tas ir labi štancējams un 
metināms. Tā marka ir 25ХГСД.

Hroma-vanādija tēraudam piemīt augsta izturība, plastis
kums, cietība un elastība. Tēraudu ar mārku 50ХФА izmanto 
atbildīgām atsperēm, tēraudu ar mārku 15ХФ — vārpstām, zob
ratiem, sajūgiem.
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Hromamolibdena tēraudiem piemīt augsts plastiskums un 
laba metināmība; daudzi no šiem tēraudiem ir siltumizturīgi 
400—500°C temperatūrās. Tēraudu ar mārku 30ХМА lieto rotoru, 
asu un zobratu izgatavošanai.

Hroma-niķeļa-volframa un hroma-niķeļa-molibdena tēraudus 
lieto noslogotām mašīnu detaļām, zobratiem, kloķvārpstām un 
loti noslogotiem klaniem. Šā tērauda markas ir 30ХНВА, 
40ХНВА, 40ХНМА, 25Х2Н4ВА un citas.

Sarežģītu agregātu, mašīnu, konstrukciju, turbīnu tehnikas 
progress prasa ražot leģētos konstrukciju tēraudus ar ļoti aug
stām fizikāli mehāniskajām īpašībām. Tādi ir hroma-niķeļa- 
volframa-vanādija tēraudi ar markām 30Х4НВФА, 28ХНЗВФА 
u. c., hroma-niķeļa-molibdena-vanādija tēraudi ar markām 
20ХН4МФА, 38ХНЗМФА u. c. Jaunajos Valsts standartos pare
dzēts lietot tēraudus, kas leģēti ar cirkoniju.

Mazleģētais tērauds. So tēraudu plaši lieto civilo un rūpnie
cības ēku celtniecībā, kuģu būvē, motorbūvē, vagonbūvē, ekska
vatoriem, gāzes vadiem utt., kur liela nozīme ir izstrādājumu 
darbmūžam un kvalitātei.

Kvalitātes ziņā mazleģētais tērauds ievērojami pārsniedz og- 
lekļtēraudu: tas ir izturīgāks, ar labu metināmību un lielāku 
triecienizturību. Mašīnas un konstrukcijas, kas izgatavotas no 
šā tērauda, ir vieglākas. Mazleģētā tērauda plaša izmantošana 
Padomju Savienībā ļāva samazināt celtniecības konstrukciju 
svaru par 15—30%- Mazleģētā tērauda lietošana dod lielu eko
nomisku efektu, bet tikai tad, ja mazleģētais tērauds ir lēts. 
Mazleģētā tērauda ekonomiskumu nosaka tā sastāvā ietilpstošie 
lētie leģējošie elementi — mangāns, silīcijs, hroms.

Dažās tērauda markās kā speciāli piemaisījumi nelielā dau
dzumā pievienoti niķelis, varš un fosfors. Mazleģētajiem tērau
diem pieņemts ГОСТ 5058—57. Dažas šo tēraudu markas ir 
15ГС, 25Г2С, 10Г2СД, 14ХГСН, 10ХСНД (СХЛ4), 15ХСНД 
(СХЛ1, НЛ1, НЛ2), 12ХС (БНЛ2), 24Г, 14Г2, 10ХГ2Н, 10ГНД, 
10ХНДП un citas. Sie tēraudi parasti satur 0,30% vara; ja 
mārkā ir burts Д, tad tērauds satur 0,50—0,80% vara. Ja mārkā 
nav burtu X un H, niķeļa un hroma saturs (katram atsevišķi) 
tēraudā nepārsniedz 0,3%. Sēra un fosfora saturs tēraudā pa
rasti nepārsniedz 0,055%; ja mārkā ir burts П, tad fosfora var 
būt 0,08—0,15%.

Leģētais instrumentu tērauds. No šā tērauda izgatavo da
žādus instrumentus — kalšanas-štancēšanas instrumentus, mēr
instrumentus un griezējinstrumentus. Tam ir vairākas priekšro
cības salīdzinājumā ar instrumentu oglekļtēraudu. Oglekļtērauda 
štancēm piemīt augsta cietība un izturība,' bet maza triecieniztu- 
rība. Vītņurbji, rīvurbji un citi gari un tievi instrumenti, kas 
izgatavoti no oglekļtērauda, pēc rūdīšanas kļūst trausli, darbā 
nav droši un bieži lūst. Griezējinstrumenti — griežņi, frēzes,
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urbji, kas izgatavoti no oglekļtērauda, nedaudz sakarstot 
(ap 200°C), zaudē savu cietību, tādēļ tos nevar lietot, griežot 
metālu ar lielu ātrumu. Ja tēraudā ir leģējošie piemaisījumi, 
tas iegūst sarkankvēles izturību, nodilumizturību, dziļrūdā- 
mību, vienmērīgu rūdījumu un ievērojami mazāk spriegumu 
nekā oglekļtērauds, tam ir augsta izturība, cietība un triecieniz- 
turība.

Svarīgākie leģētā instrumentu tērauda leģējošie piemaisījumi 
ir hroms, volframs, molibdens, mangāns un silīcijs. Oglekļa sa
turs šajā tēraudā var būt zemāks nekā oglekļtēraudā un svārstās 
no 0,3 līdz 2,3% •

Neliels oglekļa saturs ir tēraudos, kurus lieto štancēm un 
presformām.

Kalšanas-štancēšanas instrumentiem izmanto hroma tērau- 
dus ar markām Xi2M un X — štancēm aukstajā štancēšanā, 
hroma-volframa tēraudu 4ХНВ2 — štancēm karstajā štancēšanā, 
tēraudus ar markām 5ХНМ un 5ХНТ — veseru štancēm, tēraudu 
5ХГМ — lieljaudas veseru štancēm. Mērinstrumentiem izmanto 
tēraudus ar markām ХГ, Х12 un citus, griezējinstrumentiem — 
tēraudus ХВГ, ХВ5, Bl, B2, 9ХС un citus. Visvairāk izmanto 
leģētos instrumentu tēraudus ar markām X, Х12М, ХГ, 9ХС, Х05, 
XI2, ХВ5, 8 ХФ, ХВГ, 5ХНМ un citus. Sīs markas noteicis 
ГОСТ 5950—51.

Izplatītākos leģētos instrumentu tēraudus izmanto šādi:
XI — virpošanas griežņiem, ēvelēšanas griežņiem, vīļu uz- 

ciršanas cirtņiem, ļoti cietiem izciļņiem;
Х12М — aukstajām štancēm, kas strādā ar sitieniem un 

pakļautas dilšanai;
ХГ — frēzēm, kalibriem, lekāliem, gariem vītņurbjiem, rīv

urbjiem, vītņgriežiem, spirālurbjiem, vītņu aizbāžņiem;
9ХС — urbjiem, vītņurbjiem, vītņgriežiem, frēzēm, mērin

strumentiem, rīvurbjiem, vītņu kalibriem;
Х12 — sevišķi atbildīgiem mērinstrumentiem, kalibriem, šab

loniem, gredzeniem, vilkšanas platēm;
ХВГ, Bl, B2 — urbjiem, frēzēm, rīvurbjiem un citiem grie

zēj i n str umentiem;
4Х8В2 — matricēm un puansoniem. kas slrādā smagos aug

stas temperatūras apstākļos, plastmasu presformām, veidnēm 
liešanai zem spiediena;

5ХНМ, 5ХНТ — tvaika veseru un krītošo veseru štan
cēm;

ХВ5 — cietu metālu apstrādes griežņiem, ļoti cietu metālu 
apstrādes frēzēm, vītņu kalibriem, gariem vītņurbjiem;

4ХВ2С — pneimatiskajiem instrumentiem, presformām lie
šanai zem spiediena.
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25. §. ĀTRGRIEZEJTERAUDI

Ātrgriezējtēraudu lieto griezējinstrumentu — griežņu, urbju 
un frēžu izgatavošanai. Sā tērauda svarīgākās īpašības ir aug
stā cietība un sarkankvēles izturība līdz 600°C (tādu sakaršanu 
rada liels griešanas ātrums). Pateicoties ātrgriezējtēraudu 
lietošanai, paaugstinās instrumentu noturība un pieaug apstrā
des ražīgums. Augsto cietību un sarkankvēles izturību tērau
dam piešķir tajā ietilpstošie leģējošie elementi, kā ari termiskā 
apstrāde.

Svarīgākie leģējošie elementi ir volframs (ne mazāk kā 9%), 
vanādijs (1—2%) un hroms (ne mazāk kā 4%). Bez tam ātr- 
griezējtēraudā var ietilpt molibdens, kobalts un nedaudz niķeļa. 
Hroms un volframs veido ar oglekli karbīdus. Volframa karbīdi 
piešķir tēraudam augstu cietību un sarkankvēles izturību, hroma 
karbīdi paaugstina dziļrūdāmību un piešķir cietību. Vanādijs un 
kobalts paaugstina sarkankvēles izturību. Mūsdienās plaši iz
manto ātrgriezējtēraudus, kuru markas apstiprinājis ГОСТ 
9373—60. Pie šīm markām pieder P18, P9, Р9Ф5, Р14Ф4, 
Р18Ф2, P9K5, Р9КЮ, Р10К5Ф5, Р18К5Ф2, P18M, P9M. Burts 
P apzīmē ātrgriezējtēraudu. Cipars, kas atrodas aiz burta P, 
rāda vidējo volframa saturu procentos; vanādija vidējais saturs 
apzīmēts ar ciparu aiz burta Ф, bet kobalta — ar ciparu aiz 
burta K. Ātrgriczējtērauds ir hroma-volframa tērauds, kas satur 
vidēji 4% hroma; rnarkās P9 un P18 vanādija saturu neuzrāda 
(tēraudam P9 tas ir 2%, tēraudam P18 — 1%). Atrgriezējtē- 
raudi satur 0,7—1,5% oglekļa, 0,3—0,5% molibdena un 0,4% 
niķeļa. Tēraudos ar markām P18M un P9M molibdena sa
turs palielināts līdz 1 %, bet vienlaicīgi samazināts volframa 
saturs.

Plaši izmanto tēraudu P18, kam ir augsta sarkankvēles iztu
rība un mehāniskā izturība. To lieto ļoti noslogotiem instrumen
tiem — griežņiem, frēzēm, tēsējzobratiem utt. Tērauds ar mārku 
P9 izturībā atpaliek no tērauda P18. Tēraudam ar mārku Р18Ф2 
ir paaugstināta nodilumizturība, labs sīkstums un laba slīpēja 
mība, to izmanto mīkstu un vidēji cietu metālu apstrādei. Sim 
tēraudam piemīt lielāka sarkankvēles izturība nekā tēraudam 
P18. Atrgriezējtēraudiem ar paaugstinātu kobalta saturu ir ļoti 
augsta nodilumizturība, paaugstināta cietība karstā stāvoklī un 
sarkankvēles izturība. Tos izmanto, apstrādājot nerūsošos un 
karstumizturīgos tēraudus un sakausējumus, kā arī cietus mate
riālus, kas darbā sakarst līdz augstām temperatūrām. Tēraudus 
ar markām Р9Ф5, Р14Ф4, t. i., tēraudus ar paaugstinātu vanā
dija saturu, izmanto plastmasu, titāna sakausējumu, karstumiz
turīgu sakausējumu apstrādei.
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Jaunās tehnikas attīstība radīja nepieciešamību izveidot sa
kausējumus, tai skaitā tēraudus, ar speciālām fizikālām un 
ķīmiskām īpašībām. Tāds tērauds sevišķi vajadzīgs aviācijas 
rūpniecībai, elektrotehniskajai, enerģētiskajai, turbīnu rūpniecī
bai, ķīmiskajai rūpniecībai, raķešu tehnikai un citur.

Pie tēraudiem un sakausējumiem ar speciālām fizikālām un 
ķīmiskām īpašībām pieder magnētiskie un nemagnētiskie tēraudi, 
tēraudi ar augstu elektrisko pretestību, tēraudi ar speciālām 
siltuma īpašībām, nerūsošie tēraudi, karstumizturīgie un plāviz- 
turīgie tēraudi.

Magnētiskie sakausējumi un tēraudi. Šos sakausējumus un 
tēraudus plaši izmanto elektrotehnikā pastāvīgo magnētu, trans
formatoru seržu, elektrisko mērinstrumentu un elektromagnētu 
izgatavošanai. Magnētisko tēraudu iedala divās grupās, kas 
krasi atšķiras pēc magnētiskajām īpašībām, ...  magnētiski cie
tajos un magnētiski mīkstajos tēraudos.

Magnētiski cietos sakausējumus un tēraudus izmanto pastā
vīgo magnētu izgatavošanai. Šajos tēraudos ir augsts hroma vai 
kobalta saturs. Saskaņā ar ГОСТ 6862—54 šiem tēraudiem ir 
noteiktas markas EX, ЕХЗ, E7136, ЕХ5К.5, ЕХ9К.15М. Magnē
tiski cietos tēraudus apzīmē ar burtu E. Šajos magnētiskajos 
tēraudos ir augsts hroma, volframa vai kobalta saturs.

Pastāvīgajiem magnētiem lieto arī dzelzs-niķeļa-alumīnija 
sakausējumus. Visaugstākās magnētiskās īpašības ir pēdējos 
gados izveidotajiem sakausējumiem, kuriem ГОСТ 9575—60 
noteicis markas ЮНДК25БА, ЮНДК.35Т5 (АНКОНи un 
АНКОТи). Tie ir dzelzs-niķeļa-alumīnija un alumīnija-niķeļa- 
kobalta sakausējumi.

Magnētiski mīkstajiem sakausējumiem un tēraudiem jāpiemīt 
ļoti augstai magnētiskajai caurlaidībai. No šiem tēraudiem un 
sakausējumiem izgatavo transformatoru, elektrisko mērinstru
mentu un elektromagnētu serdes. Magnētiski mīkstos tēraudus 
apzīmē ar burtu Э, to markas ir Э1, Э2, ЭЗ, Э4, Э1АА. Šajos 
tēraudos ir augsts silīcija saturs. No šiem tēraudiem izgatavo 
magnētiskos vadus, rotorus un statorus.

Tēraudi un sakausējumi ar lielu omisko pretestību. Tos plaši 
lieto reostatu, sildierīču elementu, rūpniecības un laboratorijas 
krāšņu izgatavošanai. Saskaņā ar ГОСТ 9232—59 šiem tērau
diem noteiktas markas Х13Ю4, ОХ23ЮБ, ОХ23ЮБА, 
ОХ25Ю7А. Šie tēraudi satur 0,05—0,15% oglekļa.

Sakausējumi ar lielu omisko pretestību sastāv no hroma un 
niķeļa; to markas (pēc ГОСТ) ir Х15Н60, Х20Н80, Х20Н80ТЗ.

Nemagnētiskie tēraudi un sakausējumi. Tie ir krāsaino 
metālu aizstājēji elektromašīnu būvē. Visvairāk izmanto tēraudu 
ar mārku EI25, kas satur 22—25% Ni, un tēraudu ar mārku

26. §. TĒRAUDS AR SPECIĀLĀM FIZIKĀLĀAl UN ĶĪMISKĀM ĪPAŠĪBĀM
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55Н9Г9, kas satur 9% Ni un 8 —10% Mn. Nemagnētiskos tērau 
dus lieto instrumentos, kur feromagnētiskie materiāli var ietek
mēt mērījumu precizitāti.

Tērauds ar speciālām siltuma īpašībām. Daudzos precīzajos 
instrumentos tādos gadījumos, kad tiek prasīts pilnīgi noteikts 
lineārās izplešanās koeficients vai šī izplešanas drīkst būt ļoti 
niecīga, izmanto tēraudus ar |oti zemu izplešanās koeficientu. 
Tāds tērauds ir invars, kas satur 36f/o niķeļa; tā marka ir H36. 
Invaru izmanto optiskajos un ģeodēziskajos instrumentos, kuru 
izmēriem jāsaglabājas, instrumentiem sakarstot no 0 līdz 10GCC. 
Dzelzs sakausējumu ar 42% Ni sauc par platinītu (H42). Tas 
aizstāj platīnu, kura izplešanās koeficients ir ārkārtīgi mazs un 
līdzinās stikla lineārās izplešanās koeficientam. Platinītu lieto 
vadu ielodēšanai stiklā. Elinvaru X8H36 lieto pulksteņu atspe
rēm, kamertoņiem un fizikas instrumentiem.

Tēraudi un sakausējumi ar speciālām ķīmiskām īpašībām. Pie 
šis tēraudu grupas pieder augstleģētie korozijizturīgie tēraudi, 
plāvizturīgie un karstumizturīgie tēraudi. Saskaņā ar ГОСТ 
5632—61 atkarībā no galvenajām īpašībām tēraudus un sakausē
jumus iedala trīs grupās:

1) korozijizturīgie (nerūsošie) tēraudi, kas ir izturīgi pret 
elektroķīmisko koroziju (atmosfēras, augsnes, skābes, sārma 
utt.);

2 ) plāvizturīgie (karstumnotungie) tēraudi un sakausējumi, 
kuri ir izturīgi pret virsmas ķīmisku sagraušanu gāzes vidē tem
peratūrās virs 550°C, ja detaļa strādā nenoslogotā vai vāji no
slogotā stāvoklī;

3) karstumizturīgie tēraudi un sakausējumi, kuri spēj no
teiktu laiku strādāt noslogotā stāvoklī augstā temperatūrā un 
kuriem piemīt arī pietiekama plāvizturība.

Korozij izturīgajā tēraudā ir augsts hroma saturs; šis tērauds 
ir leģēts ari ar niķeli, titānu un citiem piemaisījumiem.

Tēraudi ar augstu hroma saturu ir korozij izturīgi tikai mazāk 
agresīvās vidēs (kā, piemēram, atmosfērā, sāļu šķīdumos, vājās 
skābēs.) Saskaņā ar ГОСТ 5632—61 ir noteiktas šādas šā tē
rauda markas: X5, 2X13, Х13, 4X13, 1X13H3, 1Х17Н2, 1Х11МФ, 
XI4, 2X17H2.

Nerūsošie hroma-niķeļa tēraudi ir leģēti ar titānu, molibdenu, 
niobiju un citiem piemaisījumiem.

Nerūsošajam hroma-niķeļa tēraudam ir ļoti augsta korozijiz- 
turība jebkurā vidē, ieskaitot skābes — koncentrētu sērskābi un 
slāpekļskābi. Tas pieder pie tēraudiem ar augstu hroma saturu un 
lielu niķeļa saturu. Svarīgākās šā tērauda markas ir 0X181II1. 
0Х18Н12Т, 00Х18Н10, Х15Н9Ю, Х17Н13М2Т un citas.

Rūpniecībā nerūsošo tēraudu izmanto šādi:
1X13, 2X13, 3X13 — turbīnu lāpstiņām, virzuļu kātiem, vārp

stām, ķirurģiskiem instrumentiem, benzīna tvertņu pludiņiem,
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vārstiem, hidrauliskajām spiednēm, bultskrūvēm, atsperēm, ar- 
matūrām, krekinga iekārtām un mājturības priekšmetiem;

4X13 — ķirurģiskiem instrumentiem, lodīšu gultņiem, atspe
rēm. zobratiem;

XI7 — ķīmiskās un pārtikas rūpniecības iekārtu detaļām, 
cauruļvadiem, naftas rūpniecības iekārtām, lodīšu gultņiem;

Х28 — aparatūrām, kas strādā ar kūpošo slāpekļskābi un 
fosforskābi, sūkņu sastāvdaļām un detaļam, kas strādā augstās 
temperatūrās;

0Х18Н9 — ķīmiskajai mašīnbūvei un kā piedevu metālu 
nerūsošo tēraudu metināšanā ar gāzi un loku;

1Х18Н9, 1Х18Н9Т — eļļas vadiem, metināšanas aparatūrai, 
lidmašīnu detaļām, detaļām, kas strādā tvaika, ūdens vai slā
pekļskābes vidē, hidroplānu pludiņiem;

2Х18Н9 — konstrukciju metālam aviācijā;
Х18Н11Б — skābjizturīgām konstrukcijām;
0X21HGM2T — metinātu konstrukciju detaļām, kas strādā 

stipri agresīvās vidēs — verdošā fosforskābē, etiķskābē, skudr- 
skābē un citās skābēs;

00Х18Н10, Х16Н15МЗБ, Х17Г9АН-4 - detaļām, kas strādā 
slāpekļskābes un organisko skābju vidē (izņemot etiķskābi un 
skābeņskābi).

Ja tērauda markas sākumā atrodas nulle, oglekļa saturs ne
pārsniedz 0,08%, bet, ja divas nulles, oglekļa saturs nepārsniedz 
0,04%.

Karstumizturīgais un plavizturigais tērauds. Mūsdienu pro
gresīvā tehnika, kas saistīta ar detaļu un mehānismu darbu aug
stu temperatūru, gāzu un lielu slodžu apstākļos, bāzējās uz kar
stumizturīgo un plāvizturīgo tēraudu un sakausējumu lietošanu. 
Parastais oglekļtērauds, sakarstot līdz 400—500°C, sāk ķīmiski 
sagrūt un zaudē izturību.

Plāvizļturība ir metāla spēja pretoties oksidācijai augstu 
temperatūru un nelielu slodžu iedarbībā.

Karstumizturība ir metāla spēja saglabāt izturību un neoksi- 
dēties augstu temperatūru un lielu slodžu iedarbībā.

Karstumizturība un plāvizturība ir savā starpā saistītas. 
Karstumizturīgam tēraudam obligāti jābūt ari plāvizturīgam. 
Degšanas kameras un termopāru apvalkus izgatavo no plāviz- 
turīga tērauda, bet gāzes un tvaika turbīnu lāpstiņas un reak
tīvo dzinēju detaļas — no karstumizturīgiem metāliem un sa
kausējumiem.

Svarīgākie plāvizturīgā tērauda leģējošie piemaisījumi ir 
alumīnijs, silīcijs un hroms. Ja hroma saturs ir 10—13%, tērauds 
ir plāvizturigs līdz 750°C, ja hroma saturs ir 15—17%, tērauds 
ir plāvizturigs līdz 800 -900°C, bet, ja hroma saturs ir 25%, — 
līdz 1000°C.
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Rūpniecībā plaši izmanto plavizturigos ieraudu? ar markām 
4Х9С2, 1Х12СЮ, 0Х20Н14С2, 4Х14Н14В24, 1Х25Н25ТР,
ХН75Л16ТЮ, Х28, Х23Н13 un daudzus citus, kā ari karstumiz
turīgos tēraudus ar markām ХН70ВМТЮ, ХН75МБТЮ un citus.

Plavizturigos un karstumizturīgos tēraudus un sakausējumus 
izmanto šādi:

IX10C2M, 3X13H7C2 — dzinēju vārstiem;
Х25Т, Х28, 0Х18Н10 — caurulēm, krāšņu detaļām, mufeļiem:
ХН78Т, ХН60Ю — gāzes vadu sistēmas detaļām;
1Х12ВНМФ, 1Х12В2МФ, 4Х12Н8Г8, МФБ - turbīnu dis

kiem, turbīnu lāpstiņām, rotoriem;
Х18Н10Т, Х18Н12Т — izplūdes sistēmu detaļām, caurulēm.
ХИ70ВМЮТ, ХН80ТБЮ — turbīnu lāpstiņām.
Bez karstumizturīgiem un plāvizturīgiem tēraudiem plaši iz

manto sakausējumus, kuriem līdzās augstai plāvizturībai piemīt 
ari augsta elektriskā pretestība. Sos sakausējumus plaši lieto 
elektrotehnikā, jo to pamatā nav niķelis, bet dzelzs un tādēļ tie 
ir ļoti ekonomiski. Svarīgākie no šiem sakausējumiem ir fehrals 
un hromals.

Fehrals sastāv no 0,12% C, 4—5% Cr, 4—5% AI, pārējais ir 
Fe. Hromals satur 26% Cr, 5% AI, pārējais ir Fe.

Sie sakausējumi ir plāvizturīgi, ja tos ilgstoši karsē augstās 
temperatūrās, tie oksidējas lēni, un tiem piemīt augsta elektriskā 
pretestība. To darba temperatūra ir 1000—1200°C.

V NODAĻA

TĒRAUDA UN ČUGUNA TERMISKĀ APSTRĀDE 
27. §. TERMISKĀS APSTRĀDES TEORĒTISKIE PAMATI

Termiskās apstrādes vispārīgs raksturojums. Par termisko 
apstrādi sauc apstrādi ar siltumu, kuras rezultātā mainās metāla 
sakausējumu struktūra un fizikāli mehāniskās īpašības. Termis
kajai apstrādei pakļauj kā sagataves (kaltas, štancētas, lietas), 
tā arī gatavas detaļas. Sagataves parasti pakļauj termiskai 
apstrādei, lai uzlabotu struktūru un samazinātu cietību, bet de
taļas — lai piešķirtu tām vajadzīgās īpašības — cietību, izturību, 
nodilumizturību, elastību utt. Termiskās apstrādes rezultātā sa
kausējumu īpašības var dažādi mainīties. Iespēja ievērojami pa
augstināt mašīnu detaļu un izstrādājumu mehāniskās īpašības 
to termiskās apstrādes ceļā ļauj palielināt pieļaujamos spriegu 
mus, samazināt detaļu un mehānismu izmērus un svaru, paaug
stināt darba drošību un izstrādājumu kalpošanas laiku. Metālu 
īpašību uzlabošanās termiskās, apstrādes rezultātā ļauj lietot 
sakausējumus ar daudz vienkāršāku sastāvu. Termiskās apstrā
des rezultātā sakausējumi iegūst ari dažas jaunas īpašības, sa
karā ar ko paplašinās daudzu sakausējumu lietošanas lauks.
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Tādēļ termiskā apstrāde mūsdienu tehnika ir viens no sva
rīgākajiem tehnoloģiskajiem procesiem un to lieto visās rūpnie
cības nozarēs, kas saistītas ar metāla sakausējumu apstrādi.

Termiskās apstrādes zinātniskos pamatus lika krievu 
zinātnieka D. Cernova pētījumi XIX gadsimta vidu. Novērojot 
sakarsētās tērauda sagataves, viņš vairākkārt ievēroja, ka no
teiktās sakarsēšanas vai atdzesēšanas temperatūrās metālā 
notiek iekšējas pārvērtības. Par to var spriest pēc divām pazī
mēm: noteiktā atdzišanas momentā tērauda krāsa dažus mirkļus 
kļūst košāka un no tērauda intensīvi atdalās pļāva, kas liecina, 
ka sakausējuma saraušanos uz brīdi nomainījusi izplešanās. 
D. Cernovs nosauca šīs temperatūras par kritiskajiem punktiem 
un apzīmēja ar burtiem a, b un c. Pēc mūsdienu terminoloģijas, 
piemēram, Cernova punkts a ietver visu temperatūru intervālu 
Ac\ — Ac3 (sk. diagrammu 49. att.). Zinot šīs kritiskās tempera
tūras, viegli noteikt, līdz cik grādiem jāsakarsē tērauds kalšanai 
vai rūdīšanai. Ja šīs temperatūras neievēro, tad tēraudu var 
sabojāt un iegūt brāķi. 5im D. Cernova atklājumam ir pasaules 
nozīme līdz šai dienai.

Daudzi zinātnieki kolektīvā darbā attīstīja D. Cernova idejas, 
un mums tagad ir sastādīta precīza dzelzs-oglekļa sakausējumu 
stāvokļa diagramma (49. att.). Bez šis diagrammas nav iedomā
jama tālākā termiskās apstrādes teorijas izstrādāšana. Termis
kās apstrādes mērķis ir ar karsēšanu līdz noteiktai temperatūrai 
un sekojošu dzesēšanu iegūt vajadzīgo metāla uzbūves maiņu

A r \S
J  З й т й г о к  Pzrffts *  ledeburits  ► ~g 

Ferīts  * c e m tn tī is *  ļ sekundārai b cement i ts  ~ 
p e r ilts  &  per f ils  ļ

TērJudi

Lerteburfts *  
p r im ā ra s  cem ertfts

Čuguni

. . . __________________ L _  _  : .
0  ft? 0,4 0,93 1,3 2,0 3 fi

Ogl&kfc saturs %
4,3 5jD 6,67

49. att. Dzelzs-oglekļa sakausējumu stāvokļa diagramma.
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Termiskās apstrādes rezultātu ietekmē šādi faktori: karsē
šanas ātrums, sakaršanas temperatūra, izturēšanas ilgums šajā 
temperatūrā, dzesēšanas ātrums. Tātad galvenie termiskās ap
strādes faktori ir temperatūra un laiks.

Termiskās apstrādes galvenās operācijas kā tēraudam un 
čugunam, ta arī krāsaino metālu sakausējumiem ir atkvēlinā- 
šana, normalizācija, rūdīšana un atlaidināšana. Bez tam plaši 
lieto ķīmiski termisko tērauda apstrādi.

Termiskā apstrāde var būt vienkārša un sarežģīta, var sastā
vēt no vienas operācijas, piemēram, atkvēlināšanas vai normali
zācijas, un no vairākām operācijām, piemēram, cementācijas ar 
rūdīšanu un atlaidināšanu.

Mašīnbūves rūpnīcās lieto dažādus termiskās apstrādes vei
dus; to apjoms ir atkarīgs no ražošanas rakstura un speciali
zācijas.

Sistēmas dzelzs-ogleklis stāvokļa diagramma. Dzelzs-oglekļa 
sakausējumi ir sarežģīti pēc ķīmiskā sastāva (daudzkompo- 
nentu). Galvenie sakausējuma komponenti ir divi — dzelzs Fe 
un ogleklis C. Neliels daudzums parasto piemaisījumu dzelzs sa
kausējumos ar oglckli būtiski neietekmē kritisko punktu stāvokli 
un līniju raksturu stāvokļa diagrammā, tādēļ dzelzs-oglekļa sa
kausējumus var ar zināmu tuvinājumu apskatīt kā divkāršus 
sakausējumus. Mācēt lasīt sakausējumu stāvokļa diagrammu 
nozīmē priekšstatīt, kas notiek ar sakausējumu tā karsēšanas 
vai dzesēšanas laikā; kādās temperatūrās sākas un beidzas dotā 
sastāva sakausējuma sacietēšana; kāda ir sakausējuma struk
tūra pēc sacietēšanas; no kādiem graudiem šī struktūra sastāv. 
Tas viss ļauj spriest par sakausējuma īpašībām un izvēlēties ne
pieciešamos temperatūras režīmus tērauda un čuguna termiska
jai apstrādei.

Dzelzs-oglekļa diagrammas ir pamats zinātnei par tēraudu 
un čugunu.

Pirms apskatām struktūras pārvērtības tēraudos, noskaidro
sim, kādas struktūras tajos sastopamas istabas temperatūrās un 
karsēšanas gaitā un kādas īpašības tiem piemīt.

Ferīts ir oglekļa cietais šķīdums a dzelzī. Istabas temperatūrā 
ferīts var saturēt ne vairāk par 0,006% oglekļa. Ja oglekļa sa
turs tēraudā pārsniedz 0,006%, tad bez ferīta tērauda struktūrā 
ir ari citi struktūras komponenti. Ferīts (gandrīz tīra dzelzs) ir 
ar nelielu izturību un cietību (HB 80—100), bet augstu plastis
kumu. Tam ir labas magnētiskās īpašības.

Cementīts ir dzelzs ķīmisks savienojums ar oglekli (dzelzs 
karbīds) un atbilst formulai Fe3C. Oglekļa saturs cementītā, kas 
ir 6,67%, nemainās līdz pat kušanas temperatūrai. Cementīts 
ir viscietākais tērauda struktūras komponents {HB 750—800); 
cementīts ir ļoti izturīgs, bet arī sevišķi trausls (6  = 0 %); tas ir

108



magnētisks. Cementīta klātbūtne dzelzs-oglekļa sakausējumos 
paaugstina cietību, bet pazemina plastiskumu.

Perlits ir ferīta un cementīta mehānisks maisījums (pēc mik 
rošlifa kodināšanas šai struktūrai ir perlamutra lāsmojums, no 
kura radies nosaukums perlīts). Izšķir divus perlīta veidus — 
plākšņaino (cementīts plāksnīšu veidā) un graudaino (cementīts 
graudiņu veidā). Graudainajam perlītam ir augstākas mehānis
kās īpašības nekā plākšņainajam, un tas pēc savām īpašībām 
atrodas vidū starp ferītu un cementītu (HB 200—250). Perlīts 
satur 0,83% oglekļa, tam piemīt augsta izturība un elastība, bet 
neliels sīkstums.

Austenits1 ir oglekļa cietais šķīdums у dzelzī. Maksimālā 
oglekļa šķīdība у dzelzī ir 2% 1130°C temperatūrā. Austenītam 
ir neliela cietība (HB 170—220), pietiekami augsta izturība līdz 
ar labu plastiskumu (6=40—50%), liela korozijizturība, augsta 
elektriskā pretestība, un tas ir nemagnētisks. Austenīta mikro- 
struktūra ir daudzšķautņainu graudu veidā.

Dzelzs-oglekļa stāvokļa diagramma attēlo pārvērtības dzelzs 
sakausējumos ar oglekli, kura saturs ir no nulles līdz 6,67%, kas 
atbilst oglekļa saturam dzelzs karbīdā РезС (49. att.). Uz ho
rizontālās ass ir atlikts oglekļa procentuālais saturs, uz verti
kālās — sakausējuma temperatūra.

Diagrammas līnijas rāda temperatūras, pie kurām dzelzs- 
oglekļa sakausējumos notiek pārvērtības. Sakausējumi dia
grammā dalās divās īpašību ziņā dažādās grupās: grupā ar 
oglekļa saturu no 0  līdz 2 % ietilpst kaļamie sakausējumi — 
tēraudi; grupā ar oglekļa saturu no 2,0—6,67% ietilpst sakau
sējumi ar trauslu eitektiku — čuguni.

Pāreja no šķidra stāvokļa cietā (primārā kristalizācija) 
visiem sakausējumiem sākas pa līniju ACD, t. i., pa likvidusa 
līniju. Pie tam sakausējumi, kuros oglekļa ir 0—4,3%, sāk sa
cietēt pa līniju AC, izdalot austenīta graudus, bet sakausējumi, 
kuros oglekļa vairāk par 4,3%, sāk sacietēt pa līniju CD, izdalot 
no šķidrā sakausējuma cementīta graudus. Punkts C, kurā 
krustojas līnijas AC un CD, atbilst eitektikas punktam. Sa
kausējums, kurā oglekļa ir 4,3%, — eitektiskais sakausē
jums — sacietē pastāvīgā temperatūrā 1130°C (punkts C), 
pie kam no šķidrā sakausējuma vienlaicīgi izdalās cementīts 
un austenīts, izveidojot eitektisko maisījumu ledeburitu 
(nosaukts zinātnieka Ledebura vārdā). Līkne AECF (soli- 
dusa līnija) atbilst sakausējumu kristalizācijas (sacietēšanas) 
beigām. Tā kā cementīts izdalās tieši no šķidrā sakausējuma pri
mārās kristalizācijas procesā, to sauc par primāro cementitu.

Viens no svarīgākajiem punktiem dzelzs-oglekļa sakausē
jumu stāvokļa diagrammā ir punkts E (49. att.), kas atbilst

' Nosaukts angļu metālu pētnieka Austena vārdā.
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1130°C temperatūrai un 2% lielam oglekļa saturam. Punkts E  
raksturo lielāko oglekļa daudzumu, kuru var izšķīdināt у dzelzs 
1130°C temperatūra. Ar temperatūras pazemināšanos oglekļa šķī
dība у dzelzi samazinās pa līniju ES, un 723°C temperatūrā 
(punkts 5) oglekļa saturs dzelzī ir 0,83%. Pa labi no punkta E 
sacietēšanas beigu līnija ir horizontāla, t. L, visiem sakausēju
miem, kuros oglekļa vairāk par 2 %, ir pastāvīga sacietēšanas 
beigu temperatūra (1130°C). Eitektolda punkts S, kas atbilst 
0,83% lielam oglekļa saturam, sadala tēraudus divās pēc struk
tūras un īpašībām tipiskās grupās. Tēraudus, kas atrodas pa 
kreisi no punkta S, sauc par pirmseitektoldiem tēraudiem, bet 
tēraudus, kas atrodas pa labi no punkta S, — par aizeitektoī- 
diem tēraudiem.

Punkts C (4,3% oglekļa) dzelzs-oglekļa sakausējumu dia
grammā ir eitektikas punkts un sadala sakausējumus, kas satur 
2,0—6,67% oglekļa, — čugunus — divās tipiskās grupās. Sa
kausējumus, kuros oglekļa mazāk par 4,3%, sauc par pirmsei- 
tektiskiem čuguniem, bet sakausējumus, kuros oglekļa vairāk 
par 4,3%, par aizeitektiskiem čuguniem. Jāatzīmē, ka mašīnbūvē 
praktiska nozīme ir pirmseitektiskajiem un eitektiskajiem ču
guniem, bet aizeitektiskos čugunus nelieto.

Pārvērtības cietā stāvoklī. Lai izskaidrotu apstākļus, kādos 
veidojas dzelzs-oglekļa sakausējumu struktūras cietā stāvoklī, 
apskatīsim sekundārās kristalizācijas procesus.

Sevišķi nozīme termiskās apstrādes procesu izpratnei un tās 
pareizai realizēšanai ir diagrammas kreisajam apakšējam stū
rim (50. att.).

50. att. Dzelzs-oglekļa sakausējumu stā 
vokļa diagramma (kreisais apakšējais 

stūris attiecas uz tēraudu i.
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Atgādināsim, ka zinātnei par termisko apstrādi pamatus lika 
D. Cernovs, nosakot tērauda sekundārās kristalizācijas galvenās 
likumības, ko attēlo tieši šīs diagrammas daļas līnijas. Sekun
dārā kristalizācija dzelzs-oglekļa sakausējumos saistīta ar у 
dzelzs pāreju atdziestot a dzelzī un ar austenīta sairšanu. Lī
nija GS stāvokļa diagrammā atbilst austenīta pārvērtību sā
kumam ar ferīta izdalīšanos. Pieņemts kritiskos punktus, kas iz
veido līniju GS, apzīmēt karsēšanā ar Лс3, bet dzesēšanā ar Лг3. 
Līnija ES rāda, ka ar temperatūras pazemināšanos samazinās 
oglekļa šķīdība \  dzelzī, tātad šī līnija atbilst austenīta sairša
nas sākumam ar oglekļa pārākuma izdalīšanos no tā cementīta 
veidā. Temperatūras punktus, kas izveido līniju ES, pieņemts 
apzīmēt ar Acm. Punkts S, kas atbilst 0,83% oglekļa, rāda mi
nimālo temperatūru (723°C) līdzsvarotai austenīta pastāvē
šanai. Pēc temperatūras pazemināšanās līdz punktam 5 notiek 
austenīta galīgā sairšana un vienlaicīgi no tā izdalās ferīts un 
cementīts, kuri izveido eitektoīdu maisījumu — perlītu.

Visiem dzelzs-oglekļa sakausējumiem austenīta sairšana un 
perlīta izveidošanās atbilst līnijas PSK (723°C) punktiem. Pie
ņemts temperatūru kritiskajā punktā, kas atbilst perlīta raša
nās sākumam dzesēšanā, apzīmēt ar Лгь bet temperatūru 
punktā, kas atbilst perlīta pārvērtībai austenīta karsējot, — 
ar Acļ.

Izsekosim sekundārās kristalizācijas procesam kādā pirms- 
eitektoīdā tērauda (ar oglekļa saturu zem 0,83%), piemēram, 
tēraudā Ct. 3, kas satur ap 0,3% oglekļa. Pieņemsim, ka šis tē
rauds sakarsēts līdz 1000°C (diagrammā punkts /) . Sājā tem
peratūrā tērauda struktūra ir ciets šķīdums — austenīts. Kad 
temperatūra pazeminās līdz 830°C (diagrammā punkts Лс3), 
sākas у dzelzs pārvēršanās а dzelzī un ferīta veidošanās. Tādē
jādi tēraudam temperatūrās zem līnijas GS ir divfāzu struk
tūra — austenīts un ferīts. Temperatūrai tālāk pazeminoties, 
oglekļa koncentrācija austenītā palielinās un 723°C temperatūrā 
sasniedz 0,83% (punkts S). Austenīts, kurš ieguvis eitektoīdu 
koncentrāciju, pastāvīgā 723°C temperatūrā sairst, izveidojot 
perlītu. Tādējādi pirmseitektoīdie tēraudi pēc galīgas atdzesē
šanas sastāv no perlīta un ferīta.

Pēc diagrammas (50. att.) viegli noteikt procentuālo oglekļa 
saturu austenīta graudos jebkurā temperatūrā starp punktiem 
Ac-i un Acļ. Pieņemsim, ka nepieciešams uzzināt, kāds ir oglekļa 
saturs austenīta graudos 750°C temperatūrā (diagrammā punkts
2). Šim nolūkam velkam līniju 2—3, līdz tā krustojas ar līniju 
GS punktā 3. Projicējot punktu 3 uz diagrammas horizontālās 
ass, noteicam, ka austenīta graudi 750°C temperatūrā satur 
0,71 % oglekļa.

Dzesējot aizeitektoīdos tēraudus, kuros oglekļa vairāk par 
0,83%, notiek citi procesi. Līnija ES (50. att.) rāda, kā mainās
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oglekļa šķīdība austenītā, temperatūrai pazeminoties. Virs līni
jas ES eksistē tikai austenlts. Temperatūrai pazeminoties līdz 
līnijai ES, austenlts kļūst piesātināts ar oglekli, kurš tālākās at
dzišanas gaitā izdalās cementlta veidā. Izveidojušos cementltu 
atšķirībā no cementlta, kas izdalās no šķidra sakausējuma, sauc 
par sekundāro cementitu. Tātad temperatūrās zem līnijas ES 
tēraudam ir divfāzu uzbūve — austenlts un sekundārais cemen- 
tlts. Cementītam izdaloties, austenlts kļūst nabagāks ar oglekli 
(saskaņā ar līniju ES). 723°C temperatūrā oglekļa koncentrā
cija austenītā ir 0,83%, un austenlts šajā temperatūrā sairst par 
ferīta un cementlta maisījumu — perlītu. Tādējādi aizeitektoī- 
diem tēraudiem (kas satur 0,83—2,0% oglekļa) pēc galīgas 
atdzišanas ir struktūra, ko veido perlits un pārākumā esošais 
(sekundārais) cementīts.

Dzelzs-oglekļa sakausējumu stāvokļa diagramma ļauj no
teikt kristalizācijas temperatūras režīmus tēraudiem un balta
jiem čuguniem, režīmus karstai apstrādei ar spiedienu (kalša
nai, štancēšanai, velmēšanai), termiskās apstrādes režīmus utt. 
Ļoti lēnā atdzišanā kristalizācija var noritēt tā, ka ogleklis iz
dalās grafīta veidā. Dzelzs-oglekļa sakausējumus ar šādu og
lekļa formu sauc par pelēkajiem čuguniem.

Pārvērtības tēraudā karsēšanas laikā (austenīta veidošanās 
apstākļi). Tērauda karsēšanu termiskajā apstrādē vairumā ga
dījumu izdara ar nolūku tā struktūru pārvērst austenītā. Pirms- 
eitektoīdā tērauda struktūra temperatūras līdz punktam Ac, sa
stāv no ferīta un perlīta graudiem (51. att.). Punktā Ac, sākas

perlīta fāzes pārkristalizēšanās 
perlīts pārvēršas sīkgraudainā aus
tenītā. Sakausējuma temperatūrai 
augot no Acļ līdz Ac3, ferīts šķīst aus
tenītā. Aizeitektoīdam tēraudam tem
peratūrās virs punkta Ac, perlīts pār
vēršas austenītā, bet tālākās karsē
šanas gaitā austenītā šķīst cementīts. 
Temperatūrās virs punkta Acm ir tikai 
austenīts. Austenītā veidošanās ir 
tipisks kristalizācijas process, kas no
drošina a dzelzs pārvēršanos у dzelzī 
ar oglekļa izšķīšanu у dzelzī.

Lai iegūtu viendabīgu austenītu, 
jāpaaugstina temperatūra vai jāpa
ildzina izturēšana dotajā tempera 
tūrā. Temperatūrā Ac, sākotnēji iz
veidojušies austenīta iecirkņi aug tik 
ilgi, kamēr virs punkta Ac3 ferīts pil
nīgi izzūd. Tātad, lai pabeigtu pār-

51. att. Tērauda struktūras 
izmaiņas karsēšanas laikā 

(shēma).
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kristalizācijas pārvērtības tēraudā, tas jāsakarsē 30—50°C virs 
kritiskajiem punktiem (Act vai Ac3) un jatur šajā temperatūra 
vajadzīgo laiku.

Lai iegūtu viendabīgu austenītu leģētos tēraudos, vajadzīga 
augstāka karsēšanas temperatūra un ilgāka izturēšana šajā 
temperatūrā.

Austenīta graudu augšana tērauda karsēšanas laikā lielā 
mērā ietekmē kā rūdīšanas rezultātus, tā arī tērauda mehānis
kās un fizikāli ķīmiskās īpašības. Tēraudam ar rupjiem grau
diem ir pazemināta izturības robeža, zemāks trieciensīkstums 
un lielāka tendence plaisāt, t. i., rupjgraudaina tērauda mehā
niskās īpašības ir ievērojami sliktākas par sīkgraudaina tē
rauda īpašībām. Termiskajā apstrādē vienmēr cenšas iegūt sīk- 
graudainu tēraudu.

Graudu augšanas procesu oglekļtēraudos ietekmē karsēša
nas temperatūra, karsēšanas ilgums, oglekļa saturs un lietotais 
dezoksidacijas veids.

Ja tēraudā ievada leģējošos elementus (izņemot mangānu), 
tas kavē austenīta graudu augšanu karsēšanas laikā. Visener- 
giskāk austenīta graudu augšanu karsēšanas laikā kavē karbī- 
dus veidojošie elementi — titāns, vanādijs, volframs, molibdens 
un hroms. Mangāns veicina austenīta graudu augšanu. Elementi, 
kas kavē graudu augšanu, palielina rūdīšanas temperatūru in
tervālu un atvieglina tēraudu karsēšanu; tā ir leģēto tēraudu 
priekšrocība salīdzinājumā ar oglekļtēraudiem.

Mehānisko īpašību atkarību no graudu lieluma pirmoreiz 
konstatēja D. Černovs. Vēlākajos pētījumos konstatēts, ka tē
raudu mehāniskās īpašības visumā ir labākas, ja graudi ir 
sīkāki.

Pārvērtības tēraudā atdzišanas laikā (austenīta pārvērtības).
Austenīts ir stabils tikai temperatūrās virs līnijas GSE (49. att.). 
Tēraudam atdziestot zem līnijas GS un ES, austenīts kļūst ne
stabils un sākas tā sairšana.

Ja lēni nepārtraukti dzesē pirmseitektoīdos vai aizeitekto- 
īdos tēraudus, kam pēc ferīta vai sekundārā cementīta izdalī
šanās ir eitektoidais oglekļa saturs (0,83% C), sākas austenīta 
pārvēršanās pērlītē, t. i., oglekļa cietais šķīdums у dzelzī (aus
tenīts) sairst a dzelzī, kas gandrīz nesatur oglekli, un cementīta. 
Perlīta veidošanās no austenīta shematiski parādīta 52. attēlā. 
Sākumā izveidojas nedaudzi kristalizācijas centri (52. att. a), 
ap kuriem ar noteiktu ātrumu sāk augt kristāli. Pēc tam rodas 
jauni kristalizācijas centri, ap kuriem arī aug kristāli (52. att. 
b). Kad izveidojies apmēram 50% perlīta, kristāli sāk saskarties, 
kavējot cits citam augt (52. att. c). Pārvēršanās beidzas ar per
līta struktūras izveidošanos (52. att. d).

Austenīta sairšana un perlīta izveidošanās ir difūzijas pro
cess. Pirms sairšanas ogleklis difundē austenīta iekšienē un
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uzkrājas noteiktās vietās. Pēc tam izdalās cementīta plāksnīte 
(53. att. g ) ,  kas sāk augt un kļūst biezāka. Pie tam samazinās 
oglekļa saturs vietās, kas atrodas blakus cementīta plāksnītēm, 
un tas veicina у dzelzs pārvēršanos cc dzelzī. Tādēļ blakus ce
mentīta plāksnītei izveidojas ferīta plāksnīte (53. att. b). Pēc 
tam sāk augt nākošā cementīta plāksnīte (53. att. c), tai seko 
ferīta plāksnīte, un tā pakāpeniski rodas perlīta iecirknis, kurā 
cementīta un ferīta plāksnītes novietotas paralēli (53. att. d ). 
Tālākajā perlita veidošanās procesā radušies spriegumi maina

52. att. Perlīta kristalizācijas shēma.
53. att. Perlīta grauda rašanas un 

augšanas shēma.

topošās cementīta plāksnītes orientāciju, un jaunais analoģiski 
augošais iecirknis novietojas leņķī pret pirmo (53. att. e). 
Austenīta pārvēršanās var notikt kā nepārtrauktā dzesēšanā, 
tā arī izturēšanā pastāvīgā temperatūrā, kas zemāka par punktu 
Arļ (49. att.). Tādu pārvēršanos sauc par izotermisku.

Ja tēraudu, kas sakarsēts līdz austenīta stāvoklim, strauji 
atdzesē, tad notiek austenīta pārdzesēšana un izveidojas jauns 
sīkgraudains ferita-cementita maisījums. Jo straujāk notiek at
dzišana, jo sīkāki ir graudi ferita-cementīta maisījumā. Ferīta- 
cementīta maisījums ir cietāks nekā austenīts. Jaunajām struk
tūrām, kas ir sīkākas par perlītu, ir īpaši nosaukumi. Piemēram, 
gaisā atdzesēts austenīts pārvēršas sorbītā, eļļā atdzesēts — 
trostitā (nosaukumi doti par godu zinātniekiem Sorbijam un 
Troostam). Sorbīta veidošanās sākas 600°C temperatūrā un bei
dzas 500°C temperatūrā. Trostīts veidojas vēl zemākās tempera
tūrās — 500—200°C. Uzbūves ziņā perlīts, sorbīts un trostīts 
ir ļoti līdzīgi. Tie visi ir mehāniski ferīta un cementīta maisījumi, 
kas atšķiras cits no cita ar ferīta un cementīta plāksnīšu izmē
riem.

Ja oglekltēraudu atdzesē ūdenī, austenīts tajā saglabājas 
līdz apmēram 200°C temperatūrai un pēc tam momentāni pār
vēršas struktūrā, ko sauc par martensitu (nosaukums dots par
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godu zinātniekam Martenam). Tēraudos ar lielu oglekļa saturu 
ne viss austenīts pārvēršas martensltā. Daļa austenīta sagla
bājas, un to sauc par paliekošo austenitu. Martensīts atšķiras 
no sorbīta un trostīta gan struktūras, gan īpašību ziņā.

Martensīts ir pārsātināts oglekļa cietais šķīdums a dzelzī. 
Aplūkojot martensītu mikroskopā, redzam, ka tam raksturīga 
adatveida struktūra. Martensīts ir viscietākā un trauslākā tē
rauda struktūra. Tā cietība ir HB 600—700 (HRC 62—66), bet 
plastiskās īpašības stiepes deformācijā (6 un ip) un triecien- 
sīkstums aH ir tuvi nullei. Martensīts ir magnētisks, un tam pie
mīt īpašība vislabāk saglabāt paliekošo magnētismu, tādēļ mag
nētus izgatavojot rūda tā, lai tie iegūtu martensīta struktūru.

Ja atdzesē leģētos tēraudus, aplūkotās struktūras var rasties 
citos dzesēšanas ātruma apstākļos. Gandrīz visos leģētajos tē
raudos, ja tos dzesē eļļā, izveidojas martensīta struktūra. Dažos 
leģētajos tēraudos martensīts izveidojas pat tad, ja tos dzesē 
gaisā. Tādēļ, apgūstot termisko apstrādi, jāiepazīstas ar terminu 
kritiskais rūdīšanas ātrums, t. i., vismazākais dzesēšanas 
ātrums, kad tērauda struktūrā vel veidojas tīrs martensīts.

Tādējādi, jo mazāks kritiskais rūdīšanas ātrums, jo lēnāk 
jādzesē tērauds martensīta struktūras iegūšanai.

Sorbīta, trostīta un martensīta struktūras, ko iegūst tēraudā, 
to strauji atdzesējot, ir nestabilas. Atkārtotā karsēšanā šīs struk
tūras sairst. Piemēram, ja sakarsē līdz 200°C un pēc tam ūdenī 
atdzesē instrumentu oglekļtēraudu У7, kas rūdīšanā ieguvis 
martensīta struktūru, tad paliekošais austenīts pārvēršas mar- 
tensitā. Tādēļ tērauda cietība palielinās, pie tam martensītam 
200°C temperatūrā ir nedaudz atšķirīga uzbūve un īpašības.

Ja tēraudu sakarsē virs 200°C, martensīts sāk sairt, un re
zultātā rodas ferīta-cementīta maisījums. Tādus maisījumus, 
kā jau minēts, sauc par trostīlu, sorbītu un perlītu. 300°C tem
peratūrā veidojas ferīta-cementīta maisījums ar vissīkākajiem 
graudiem — trostīts. 500°C temperatūrā veidojas sorbīts, kura 
graudi ir rupjāki. Cementīta graudu rupjuma palielināšanās no
tiek arī tālākas karsēšanas gaitā un temperatūrā, kas tuva 700°C, 
rada perlīta struktūru. Martensīta sairšanu pavada pakāpeniska 
cietības un izturības samazināšanās un vienlaicīga plastiskuma 
palielināšanās trostīta, sorbīta un perlīta veidošanās gaitā.

28. §. KARSĒŠANAS UN DZESĒŠANAS PAŅĒMIENI 
TERMISKAJĀ APSTRĀDĒ

Termiskajai apstrādei lieto iekārtu, kas sastāv no karsēša
nas krāsnīm, rūdīšanas ietaisēm, aparātiem siltuma režirna 
kontrolei, tīrīšanas ietaisēm, rūdīšanas šķidrumiem utt.

Termiskās apstrādes krāsnis. Ir dažādu konstrukciju termis
kās apstrādes krāsnis. To uzbūve, forma un izmēri atkarīgi
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no daudziem apstākļiem — no krāsns siltuma atdeves veida 
karsējamām detaļām, krāsns piekraušanas veida, siltuma iegu
ves veida\ (siltuma avota), krāsns uzdevuma, krāsns darbības 
rakstura utt.

Atkarībā no siltuma atdeves veida karsējamām detaļām 
krāsnis iedala kamerkrāsnīs, mufeļkrāsnīs un krāsnīs-vannās. 
Ķamerkrāsnis karsējamās detaļas ievieto tajā pašā telpā (ka
merā), caur kuru plūst karstās gāzes. Tādējādi detaļu karsēšana 
kamerkrāsnī notiek, detaļām tieši saskaroties ar liesmu un kar
stajām gāzēm. Mufeļkrāsnīs detaļas ievieto īpašā kastē ar vāku 
un tās nesaskaras ar liesmu un karstajām gāzēm. Karstās gā
zes un liesma sakarsē mufeli, bet detaļas siltumu iegūst no mu
feļa sienām. Mufeļkrasnis lieto gadījumos, kad nedrīkst pieļaut 
karsējamo detaļu saskaršanos ar krāsns gāzēm, — gaišajā at- 
kvēlināšanā, gāzu cementācijā utt. Krāsnīs-vannās karsējamās 
detaļas iegremdē izkausētā sālī, izkausētā svinā vai karstā eļļā, 
kas atrodas tīģelī. Krasnis-vannas lieto atrai sīku detaļu sakar
sēšanai.

Ir trīs galvenie krāšņu piekraušanas veidi — no sāniem, no 
augšas (šahtveida krāsnīs) un ar izbīdāma klona palīdzību.

Krāsnis karsē ar degvielu vai elektrisko strāvu. Krāsns kar
sēšanai ar degvielu jāizveido kurtuves vai degšanas kameras, 
jāierīko sprauslas vai degļi, jāizveido krāsnī gāzu kanali un 
dūmvadi karsto gāzu aizvadīšanai. Ja karsēšanai izmanto elek
trisko strāvu, minētās ierīces nav vajadzīgas. Ar elektrokrāsnīm 
var detaļas sakarsēt līdz 1350°C un nodrošināt precīzu tempe
ratūras režīmu.

Pēc uzdevuma izšķir atkvēlināšanas, normalizācijas, rūdī
šanas, atlaidināšanas, nitrēšanas, cianēšanas termiskās krāsnis. 
Galvenā prasība atkvēlināšanas krāsnīm ir nodrošināt vienmē
rīgu karsēšanu un nepieciešamo dzesēšanas ātrumu. Rūdīšanas 
krāsnis jāapgādā ar īpašām ietaisēm, kas atvieglo izstrādā
jumu nogādāšanu no krāsns rūdīšanas tvertnē. Atlaidināšanas 
krāsnīm jānodrošina precīzs temperatūras režīms un vienmē
rīga visu krāsnī ievietoto detaļu sakarsēšana.

Pēc darbības rakstura izšķir periodiskas un nepārtrauktas 
darbības krāsnis. No periodiskas darbības krāsnīm plaši lieto 
(sevišķi individuālajā un sīksēriju ražošanā) kamerkrāsnis ar 
nekustīgu klonu. Sis krāsnis ar klona laukumu 0,5—6 m2 un ra
žīgumu 70—200 kG/m2 stundā lieto atkvēlināšanai, rūdīšanai, 
atlaidināšanai, cementēšanai un citiem termiskās apstrādes vei
diem. Lielu detaļu atkvēlināšanai un normalizācijai lieto kamer
krāsnis ar izbīdāmu klonu. So krāšņu klona laukums ir 3—20 m2 
un ražīgums 50—250 kG/m2 stundā. Detaļu karsēšanai bez ok
sidēšanās lieto krāsni ar kontrolējamu atmosfēru; raksturīga šīs 
krāsns īpatnība ir darba telpas hermētiskums. Nepārtrauktas

116



darbības krāsnīm raksturīga augsta mehanizācijas un automa
tizācijas pakāpe.

Rūdīšanas ietaises. Līdzās karsēšanas krāsnīm izvieto rūdī
šanas ietaises — rūdīšanas tvertnes, kas pildītas ar dzesēšanas 
šķidrumu, rūdīšanas spiednes vai rūdīšanas mašīnas. Šķidruma 
tilpumam tvertnē jābūt tādam, lai šķidrums detaļu rūdīšanas 
laikā nesakārstu. Aptuvenam aprēķinam var pieņemt, ka uz 1 kg 
rūdāmā sakausējuma vajag 5—6 litri ūdens vai 10—12 litru eļ
ļas. Ja tvertne ir neliela, tad rūdot šķidrums ātri sakarst, kas 
negatīvi ietekmē rūdīšanas rezultātus.

Detaļu tīrīšanai lieto kodināšanas tvertnes, tvertnes skalo
šanai ar ūdeni un neitralizācijai, īpašas kodināšanas mašīnas. 
Mehānisku detaļu tīrīšanu izdara ar smilšu strūklas un skrošu 
strūklas aparatiem.

Temperatūras mērīšana. Ja temperatūra termiskajās krāsnīs 
nepārsniedz 400°C, tās mērīšanai un kontrolei lieto termometrus, 
bet krāsnīs ar darba temperatūru līdz 1250°C un augstāku — 
termoelektriskos un optiskos pirometrus.

Ar dzīvsudraba un spirta termometriem termiskajos cehos 
mēra temperatūru rūdīšanas šķidrumiem, kā ari tērauda de
taļu atlaidināšanā pie zemas temperatūras un novecināšanā, 
ja karsēšanas temperatūra nepārsniedz 300--400°C, tāpat tē
rauda apstrādē ar aukstumu temperatūrās līdz mīnus 100— 
150°C. Termoelektriskos pirometrus lieto temperatūras mērī
šanai gandrīz visos termiskās apstrādes veidos. Šie pirometri 
sastav no divām daļām — termopara un milivoltmetra (galva- 
nometra).

Termopara darbības 
princips (54. att.) ir šāds.
Ja ņem divas dažāda me
tālā stieples a un au to vie
nus galus A sametina (kar
stais termopāra lodējums) 
un ievieto vidē, kuras tem
peratūra jāmēra, tad uz 
brīvajiem termopāra ga
liem b un bi (aukstais lo
dējums) rodas potenciālu
starpība, kas mērāma milivoltos. Sī potenciālu starpība ir at
karīga no temperatūru starpības termopāra karstā un aukstā 
lodējuma vietā.

Potenciālu starpību termopāra brīvajos galos mēra ar mili- 
voltmetru, kura skala graduēta milivoltos un grādos. Jo augstā
ka karstā lodējuma temperatūra, jo lielāks ir elektrodzinējspēks 
un jo vairāk novirzās galvanometra rādītājs. Lai termopāri 
pasargātu no bojājumiem, to ievieto tērauda caurulē; stiep- 
lītes atdala vienu no otras ar porcelāna vai kvarca izolāciju.

54. att. Termopara uzbuves shēma.
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Stieplltes (termoelcktrodi), no kurām gatavo termoparus, 
ir dažāda metāla; piemēram, temperatūras mērīšanai līdz 1000°C 
lieto termopāri, kam viena stieplīte izgatavota no sakausējuma 
hromela (10% Cr + 90% Ni), bet otra — no sakausējuma alu- 
mela (2% AI + 1 % Cr +  2% Mn + 95% Ni).

Lai iegūtu nepārtrauktus temperatūras rādījumus visā kar
sēšanas periodā, lieto pašrakstošus milivoltmetrus, kurus dar
bina pulksteņa mehānisms vai īpašs dzinējs. Pašrakstošos apa
rātus pieslēdz vienam, trim vai sešiem termopāriem. Termiskajos 
cehos automātiski regulē termisko režīmu kompleksu; to realizē 
termoregulators (potenciometrs), kas reģistrē vismazākās ter- 
mopāra elektrodzinējspēka izmaiņas un nodod kontaktoriem vai 
izpildmehānismiem komandimpulsus, kuri maina strāvas pie
vadi karsēšanas krāsnīm.

Temperatūru mērīšanai virs 600°C, kad sakarsētais metāls, 
kura temperatūra jāmēra, sāk spīdēt, lieto optiskos pirometrus.

b

а

55. att. Optiskais piromctrs: а  — kopskats:
1 — akum ulatoru  baterija ; 2 — elektriskā spuldzīte; 3 — 

novērošanas caurule; 4 — reostata gredzens;
b — spuldzītes kvēldiegs pirometra okulāra redzes 

laukā.
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Pirometra objektīvu (55. att.) vērš uz sakarsēto metālu. Piro- 
metra iekšpusē spīd elektriskā spuldzīte, okulāra redzes laukā 
vienlaicīgi ir kvēldiegs un sakarsētais metāls. Strāvu, kas baro 
spuldzīti no akumulatora, ar reostata gredzenu noregulē tā, lai 
elektriskās spuldzītes kvēldiega un sakarsētā metāla spožums 
būtu vienāds (55. att. b). Pēc galvanometra rādītāja novirzes, 
kas atkarīga no strāvas stipruma, nosaka sakarsētā metāla tem
peratūru.

Pašreiz kontakta galvenometru un potenciometru vietā auto
mātiskai temperatūras regulēšanai lieto elektroniskus termore- 
gulatorus. Padomju Savienībā izstrādāti G. Filcera sistēmas 
termoregulatori. Viens šāds aparāts ar potenciometru periodiski 
savienojas ar 12 vai pat 24 termopāriem un regulē krāšņu tem
peratūru termopāru atrašanās vietās.

Bez minētajām metodēm termiskajā apstrādē izmanto arī 
paņēmienus, kas ļauj aptuveni noteikt sakarsētā metāla tem
peratūru. Pie šiem paņēmieniem pieder metāla temperatūras 
noteikšana pēc kvēlkrāsām, metālus karsējot rūdīšanai vai at- 
kvēlināšanai, kā arī metāla temperatūras noteikšana pēc atlai
dināšanas krāsām uz metāla virsmas (sk. 56. att.).

29. §. OGLEKĻTĒRAUDA ATKVĒLINĀŠANA UN NORMALIZĀCIJA

Tērauda atkvēlināšana. Par atkvēlināšanu sauc termiskās 
apstrādes operāciju, kurā ar sakarsēšanu, izturēšanu noteiktā 
temperatūrā un lēnu atdzesēšanu tērauds iegūst stabilu (līdz
svarotu) struktūru, kas ir brīva no paliekošiem spriegumiem. 
Tērauda izstrādājumus atkvēlina, lai likvidētu iekšējos sprie
gumus, novērstu struktūras neviendabibu, uzlabotu apstrādā- 
jamību griežot un sagatavotu turpmākajām termiskās apstrādes 
operācijām. Tērauda atkvēlināšana var būt ar fāzu pārkristali- 
zāciju — pilnīgā, izotermiskā atkvēlināšana graudainā perlīta 
iegūšanai un difūzijas atkvēlināšana, kā arī bez fāzu pārkrista- 
lizācijas — rekristalizācijas atkvēlināšana.

Atkvēlināšana ietver šādas operācijas.
1. Tērauda sakarsēšana līdz temperatūrai, kas par 20—30°C 

pārsniedz augšējo kritisko punktu Ac3, t. L, atrodas virs līnijas 
GS, — pilnīgā atkvēlināšana pirmseitektoīdiem tēraudiem (50. 
un 57. att.), vai sakarsēšana līdz temperatūrai, kas par 30—40°C 
pārsniedz apakšējo kritisko punktu Acu t. i., atrodas virs līnijas 
PSK, ■— nepilnīgā atkvēlināšana.

2. Detaļas izturēšana noteiktu laiku, kas ir pietiekams tās 
vienmērīgai sakaršanai līdz uzdotajai temperatūrai un visu 
struktūras (fāzu) pārvērtību pabeigšanai. Struktūras pārvērtību 
pabeigšana tēraudā ir šīs operācijas mērķis; tikai šo pārvērtību 
rezultātā tērauda īpašības atkvēlināšanā būtiski uzlabojas.

3. Lēna tērauda atdzesēšana no atkvēlināšanas temperatūras
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57. ali Oglekļterauda sakarsēšanas temperatūra dažādiem atkvelina- 
šar.as nu normalizācijas veidiem.

ar ātrumu, kas mainās robežās no 10 līdz 100°C stunda at
karībā no tērauda markas, detaļas formas un uzdevuma.

Pilnīgajai atkvēlināšanai parasti pakļauj pirmseitektoīdos 
tēraudus, sakarsējot tos augstāk par līniju GS, turot šaja tem
peratūra y4 karsēšanas laika un lēni atdzesējot kopā ar krāsni 
līdz 600—400°C. Oglekļtēraudus dzesē ar ātrumu 100—150°C 
stundā, leģetos — ar ātrumu 30—50°C stundā. Pilnīgo atkvēli- 
nāšanu pavada fāzu pārkristalizācija, kuras rezultātā rupjgrau- 
dains tērauds iegūst sīkgraudainu struktūru, atbrīvojas no iek
šējiem spriegumiem, kļūst mīksts un sīksts. Atkvēlināšanai iz
strādājumus ievieto kastēs, caurulēs vai retortēs, ko pēc tam 
piepilda ar smiltīm, čuguna skaidām vai ogli, lai pasargātu iz
strādājumu virsmu no dekarbonizācijas un oksidēšanās. Visla
bākos rezultātus šai ziņā dod aizsargatmosfēras lietošana. 
Atkvēlināšanu aizsargatmosfērā sauc par gaišo, jo, lietojot 
šo paņēmienu, dekarbonizācija un oksidēšanās gandrīz nemaz 
nenotiek un izstrādājumu virsma paliek relatīvi gaiša.

Nepilnīgā atkvēlināšana ir pārkristalizācijas atkvēlināšanas 
paveids. Nepilnīgajā atkvelināšanā tēraudu sakarsē līdz tempe
ratūrai, kas par 30—40°C pārsniedz apakšējo kritisko punktu 
Acļ (57. att.), t. i, līdz 750—760°C.

Palēnināta dzesēšana vai ilgstoša tērauda izturēšana tem
peratūrās no 680 līdz 750°C veicina lielplakšņaina perlīta vei
došanos, kas uzlabo tērauda apstrādājamību griežot. Mīkstiem 
pirmseitektoīdiem tēraudiem, kuros ir 0,4—0,5% oglekļa, šo at
kvēlināšanas veidu lieto samērā reli, jo šie tēraudi arī bez atkvē-
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lināšanas pietiekami labi apstrādājami griežot. Instrumentu tē- 
raudiem, sevišķi aizeitektoīdiem, nepilnīgā atkvēlināšana ir 
vienīgais atkvēlināšanas veids. Tā sekmē iekšējo spriegumu no
vēršanu un uzlabo apstrādājamību griežot.

Atkvēlināšana graudainā perlīta iegūšanai lieto eitektoīdiem 
un aizeitektoīdiem tēraudiem. Atkvēlināšanai tēraudu sakarsē 
20—30°C virs kritiskā punkta Acx (57. att.) un pēc 3—5 stundas 
ilgas izturēšanas darba temperatūrā lēni atdzesē (ar ātrumu 
30—50°C stunda) līdz 650—600°C. Ilgstošas izturēšanas rezul
tātā plākšņainais perlīts pārvēršas graudainajā; šo parādību 
sauc par slcroidizāciju (noapajošanos). Instrumentu tēraudi ar 
augstu oglekļa saturu, kuros ir vairāk par 0,65% oglekļa un 
kuriem ir graudainā perlīta struktūra, labi apstrādājami griežot 
un labak rūdāmi; tiem piemīt mazāka tieksme plaisāt un sames
ties. Dažos gadījumos perlīta sferoidizācijas procesa paātrinā
šanai karsēšanu un dzesēšanu atkārto vairākkārt. Tādu atkvēli- 
nāšanu sauc par ciklisku. Cikliskajā atkvēlināšanā instrumentu 
tēraudu sakarsē līdz 730—750°C un lēni atdzesē līdz 650°C; 
procesu atkārto vairākas reizes. Atkvēlināšanu graudainā perlīta 
iegūšanai lieto visiem aizeitektoīdajiem (instrumentu) tērau
diem.

fzotermiskajā atkvēlināšanā tēraudu sakarsē virs kritiskā 
punkta Ac3 un tur šajā temperatūrā noteiktu laiku, kas nepiecie
šams pilnīgai un vienmērīgai izkaršanai. Pēc tam tēraudu rela
tīvi ātri atdzesē līdz temperatūrai zem Ar{ (650—700°C). Šajā 
pastāvīgajā (izotermiskajā) temperatūrā tēraudu tur noteiktu 
laiku, kas nepieciešams pilnīgai austenīta sairšanai ar perlīta 
(pirmseitektoīdā tēraudā — ferīta un perlīta) izveidošanos, un 
pēc tam atdzesē gaisā. Izotermiskajai atkvēlināšanai ir gandrīz 
divreiz īsāks cikls nekā parastajai atkvēlināšanai. Izotermiskās 
atkvēlināšanas priekšrocības ir viendabīgas struktūras iegūšana 
un procesa paātrināšanās, sevišķi leģēto tēraudu atkvēlināšanā. 
Ja tēraudā ir augsts hroma, niķeļa un citu elementu saturs, tikai 
izotermiskā atkvēlināšana dod iespēju panākt visai stabilā auste
nīta pārvēršanos perlītā un ferītā un nodrošināt labu tērauda 
apstrādājamību ar griezējinstrumentiem.

Difūzijas atkvēlināšana (homogenizāciju) lieto lietņiem un 
lieliem lējumiem, lai difūzijas ceļā izlīdzinātu ķīmisko sastāvu 
tēraudam, kam ir iekškristāliska likvācija. Tēraudu sakarsē 
līdz 1050—1150°C, tur šajā temperatūrā 10—15 stundas un pēc 
tam lēni atdzesē līdz 600—550CC. Difūzijas atkvēlināšanas sekas 
ir tērauda graudu augšana; šo defektu novērš ar atkārtotu atkvē
lināšanu sīkgraudainas struktūras iegūšanai (pilnīgo atkvēlinā
šanu). Homogenizācija piešķir tēraudam augstākas mehāniskās 
īpašības; sevišķi paaugstinās trieciensīkstums.

Rekristalizācijas atkvēlināšana ir tāda tērauda atkvēlinā
šana, kurš bijis pakļauts aukstajai velmēšanai, vilkšanai vai
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aukstajai štancēšanai; šai atkvēlināšanai raksturīga izturēšana 
680—700°C temperatūrā un sekojoša atdzesēšana. Sī tempera
tūra ir pietiekama pilnīgai uzkaldes likvidēšanai un to tērauda 
īpašību atjaunošanai, kuras zudušas aukstajā apstrādē ar spie
dienu. Tādas atkvēlināšanas rezultātā samazinās cietība un iz
turība, bet paaugstinās plastiskuma rādītāji — relatīvais pagari
nājums, trieciensīkstums.

Tērauda normalizācija. Par normalizāciju sauc tērauda sa
karsēšanu 30—50°C virs līnijas GSE (57. att.) ar izturēšanu šajā 
temperatūrā un sekojošu atdzesēšanu gaisa. Normalizāciju lieto, 
lai novērstu iekšējos spriegumus un uzkaldi, kā arī paaugstinātu 
tērauda mehāniskās īpašības. Pats vārds «normalizācija» norāda 
uz to, ka tērauds pēc šīs operācijas iegūst normālu, viendabīgu, 
sīkgraudainu struktūru. Normalizē lējumus un kalumus. Pašreiz 
normalizācija mašīnbūvē izpētīta vairāk par atkvēlināšanu, jo 
tā ir ražīgāka operācija un dod labākus rezultātus.

30. §. TĒRAUDA RŪDĪŠANA

Par rūdīšanu sauc termiskās apstrādes operāciju, kurā 
pirmseitektoīdos tēraudus sakarsē virs kritiskā punkta Ac3 
un aizeitektoīdos tēraudus — virs apakšējā kritiskā punkta Acu 
iztur noteiktajā temperatūrā un pēc tam ātri atdzesē (ūdenī, 
eļļā, sāļu šķīdumos ūdenī u. tmh).

Rūdīšanas rezultātā tērauds iegūst martensīta struktūru un 
tādēļ kļūst ļoti ciets. Ar rūdīšanu paaugstina konstrukciju tē
rauda izturību un piešķir instrumentu tēraudam labas griezēj- 
īpašības.

Rūdīšanas režīmu nosaka karsēšanas ātrums un temperatūra, 
izturēšanas laiks šajā temperatūrā un it sevišķi dzesēšanas

ātrums.
Rūdīšanas temperatūras iz

vēle. Tērauda karsēšanas tempe
ratūra rūdīšanai ir atkarīga gal
venokārt no tērauda ķīmiskā sa
stāva. Pirmseitektoīdie tēraudi 
rūdot jākarsē līdz temperatūrai, 
kas ir 30—50°C virs punkta Ac3 
(58. att.). Šajā gadījumā tērau
dam ir viendabīga austenīta 
struktūra, kas sekojošā dzesē
šanā ar ātrumu, kurš pārsniedz 
kritisko rūdīšanas ātrumu, pār
vēršas martensītā. Tādu rūdī
šanu sauc par pilno. Sakarsējot

58. att. Oglekļtcrauda rūdīša
nas temperatūru intervals.
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pirmseitektoīdos tēraudus līdz temperatūrai, kas atrodas inter
vālā Ac\—Ac3, niartensita struktūrā pēc rūdīšanas saglabajas 
nedaudz ferīta, kurš samazina rūdītā tērauda cietību. Šādu rūdī
šanu sauc par nepilno. Aizeitektoīdiem tēraudiem vislabākā rūdī
šanas temperatūra ir 20—30°C virs punkta Acu t. i., nepilnā 
rūdīšana. Sājā gadījumā cementīta saglabāšanās karsējot un 
dzesējot sekmē tērauda cietības paaugstināšanos, jo cementīta 
cietība ir lielāka par martensīta cietību. Aizeitcktoīdo tēraudu 
karsēšana virs temperatūras Acm ir lieka, jo iegūtā cietība ir 
mazāka, nekā rūdot no temperatūras virs Aclt tādēļ ka cementits 
izšķīst nn palielinās paliekošā austenīta daudzums. Bez tam, ja 
dzesē tēraudus ar augstākām temperatūrām, var rasties lieli 
iekšējie spriegumi.

Dzesēšanas ātrums. Kā jau minēts, martensīta struktūras 
iegūšanai jāveic austenīta pārdzesēšana, ātri atdzesējot tēraudu, 
kas sakarsēts līdz 650—550°C, t. i., līdz temperatūrai, kura aus- 
temts ir visnestabilākais.

Turpretim martensīta pārvērtību temperatūru zonā, t. i., zem 
300CC, izdevīgāk ir lietot palēninātu dzesēšanu, jo rodošies 
struktūras spriegumi paspēj izlīdzināties un jaunās martensīta 
struktūras cietība praktiski nesamazinās.

Pareizi izvēlētai rūdīšanas videi ir liela nozīme sekmīgā 
termiskās apstrādes veikšanā.

Visplašāk lietotās rūdīšanas vides ir ūdens, 5—10-procen- 
tīgs nātrija hidroksīda vai vārāmās sals šķīdums ūdenī un mine- 
rāleļļa. Vienkāršo oglekļtēraudu rūdīšanai var ieteikt ūdeni ar 
18°C temperatūru, bet lielākās daļas leģēto tēraudu rūdīšanai — 
eļļu.

Tērauda dziļrūdāmība. Tērauda dziļrūdāmību raksturo rūdī
juma iespiešanās no dzesējamās virsmas detaļas dziļumā.

Detaļas virsma rūdīšanā atdziest ātrāk, jo tā tieši saskaras 
ar dzesējošo šķidrumu, kas atņem siltumu. Detaļas iekšiene at
dziest daudz lēnāk: siltums no detaļas centrālās daļas plūst 
caur metāla masu uz virspusi un tikai tur pāriet dzesējošā vidē. 
Tērauda dziļrūdāmība ir atkarīga no kritiska rūdīšanas ātruma: 
jo zemāks kritiskais rūdīšanas ātrums, jo lielākā dziļumā norū
dās detaļas. Tādēļ faktori, kas pazemina kritisko rūdīšanas āt
rumu, palielina tērauda dziļrūdāmību, bet faktori, kas paaugstina 
kritisko rūdīšanas ātrumu, dziļrūdāmību samazina. Piemēram, 
tērauds ar rupju dabisko austenīta graudu (rupjgraudains), ku
ram ir zems kritiskais rūdīšanas ātrums, norūdās lielākā dzi
ļumā nekā tērauds ar sīku dabisko austenīta graudu (sīkgrau- 
dains), kuram ir augsts kritiskais rūdīšanas ātrums. Tādēļ 
rupjgraudainu tēraudu lieto detaļām, kurām janorudās dziļi vai 
pat viscaur, bet sīkgraudainu tēraudu — detaļām ar cietu no
rūdītu virskārtu un sīkstu nenorūdītu iekšieni.
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Dziļrūdāmību būtiski ietekmē rūdāmā tērauda sākotnējā 
struktūra, karsēšanas temperatūra un rūdīšanas vide.

Tērauda dziļrūdāmību var noteikt pēc lūzuma, mikrostruktū- 
ras un cietības.

Tērauda dziļrūdāmības noteikšanai pēc lūzuma tērauda stie
nīti ar diametru 25 mm sakarsē 30—50°C virs kritiskā punkta, 
rūda, dzesējot ūdenī, un lauž. Par dziļrūdāmību spriež pēc sīk- 
graudainās (norūdītās) virsmas.

Dziļrūdāmības noteikšanai pēc mikrostruktūras no norūdīta 
parauga izgatavo šlifu, kuru kodina un aplūko mikroskopa. Par 
norūdītās kārtās dziļumu uzskata attālumu no virsmas līdz slā
nim ar pusmartensīta struktūru, t. i., līdz slānim, kas sastāv no 
50% martensīta un 50% trostita; tas viegli nosakāms pēc cietī
bas maiņas.

Pusmartensīta zonas cietība ir atkarīga galvenokārt no og
lekļa satura tēraudā.

Nosakot tērauda dziļrūdāmību pēc cietības, no norūdīta pa
rauga izgriež disku; ar Rokvela aparātu izmēra cietību diametra 
virzienā pec katriem 1 —1,5 mm un zīmē cietības grafikus.

Pašreiz dziļrūdāmības no
teikšanai visbiežāk lieto gala rū
dīšanas metodi pēc ГОСТ 
5657—51 (59. att.).

Standarta paraugu 1, kas 
aizsargatmosfērā sakarsēts līdz 
rūdīšanas temperatūrai, iekar 
balsteni 2 un ar ūdens strūklu 
no gala pilnīgi atdzesē. Pēc tam 
visā parauga garumā diametrāli 
pretējās pusēs noslīpē 0,3—0,4 
mm biezu josliņu un pēc katriem
1,5 mm parauga garenvirzienā 
izmēra cietību pec HRC. Attā
lums no parauga gala līdz vie
tai, kurā cietība atbilst pusmar
tensīta struktūrai, raksturo tē
rauda dziļrūdāmību.

Tērauda rūdīšanas veidi. Ir virkne tērauda rūdīšanas veidu, 
ko lieto atkarībā no tērauda sastāva, apstrādājamās detaļas 
rakstura, iegūstamas cietības un no dzesēšanas apstākļiem.

Rūdīšana vienā vidē shematiski parādīta 60. attēlā līknes 1 
veidā. Sī rūdīšana ir vienkārša, bet to nevar lietot katram tērau
dam un jebkurai detaļai. Mainīga šķērsgriezuma detaļu ātra 
atdzesēšana lielā temperatūru intervālā rada detaļā temperatū
ras nevienmērību un lielus iekšējos spriegumus, tā saucamos 
termiskos spriegumus.

59. att. Tērauda dziļrūdāmības no
teikšanas iekārtas shēma:

/  — paraugs; 2 — balstenis; 3 — rādi- 
ta js : 4 — caurule.
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Austenītam pārvēršoties martensītā, bez termiskajiem sprie
gumiem rodas ari tā saucamie struktūras spriegumi, kas saistīti 
ar tilpuma palielināšanos martensīta veidošanās procesā. Ja 
detaļai ir sarežģīta forma vai 
mainīgs šķērsgriezums, tilpuma 
palielināšanās notiek nevienmē
rīgi un rodas iekšējie spriegumi.

Lieli iekšēji spriegumi var 
radīt detaļas samešanos, bet 
dažkārt arī plaisašanu — ja 
iekšējie spriegumi pārsniedz me
tāla izturības robežu.

Jo vairāk tēraudā oglekļa, jo 
lielākas ir tilpuma izmaiņas un 
struktūras spriegumi, jo lielāka 
iespējamība rasties plaisām.

Aizeitektoīdos tēraudus rūda 
vienā vidē, ja detaļām ir vien
kārša forma (lodītes, rullīši utt.). Pretējā gadījumā dod priekš
roku rūdīšanai divās vidēs vai ari pakāpjveida rūdīšanai.

Rūdīšanu divās vidēs (līkne 2) plaši lieto instrumentiem, kas 
izgatavoti no tērauda ar augstu oglekļa saturu. Lietojot šo me
todi, sakarsēto detaļu iegremdē ūdenī un ātri atdzesē līdz 550 — 
500°C, bet pēc tam pārvieto eļļā, kur detaļu atstāj līdz pilnīgai 
atdzišanai. Rūdīšanu divās vidēs lieto oglekļtērauda instrumen
tiem (vītņurbjiem, vītņgriežiem, frēzēm utt.).

Pakāpjveida rūdīšanu (līkne 3) izdara, detaļas ātri atdzesē
jot sāļu vannā, kuras temperatūra ir nedaudz augstāka par mar
tensīta pārvērtību sākuma temperatūru (240—250°C). Izturēša
nai šajā temperatūrā jānodrošina temperatūras izlīdzināšanās 
visā detaļas šķērsgriezumā. Pēc tam detaļas atdzesē līdz istabas 
temperatūrai eļļā vai brīvā gaisā, ar to novēršot iekšējos termis
kos spriegumus.

Tātad dzesēšanā šeit ir divas pakāpes: pirmā — no sakar
sēšanas temperatūras līdz rūdīšanas vannas temperatūrai, 
otrā — no rūdīšanas vannas temperatūras līdz istabas tempera
tūrai. Par dzesēšanas vidi izmanto izkausētas sālis un viegli 
kūstošus metālus.

Pakāpjveida rūdīšana samazina iekšējos spriegumus, izstrā
dājuma samešanos un iespējamo plaisāšanu.

Sī rūdīšanas veida trūkums ir tas, ka karstās vides nevar 
nodrošināt lielu dzesēšanas ātrumu intervālā no 400 līdz 600°C. 
Tādēļ pakāpjveida rūdīšanu var lietot neliela šķērsgriezuma 
(līdz 8 —10 mm) oglekļtērauda detaļām. Leģētiem tēraudiem, 
kuriem ir neliels kritiskais rūdīšanas ātrums, pakāpjveida rūdī
šanu lieto liela šķērsgriezuma detaļām.

60. att. Atdzesēšanas līknes 
dažādiem rūdīšanas veidiem.
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Izotermisko rūdīšanu (līkne 4) izdara tāpat kā pakāpjveida 
rūdīšanu, tikai ar ilgāku izturēšanu karstās vannas temperatūrā 
(250—300CC), lai nodrošinātu pilnīgu austenīta sairšanu. Iztu
rēšanu, kas nepieciešama pilnīgai austenīta sairšanai, nosaka 
punkti a un b un 5 veida līkne (60. att.). Sās rūdīšanas rezul
tātā tērauds iegūst adatainu trostīta struktūru ar cietību HRC 
45—55 un saglabā arī vajadzīgo plastiskumu. Dzesēšanu pēc 
izotermiskās rūdīšanas var izdarīt ar jebkuru ātrumu. Par dzesē
šanas vidi izmanto izkausētas sālis: 55% I\N03+45% NaNCL 
(kušanas temperatūra 137°C) un 55% KN03+45% NaN03 (ku
šanas temperatūra 218°C), kas pieļauj karsēšanu līdz vajadzī
gajai temperatūrai.

Izotermiskajai rūdīšanai ir šādas priekšrocības salīdzinājumā 
ar parasto rūdīšanu:

1) mazaku iekšējo spriegumu dēļ izotermiski rūdīts tērauds 
mazāk sametas un tajā nerodas plaisas;

2 ) izotermiski rūdītam tēraudam raksturīgs lielāks sīkstums 
nekā parastā veidā rūdītam tēraudam.

Mūsu dienās plaši lieto pakāpjveida un izotermisko gaišo 
rūdīšanu.

Tērauda detaļu gaišo rūdīšanu izdara īpaši iekārtotās krāsnīs 
ar aizsargvidi. Dažās instrumentu rūpnīcās, lai rūdītiem instru
mentiem iegūtu tīru un gaišu virsmu, lieto pakāpenisko rūdīšanu 
ar dzesēšanu izkausētā kodīgā sārmā. Pirms rūdīšanas instru
mentus karsē nātrija hlorīda vannā, kuras temperatūra ir 30— 
50°C virs punkta Acu un dzesē 180—200CC temperatūrā vannā, 
kas sastāv no 75% kālija hidroksīda un 25% nātrija hidroksīda 
ar 6 —8% ūdens piedevu (no sāļu svara). Šādam maisījumam 
kušanas temperatūra ir ap 145CC, un, pateicoties ūdenim, tam ir 
ļoti augstas rūdīšanas spējas.

Tērauda pakāpjveida rūdīšanā ar austenīta pārdzesēšanu 
izkausētā kodīgā sārmā un sekojošu galīgu atdzesēšanu gaisā 
detaļas iegūst tīru, gaišu, sudrabaini baltu virsmu; šajā gadī
jumā detaļas nav jātīra ar smilšu strūklu, pietiek tās nomazgāt 
karstā ūdenī.

Rūdīšanu ar pašatlaidināšariu plaši lieto instrumentu ražo
šana. Lietojot šo paņēmienu, detaļas netur dzesējošā vidē līdz 
pilnīgai atdzišanai, bet noteiktā momentā no šīs vides izņem, 
lai saglabātu izstrādājuma iekšienē noteiktu siltuma daudzumu, 
kas nepieciešams sekojošajai atlaidināšanai. Kad, pateicoties 
iekšējam siltumam, sasniegta vajadzīgā atlaidināšanas tempe
ratūra, detaļu galīgi atdzesē rūdīšanas šķidrumā.

Atlaidināšanu kontrolē pēc tā sauktajām atlaidināšanas krā
sām (56. att.), kas parādās uz notīrītas tērauda virsmas 220— 
—330°C temperatūrā.

Rūdīšanu ar pašatlaidināšanu lieto cirtņiem, uzsitējveseriem,
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atslēdznieku veseriem, punktsitņiem un citiem instrumentiem, 
kam vajadzīga augsta virsmas cietība un sīksta iekšiene.

Dzesēšanas veidi rūdīšanā. Tērauda detaļu ātra atdzesēšana 
rūdot ir cēlonis lieliem iekšējiem spriegumiem. Sie spriegumi var 
radīt detaļas samešanos, bet dažkārt pat plaisas. Sevišķi lieli un 
bīstami iekšējie spriegumi rodas, ja detaļas dzesē ūdenī. Tādēļ 
tur, kur vien var, rūdīšana jāizdara eļļā. Tomēr vairumā gadī
jumu oglekļtērauda detaļām tas nav iespējams, jo atdzišanas 
ātrums eļļā ir ievērojami mazāks par kritisko rūdīšanas ātrumu, 
kas nepieciešams austenīta graudu pārvēršanai martensītā. Tā
dēļ daudzu oglekļtērauda detaļu rūdīšana jāizdara ūdenī, bet pie 
tam jāgādā par iekšējo spriegumu samazināšanu. Sim nolūkam 
lieto dažus no minētajiem rūdīšanas veidiem, proti, rūdīšanu di
vas vidēs, rūdīšanu ar pašatlaidināšanu utt.

Iekšējie spriegumi ir atkarīgi arī no detaļu iegremdēšanas 
rūdīšanas vidē. Jāievēro šādi galvenie noteikumi:

1) detaļas, kurām ir 
biezas un plānas daļas, jā
iegremdē rūdīšanas vidē 
vispirms ar biezāko dalu 
(61. att.);

2 ) detaļas, kuram ir 
gara, izstiepta forma (vītņ- 
urbji, urbji, rīvurbji), jāie
gremdē stingri vertikālā 
stāvoklī, jo citādi tās sa
metas;

3) detaļas, kurām ir 
ieliekta virsma, jāiegremdē 
rūdīšanas vidē ar ieliekto 
virsmu uz augšu, jo citādi 
dobumā sakrājas tvaiki, 
kas neļauj detaļai šai vietā 
norūdīties.

Dažkārt pēc darba no
sacījumiem nav jānorūda 
visa detaļa, bet tikai tās 
daļa. Tādā gadījumā lieto 
vietējo rūdīšanu: detaļu sa
karsē daļēji, bet rūdīšanas vidē to iegremdē visu. Daļēji sakar
sētā.vieta šajā gadījumā norūdās, bet pārējās vietas paliek ne
norūdītas.

Sīku detaļu vietēju sakarsēšanu izdara sāļu vannā, iegremdē
jot tajā tikai rūdāmo detaļas daļu; tā, piemēram, rūda virpu 
centrus. Var arī sakarsēt visu detaļu, bet dzesēt rūdīšanas vidē 
tikai rūdāmo detaļas daļu.

61. att. Izstrādājumu iegremdēšana 
rūdīšanas vide:

а  — pareiza dzesēšana;_6 — nepareiza dze
sēšana; c — nepareiza dzesēšanā radies 
brāķis; d  — pareiza neliela šķērsgriezum a 
izstrādājum u dzesēšana; e — nepareiza ne
liela šķērsgriezum a izstrādājum u dzesēšana; f — sam ešanās nepareizā dzesēšanā.
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Defekti, kas rodas tērauda rūdīšana. Rūdīšana var rasties 
šādi defekti.

Rūdītās detaļas nepietiekama cietība, kuras cēlonis ir zema 
karsēšanas temperatūra, nepietiekama izturēšana darba tempe
ratūrā vai nepietiekams dzesēšanas ātrums. Defektu var izlabot 
ar normalizāciju vai atkvēlināšanu ar sekojošu rūdīšanu no 
normālas temperatūras, kā ari ar efektīvākas rūdīšanas vides 
lietošanu.

Pārkarsējams, kura cēlonis ir izstrādājuma sakarsēšana līdz 
temperatūrai, kas stipri pārsniedz rūdīšanai vajadzīgo tempera
tūru. Pārkarsēšana rada ļoti rupjgraudainu struktūru, kā rezul
tātā paaugstinās tērauda trauslums. Defektu var izlabot ar 
atkvēlinašanu (normalizāciju) un sekojošu rūdīšanu no nepie
ciešamās temperatūras.

Pārde dziņā jums, kura cēlonis ir tērauda sakarsēšana oksidē
jošā vidē līdz ļoti augstai temperatūrai, kas tuva kušanas tem
peratūrai (1200—1300°C). Sājā gadījumā skābeklis iekļūst tē
rauda iekšienē un uz graudu robežām izveidojas oksīdi. Tāds 
tērauds ir trausls, un to izlabot nav iespējams.

Tērauda oksidēšanās un dekarbonizācija, kas saistīta ar pļā
vās (oksīdu) izveidošanos uz detaļu virsmas un oglekļa izdeg
šanu detaļu virskārtā. Sis termiskās apstrādes brāķis nav labo
jams. Ja ir pietiekami liela uzlaide mehāniskajai apstrādei, oksi
dēto un dekarbonizēto metāla kārtu noslīpē nost. Lai novērstu 
ši veida brāķi, detaļu karsēšanu ieteicams izdarīt krāsnīs ar aiz- 
sargatmosfēru.

Samešanās un plaisas, kas ir iekšējo spriegumu sekas. Tē
rauda karsēšanas un dzesēšanas laikā notiek tilpuma izmaiņas, 
kas atkarīgas no temperatūras un struktūras pārvērtībām (aus- 
tenītam pārejot martensītā, tilpums var palielināties par i%).  
Rūdāmās detaļas tilpuma pārvērtību nevienlaicība sakarā ar 
mainīgiem šķērsgriezumiem un dažādiem atdzišanas ātrumiem 
šajos šķērsgriezumos noved pie lielu iekšēju spriegumu rašanās, 
kas rūdot rada plaisas un detaļu samešanos.

Plaisu rašanos parasti novēro temperatūrās zem 75—100°C, 
kad martensīta pārvērtības aptver ievērojamu tērauda apjoma 
daļu. Lai novērstu plaisu rašanos, detaļu konstrukcijā jāizvairās 
no asiem izciļņiem, šauriem leņķiem, straujām pārejām no plā
niem šķērsgriezumiem uz bieziem. Plaisu rašanos novērš arī pa
lēnināta dzesēšana martensīta veidošanās zonā (rūdīšana eļļā, 
rūdīšana divās vidēs, pakāpjveida rūdīšana). Gadījumos, kad 
spriegumi nerada plaisas, tie var radīt detaļu deformāciju un 
samešanos. Plaisas nav labojamas, turpretim samešanos var no
vērst ar iztaisnošanu.
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31. §. TĒRAUDA ATLAIDINĀŠANA

Par atlaidināšanu sauc termiskās apstrādes operāciju, kurā 
rūdītu tēraudu sakarsē līdz temperatūrai zem kritiskās tempera
tūras Лсь iztur šajā temperatūrā un tad lēni vai ātri atdzesē. 
Atlaidināšanas mērķis ir likvidēt vai samazināt tērauda iekšējos 
spriegumus, paaugstināt sīkstumu un pazemināt cietību.

Atlaidināšana ir pēdējā termiskās apstrādes operācija. Pa
reiza atlaidināšana lielā mērā nosaka rūdītas detaļas kvalitāti.

Atkarībā no sakarsēšanas temperatūras izšķir atlaidināšanu 
zema, vidējā un augstā temperatūrā.

Atlaidināšanai zemā temperatūrā raksturīga sakarsēšana līdz 
150—300°C, izturēšana šajā temperatūrā un sekojoša dzesēšana 
gaisā. Kā jau minēts, izturot tēraudu norādītajā temperatūru 
intervālā, rūdīšanas martensīts pārvēršas atlaidināšanas mar- 
tensītā, pie tam šo procesu pavada daļēja iekšējo spriegumu 
zušana un paliekošā austenīta pārvēršanās atlaidināšanas mar- 
tensītā. Atlaidināšana zemā temperatūrā saglabā tēraudam 
augstu cietību, bet dažkārt paliekošā austenīta sairšanas rezul
tātā cietība pat paaugstinās; tiek novērsts rūdīšanas trauslums. 
Šo atlaidināšanas veidu lieto griezējinstrumentiem un izstrādā
jumiem, kam nepieciešama augsta cietība. Rūdīšanas martensīta 
pārvēršanās atlaidinašanas martensītā veicina detaļas izmēru 
stabilizāciju, kas nepieciešama mērinstrumentiem, kurus izga
tavo no instrumentu tērauda. Šiem instrumentiem arī lieto atlai
dināšanu zemā temperatūrā.

Atlaidināšanai vidējā temperatūrā detaļas sakarsē līdz 300— 
500°C. Šai atlaidināšanas veidā ievērojami pazeminās tēraudu 
cietība un palielinās sīkstums. Šo atlaidināšanas veidu lieto 
atsperēm, kā arī instrumentiem, kam nepieciešama ievērojama 
izturība un elastība līdz ar vidēju cietību.

Atlaidināšanai augstā temperatūrā detaļas sakarsē līdz 500— 
600°C. Šī atlaidināšanas veida galvenais uzdevums ir iegūt 
ļoti lielu sīkstumu līdz ar pietiekamu izturību un elastību. Šo 
atlaidināšanas veidu lieto konstrukciju tērauda detaļām, kuras 
pakļautas lielu spriegumu iedarbībai, sevišķi triecienslodzē.

Dažādu mašīnu un darbgaldu detaļām parasti lieto termisko 
apstrādi, kura ietver rūdīšanu ar sekojošu atlaidināšanu augstā 
temperatūrā, kas nodrošina atlaidināšanas sorbīta iegūšanu un 
labu izturības un plastisko īpašību apvienojumu. Šādu termisko 
apstrādi praksē sauc par tērauda uzlabošanu.

Karsēšanu atlaidināšanai var izdarīt tajās pašās krāsnīs, 
kuras lieto citiem termiskās apstrādes veidiem, tikai vajadzīga 
vienmērīgāka temperatūra un precīzāka tās kontrole.

Tērauda atlaidināšanas laikā 220—320°C intervālā uz tīras 
tērauda virsmas parādās raksturīgās atlaidināšanas krāsas. Tās 
rada ļoti plāna oksīdu plēvīte, kuru izveido dzelzs savienojumi
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ar gaisa skābekli. Šīs plēvītes biezums un krāsa ir atkarīga no 
temperatūras un karsēšanas laika (56. att.). Gadījumā, ja nav 
pirometra, pēc atlaidināšanas krasam var aptuveni noteikt sa- 
karšanas temperatūru atlaidinašana.

32. §. l e ģ ē t a  t ē r a u d a  t e r m i s k a s  a p s t r ā d e s  ī p a t n ī b a s

Leģētā tērauda mehāniskās īpašības ir atkarīgas galvenokārt 
no termiskās apstrādes apstākļiem. Leģēto tēraudu termiskā ap
strāde atšķiras no oglekļtēraudu termiskās apstrādes ar karsēša
nas temperatūru un ātrumu, izturēšanas laiku šajā temperatūrā 
un dzesēšanas veidu. Šīs atšķirības nosaka šādi apstākļi.

Leģēto tēraudu siltumvadītspēja ir mazāka par oglekļtēraudu 
siltumvadītspēju. Tas jāņem vēra un sevišķi uzmanīgi jākarsē 
tērauda detaļas, kas satur tādus elementus kā volframu.

Kritiskās temperatūras vieniem leģētajiem tēraudiem ir aug
stākas, citiem zemākas; termiskās apstrādes temperatūras, kā 
zināms, nosaka atkarībā no leģējošo elementu satura tēraudā. 
Visus leģējošos elementus var iedalīt divās grupas: elementos, 
kas paaugstina kritiskos punktus Aci un Лс3 un tātad arī karsē
šanas temperatūru termiskajai apstrādei (atkvēlināšanai, nor
malizācijai un rūdīšanai), un elementos, kas pazemina kritiskos 
punktus. Pie pirmās grupas pieder Си, V, W, Si, Mo, Ti, Nb 
u. c. Sakarā ar to atkvēlināšanu, normalizāciju un rūdīšanu tē
raudiem, kas satur minētos elementus, izdara augstākā tempera
tūrā nekā oglekļtēraudiem. Pie otrās elementu grupas pieder 
Mn, Ni u. c.

Izvēloties termiskās apstrādes temperatūru, bez kritiskajiem 
punktiem ņem vērā arī austenīta graudu tieksmi augt. Ja aus- 
tenīta graudiem tēraudā ir tieksme augt, tad, lai novērstu rupj- 
graudainas struktūras izveidošanos, termiskās apstrādes tempe
ratūrai jābūt pēc iespējas tuvākai tērauda kritiskajiem punktiem. 
Tomēr tas traucē leģējošajiem karbīdiem pilnīgāk izšķīst 
austenītā un pēc rūdīšanas rasties leģētajam martensītam, 
kuram piemīt labākas īpašības.

Visi leģējošie elementi, izņemot Mn, kavē austenīta graudu 
augšanu karsēšanā. Sevišķi stipri austenīta graudu augšanu 
kavē elementi Cr, Mo, W, V, Ti, kas tēraudos izveido karbīdus: 
karbīdi novietojas uz graudu robežām un karsēšanas laikā 
traucē tiem augt. Tādējādi leģētajiem tēraudiem (atskaitot man
gāna tēraudus) termiskajā apstrādē nedraud pārkarsējums; 
tos drīkst karsēt līdz augstākām temperatūrām nekā oglekļ- 
tēraudus.

Izturēšanas laiku nosaka nedaudz ilgāku nekā oglekļtērau
diem, jo leģētajiem tēraudiem ir sliktāka siltumvadītspēja un 
izstrādājumu sakaršanai vajadzīgs ilgāks laiks. Bez tam iztu-
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rāšanas laikā leģējošajiem karbīdiem pilnīgi jāizšķlst austeruta, 
tā nodrošinot labākas mehāniskās īpašības.

Dzesēšanas ātrumu termiskajā apstrādē nosaka saskaņā ar 
pārdzesētā austenīta noturību un kritiskā rūdīšanas ātrumā lie
lumu. Praksē daudzus leģētos tēraudus līdz martensītam rūda 
eļļā, t. i., ar mazāku dzesēšanas ātrumu nekā oglekļtēraudus. 
Augstleģētajiem tēraudiem, ja tie pie tam satur daudz oglekļa, 
pašrūdīšanās spēja izteikta ļoti stipri, mazleģētajiem tēraudiem 
un tēraudiem ar zemu oglekļa saturu — vājāk. Tas izskaidro
jams ar austenīta graudu lielu noturību pret pārvēršanos pcrlīta 
graudos temperatūra Ar\.

Leģētajiem tēraudiem piemīt lielāka dziļrūdāmība nekā og- 
lekļtēraudiem. Jo augstāka ir tērauda leģējuma pakāpe, jo lie
lākā to dziļrūdāmība (62. att.).

7 2 3 4

62. att. Tērauda dzijrūdāmlbas atkarība no leģējošo 
elementu satura:

1 — oglekļtēraudi; 2 — hroma tēraud i; 3 — hroma-niķeļa 
Ieraudi, 4 — hrom a-m angāna-sillcija tēraudi u. c.

Leģējošo elementu klātbūtne tēraudā ietekmē arī atlaidinā
šanas gaitu.

Karbīdus veidojošie elementi W, Mo, V, Cr veicina sarkan
kvēles izturīgā martensīta rašanos. Tādēļ tērauda lielā cietība 
saglabājas līdz 560—600°C, turpretim oglekļtērauda martensīts 
sāk sairt jau 200—240°C temperatūrā, kas rada tērauda cietības 
samazināšanos. Augstā sarkankvēles izturība ir ļoti vērtīga 
instrumentu tērauda īpašība. Griezējinstruments darba procesā 
sakarst, un, ja tērauds nav sarkankvēles izturīgs, tas zaudē cie
tību un griešanas īpašības. Tāpēc W, Mo, V un Cr plaši izmanto 
instrumentu tēraudu leģēšanai. Martensīta sairšanu šajos tērau- 
dos 560—600°C temperatūrā pavada leģējošo karbīdu izdalīša
nās, kas palēnina cietības samazināšanos, bet dažkārt cietību pat 
palielina. Tikai 650—700°C temperatūrā, kad stipri palielinās 
leģējošo karbīdu daļiņas, tērauda cietība un izturība samazinas. 
Palielināto cietību, kas radusies karbīdu izdalīšanās rezultātā 
500—600°C zonā, sauc par sekundāro cietību.

Bez minētajām īpatnībām leģēto tēraudu atlaidināšanā no
vērojams vēl atlaidināšanas traus ļums, t. i., trieciensīkstuma 
pazemināšanās, kas notiek, neskatoties uz cietības samazinā
šanos. Atlaidināšanas trauslumu var pilnīgi novērst, leģēto
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tēraudu pēc atlaidināšanas dzesējot nevis gaisā, bet eļļā (lielas 
detaļas pat ūdenī), kā arī lietojot labi dezoksidētu tēraudu vai 
tēraudu, kas satur molibdenu vai volframu.

Beidzot atzīmējama vēl viena svarīga leģētā tērauda termis
kās apstrādes īpatnība. Vairumam tēraudu rūdīšanas gaitā mar- 
tensīta pārvērtības katrā austenīta graudā nenotiek un tērauda 
strukturē saglabājas zināms daudzums paliekošā austenīta. Tā 
kā austenītam ir neliela cietība (HB 170—220), rūdītajam tērau
dam ir nedaudz mazāka cietība un pazemināta nodilumizturība. 
Ievērojamu paliekošā austenīta pārvēršanos martensītā ar atlai
dināšanu nevar panakt. Padomju zinātnieku pētījumi ir parādī
juši, ka paliekošā austenīta pārvēršanos martensītā var panākt 
nevis ar atlaidināšanu, bet ar atdzesēšanu liela aukstuma zonā, 
t. i., —65 līdz —70°C temperatūrā. Ja izstrādājumus tur zemās 
temperatūrās 1— 2 stundas, to strukturē notiek pilnīga paliekošā 
austenīta pārvēršanās martensītā un izstrādājuma cietība un 
nodilumizturība paaugstinās.1

No leģētajiem instrumentu tēraudiem sevišķi atzīmējami ātr- 
griezējtēraudi. Liela zinātnieku un rūpnīcu strādnieku darba 
rezultātā noteikts optimālais ātrgriezējtērauda sastāvs un iz
strādāti tā termiskās apstrādes noteikumi. 25. paragrāfā 102. lpp. 
dots pašreiz lietoto ātrgriezējtēraudu sastāvs.

Atrgriezējtērauds satur Mn un Si ne vairāk par 0,4% no 
katra, bet S un P kopā ne vairāk par 0,06%.

Ogleklis ātrgriezējtērauda, tapai kā jebkurā citā tēraudā, ir 
svarīgs elements, kas piešķir tēraudam spēju norūdīties līdz lie
lai cietībai.

Hroms, ja tā tēraudā ir ap 4c/o, samazina kritisko rūdīšanas 
ātrumu tik stipri, ka tērauds iegūst pašrūdīšanās spēju, t. i., rū
dās gaisā. Ja hroma saturs ir lielāks par normu, rūdītā tērauda 
struktūrā strauji palielinās paliekošā austenīta daudzums.

Volframs ātrgriezējtēraudā ir galvenais leģējošais elements. 
Pateicoties lielajam W saturam, rūdīts tērauds nezaudē grieša
nas spējas 560—600°C temperatūrā. Volframs piešķir ātrgriezēj- 
tēraudam sarkankvēles izturību.

Vanādijs rada tēraudā stabilus karbīdus, kuri kavē graudu 
augšanu, kad tēraudu karsē rūdīšanai, un samazina tērauda pār- 
karsēšanas iespēju. Vanādija ietekmē palielinās ātrgriezējtē
rauda sarkankvēles izturība un paaugstinās sekundārās cietības 
efekts atkvēlināšanā. Augstizturīgie vanādija karbīdi, kas vien
mērīgi sadalīti ātrgriezējtērauda struktūrā, paaugstina instru
mentu nodilumizturību un uzlabo tērauda griešanas īpašības. 
Pilnīgākai karbīdu izšķīdināšanai austenītā un sarkankvēles 
izturīga martensītā iegūšanai ātrgriezēj tēraudu rūdot sakarsē

1 Sīkāk par apstrādi ar aukstumu sk. 140. lpp.
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līdz temperatūrai, kas tuva kušanas temperatūrai (1260— 
1300CC).

Optimālā sakarsēšanas temperatūra, rūdot plānas (5—8 mm) 
ātrgriezējtērauda P18 detaļas, ir 1260cC, rūdot detaļas, kas bie
zākās par 10—15 mm, — 1280°C, bet, rūdot vienkāršas formas 
instrumentus, piemēram, griežņus, — 1300CC. Rūdot tēraudu P9, 
sakarsēšanas temperatūra ir 1230—1250°C.

Tā kā ātrgriezēj'tērauds lēni sakarst un ļoti viegli dekarboni- 
zējas un plaisā, šī tērauda izstrādājumus rūdot līdz 820—850°C 
karsē lēni, lai nerastos termiskie spriegumi, bet virs šīs 
temperatūras — ātri. Galīgo karsēšanu vislabāk izdarīt sāļu 
vannās, jo tas ļauj izvairīties no tērauda dekarbonizācijas.

Izturēšana rūdīšanas temperatūrā ir atkarīga no instrumentu 
šķērsgriezuma, un to mēra minūtes daļās.

Atrgriezējtērauds pēc rūdīšanas jāatlaidina. Daudzos ekspe
rimentos un rūpnīcu praksē noteiktas optimālās atlaidināšanas 
temperatūras: tēraudam P18 — 580CC, bet tēraudam P9 — 
560°C.

Pareizi rūdīta un atlaidināta ātrgriezējtērauda struktūrā ir 
30—40% paliekošā austenīta; šada tērauda cietība ir ievērojami 
zemāka par viendabīgas martensīta struktūras cietību. Tādēļ, 
lai panāktu pilnīgāku paliekošā austenīta pārvēršanos marten- 
sītā, lieto vairākkārtēju atlaidināšanu (I, II, III utt., 63. att.). 
Pēdējā laikā dažas rūpnīcas lieto paatrinatu ātrgriezējtērauda 
atlaidināšanu. Atlaidināta instrumenta cietība HRC ir 3—4 vie
nības augstāka nekā rūdīta (neatlaidināta) instrumenta cietība.

Lai paaugstinātu ātrgriezējtērauda griešanas īpašības, ga
tavo instrumentu pēc rūdīšanas, apstrādes ar aukstumu, atlaidi
nāšanas, slīpēšanas un asināšanas cianē zemā temperatūra, kas

°C

63. att. Ātrgriezējtērauda termiskās apstrādes 
grafiks:

/  — karbīdu izšķ īšana austen īta ; / /  — karbīdu izdalī
ša n ā s  no paliekošā austen īta ; / / /  — pārvēršanas

m artensītā .
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paaugstina tā izturību par 15—20% un pat vēl vairāk. Atrgrie- 
zējtēraudu cianē temperatūrā, kas ir par 20—25°C zemāka nekā 
instrumenta atlaidināšanas temperatūra. Cianēšanas ilgums ir 
10—30 min., tai seko dzesēšana gaisa. Dažās rūpnīcās cianēšanu 
zemā temperatūrā aizstāj ar ātrgriezējtērauda instrumentu ap
strādi ūdens tvaiku atmosfērā.

Instruments, kas apstrādāts ar tvaiku, iegūst tumšzilu krāsu 
un pārklājas ar blīvu, ap 3p biezu magnētiska dzelzs oksīda 
Fe30 4 plēvīti, kurai ir ļoti augsta cietība un kura cieši saistīta 
ar pamatrnetalu.

Prakse rada, ka apstrāde ūdens tvaiku atmosfērā ievērojami 
paaugstina ātrgriezējtērauda instrumentu griešanas īpašības un 
korozij izturību.

33. §. DAŽU INSTRUMENTU UN DETAĻU TERMISKAS 
APSTRĀDES PIEMĒRI

Aplūkosim dažus instrumentu un detaļu termiskās apstrādes 
piemērus:

Urbju termiskā apstrāde ietver šadas operācijas:
1) karsēšana kamerkrāsnī līdz 550—600CC un galīgā sakar

sēšana sāļu vannā līdz rūdīšanas temperatūrai (sīkus urbjus no 
tērauda У10 var karsēt sāļu vannā bez iepriekšējas karsēšanas 
krāsnī; ļoti sīkus urbjus karsē vertikālā stāvoklī);

2) rūdīšana ūdenī ar pārlikšanu eļļa tērauda У10 urbjiem, 
kuru diametrs lielāks par 12 mm, un rūdīšana eļļā tērauda У10 , 
9ХС, X, ХГ, ХВГ un citu tēraudu urbjiem, kuru diametrs mazaks 
par 12 mm (urbji rūdīšanas šķidrumā jāiegremdē stingri verti
kāla stāvoklī; urbji no eļļas jāizņem, kad to temperatūra ir 
150—200°C, t. i., kad eļļa uz urbju virsmas kūp);

3) atlaidināšana eļļas vannā 150—200°C temperatūrā 1—2 
stundas ilgi;

4) eļļas notīrīšana.
Urbju darba daļas cietībai pēc atlaidināšanas jābūt HRC 

61- 63.
Griežņus bieži izgatavo no atrgriezejtērauda. To termiska 

apstrāde ietver vairākas operācijas. Vispirms griežņus krāsnī 
lēni karsē līdz 820—850CC, bet galīgo sakarsēšanu līdz 1230— 
1300°C ieteicams izdarīt sāļu vannā, pie tam sāļu vannā jā- 
karsē tikai griežņa darba daļa (20—30 mm platumā no griezēj- 
šķautnes). Pēc karsēšanas griežņus dzesē eļļā vai gaisa strāvā. 
Rūdīto griežņu atlaidināšanu (trīskārtēju) izdara 560—580°C 
temperatūrā (63. att.). Griežņu cietībai pēc atlaidināšanas jābūt 
HRC 63—66.
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Cirtņi pēc darba apstākļiem pieder pie trieciena cirtiena 
instrumentiem. Cirtnim triecienos jāsaglabā cieta griezējdaļa un 
tajā pašā laikā jābūt sīkstam. Cirtņus izgatavo no tērauda У8А. 
To termiskā apstrāde ietver šādas operācijas:

1) sakarsēšana līdz rūdīšanas temperatūrai (800—880°C);
2) cirtņa darba daļas atdzesēšana līdz 250°C, cirtņa izņem

šana no vannas un asmeņa notīrīšana no pļavas;
3) galīgā atdzesēšana pēc atlaidināšanas krāsu parādīšanās 

(atlaidina 250—300CC temperatūrā).
Stances darba daļu — matrices un puansona izgatavošanas 

un termiskās apstrādes tehnoloģiskais process tēraudiem ar 
mārku XI2 un X12M sastav no šādam galvenajām operācijām:

1) sagataves atkvēlināšana;
2 ) mehāniskā rupjapstrāde;
3) iepriekšējā rūdīšana eļļā no temperatūras ap 1000CC;
4) iepriekšējā atlaidinašana augsta temperatūra (630— 

660CC);
5) galīgā mehāniskā apstrāde;
6 ) pakāpjveida karsēšana kamerkrāsnīs — sākumā līdz 

600—650°C ar izturēšanu līdz pilnīgai izkaršanai, pēc tam 
līdz 1050—1100CC ar izturēšanu šajā temperatūrā (rēķinot 
0,5 min. uz katru štances biezuma milimetru), atdzesēšana eļļā 
lielu štanču daļām vai gaisā — mazu štanču daļām;

7) 2—4 stundas ilga atlaidināšana 450—550CC temperatūrā;
8 ) slīpēšana.
Štanču detaļu cietībai aukstajā štancēšanā vidēji jābūt HRC

52—62.

34. §. TĒRAUDA VIRSMAS TERMISKĀ APSTRĀDE

Mūsdienu tehnikā daudzām mašīnu detaļām un instrumen
tiem nepieciešama liela cietība, laba nodilumizturība un reizē 
mazs trauslums, lai tie būtu izturīgi triecienslodzēs. Termiskās 
apstrādes veidu, kura detaļas norūda tikai no virsmas, bet iek
šiene paliek sīksta, sauc par virsmas rūdīšanu.

Virsmas rūdīšanai lieto īpašus karsēšanas paņēmienus, kuros 
detaļu virskārta sakarst virs temperatūras Ac3 ļoti ātri, bet ne
lielā dziļumā; šādas rūdīšanas rezultāts ir virsmas cietība.

Ir vairāki detaļu virsmas rūdīšanas paņēmieni — karsēšana 
ar gāzes degļa liesmu, karsēšana ar augstfrekvences strāvu pēc 
V. Vologdina metodes, kontaktkarsēšana pēc N. Gevelinga me
todes, karsēšana elektrolītā.

Virsmas rūdīšana ar gāzes degļa liesmu. Saja paņēmienā 
tērauda detaļas virsmu sakarsē ar acetilēna-skābekļa degļa 
liesmu virs kritiska punkta Ac3 un ātri atdzesē ar auksta ūdens
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strūklu (64. att.). Sī virsmas rūdīšanas metode pamatojas uz to. 
ka acetilēna-skābekļa liesmai ir 3100—3200°C temperatūra un 
tādēļ tā sakarsē izstrādājuma virsmu līdz rūdīšanas tempera
tūrai ļoti īsā laikā, kurā dziļākie tērauda slāņi nepaspēj sakarst 
līdz kritiskajam punktam un tādēļ nenorūdās. Gāzes deglis ar

noteiktu ātrumu pārvieto
jās pa tērauda detaļas vir
smu un sakarsē to. Aiz 
degļa ar to pašu ātrumu 
pārvietojas caurulīte, kas 
pievada rūdīšanai vajadzī
go ūdeni. Degļa pārvieto
šanas ātrums ir ierobežots 
ar zināmiem nosacījumiem 
un rūdīšanai dziļuma 4— 
6 mm svārstās robežās no 
50 līdz 150 mm minūtē. At
tālums starp degli un 
ūdens strūklu svārstās no 
5 līdz 40 mm.

Rūdīšanu ar liesmu lieto galvenokārt lielu tērauda detaļu 
virsmas nostiprināšanai.

Cilindriskas detaļas var rūdīt ar parasto virpu, kuras suportā 
iestiprināts acetilēna-skābekļa deglis. Rūdāmo vārpstu iestip
rina centros. Ir arī īpaši darbgaldi kloķvārpstu, asu, zobratu un 
citu detaļu rūdīšanai. Ar liesmu var rūdīt visus tēraudus, kas 
rūdāmi ar parastajiem paņēmieniem, pelēko perlīta čugunu, leģē
tos hroma-niķeļa, hroma-molibdena čugunus un citus.

Ar liesmu rūdīto izstrādājumu virsmas cietība dažādiem tē- 
raudiem svārstās robežās HRC 52—65.

Pelēkā čuguna metalogrāfiska izpēte pēc rūdīšanas ar liesmu 
rāda, ka tam ir apmierinoša sīkadataina martensīta struktūra 
un cietība līdz HRC 49, ja rūdīšanas temperatūra ir 820 -850°C 
Leģētie čuguni iegūst cietību līdz HRC 48.

Norūdītās kārtas dziļums var būt dažāds. Tas ir atkarīgs no 
degļa kustības ātruma, no gāzes patēriņa, no degļa uzgaļa attā
luma līdz rūdāmajai virsmai, no attāluma starp liesmu un dze
sējošo strūklu, kā ari no tērauda ķīmiskā sastāva un var sa
sniegt 3— 8  mm.

Priekšrocības virsmas rūdīšana ar acetilēna-skabekļa liesmu 
ir lietojamās iekārtas vienkāršība un vienkāršā tehnoloģija. So 
rūdīšanas operāciju var ieslēgt kopējā ražošanas plūsmā, kas 
ievērojami palētina lielu izstrādājumu termiskās apstrādes iz
maksu.

Trūkums virsmas rūdīšanā ar acetilēna-skābekļa liesmu ir 
tas, ka norūdītās kārtas virspuse neizbēgami liek pārkarsēta 
un grūti ieturēt vajadzīgo rūdīšanas dziļumu.

64. att. Virsmas rūdīšana ar acetilena- 
skābekļa liesmu (shēma).



Virsmas rūdīšana ar kontaktkarsēšanu. Šajā metodē, ko 
ieteicis N. Gevelings 1931. gadā, strāvu no tikla caur spriegumu 
pazeminošu transformatoru pievada vara rullīšiem (6 Г). att.), 
kas veļas pa izstrādājuma virsmu un karsē to. Izstrādājums šajā 
gadījumā ir pretestība, kas ieslēgta ķēdē. Aiz rullīšiem pārvie
tojas dzesējošā ierīce; par dze
sēšanas šķidrumu parasti lieto 
ūdeni. Virsmas kontaktkarsēša- 
nai pēc šīs metodes lieto metinā
šanas transformatorus ar jaudu 
25—200 k\V. Rullīšu kustības 
ātrums, ja rūda 2—3 mm dziļi, 
ir 5 8  mm sekundē, spriegums 
2—6 V, strāvas blīvums 350—
550 A uz katru rullīša platuma 
milimetru (rullīši ir 10— 100  mm 
plati). Rullīšus karsējamai vir
smai piespiež ar 10—15 kG spie
dienu uz katru rullīša platuma 
milimetru. Ja jāpalielina rūdī
šanas dziļums, samazina rullīšu 
kustības ātrumu.

Ir divi elektriskās kontaktrū- 
dīšanas paņēmieni — radīšana 
ar platu rullīti visa apstrādājamās virsmas platumā un lent- 
veida termiskā apstrāde. Rūdīšanu visā virsmas platuma izdara 
ar 75— 100  mm platu vara rullīti; tā rūda sliežu savienojumus, 
lokomotīvju riteņu bandāžas, kloķvārpstu kakliņus, darbgaldu 
vadotnes. Lentveida rūdīšanu lieto garām cilindriskām virsmām. 
Kontaktrūdīšanas metodei ir ievērojami mazāks ražīgums lieka 
indukcijas augstfrekvences rūdīšanas metodei; bez tam ar šo 
metodi nevar rūdīt daudzus veidizstrādājumus (piemēram, zob
ratus) to konfigurācijas dēļ.

Virsmas rūdīšana ar augstfrekvences strāvu. Ar šo rūdīša
nas metodi izstrādājumam īsā laikā var izveidot nodilumiztu
rīgu virskārtu, saglabājot mīkstu un sīkstu izstrādājuma iekšieni. 
Šo efektīvo metodi izstrādājis 1935. gada V. Vologdins, un to 
plaši lieto mūsu rūpniecībā. Rūdāmo izstrādājumu daudzveidī
bas un metodes teorētiskās izpētes ziņā mūsu zeme ir priekšā 
citām zemēm.

Rūdot ar augstfrekvences strāvu, karsējamo izstrādājumu 
ievieto vara spirālē, caur kuru laiž liela stipruma un zema 
sprieguma augstfrekvences strāvu. Šī strāva rada ap spirāli 
stipru mainīgu magnētisko lauku, tādēļ tērauda izstrādājumā, 
kas ievietots spirāles magnētiskajā laukā, inducējas sekundā
ras, īsslēgtas strāvas, tā saucamās virpuļstrāvas. Sakara ar 
virsmas efektu indukcijas virpuļstrāvas koncentrējas tikai uz

~ 50H z

65. att. Kontakta rūdīšana pēc 
N. Gevelinga metodes (shēma):

I — m etināšanas transform ators; 2 — 
kontakta ru llītis ; 3  — izstrādājum s.
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izstrādājuma virsmas un sa
karsē to noteiktā dziļumā. Lai 
primārās strāvas spirāle ne
sakārstu, to gatavo no vara 
caurulītes, pa kuru laiž ūdeni. 
Šādas spirāles sauc par in- 
duktoriem (sekundārās strā
vas ierosinātājiem).

Induktoram var būt vai
rāki vijumi, kas aptver karsē
jamo izstrādājumu (6 6 . att.); 
rūdot atsevišķas izstrādājuma 
vietas, induktorus izgatavo 
cilpas, rāmīša un citos veidos 
atkarībā no rūdāmā izstrādā

juma konfigurācijas. Ja strāva ir pietiekami stipra, inducētā 
strāvā izdala tādu siltuma daudzumu, kas 3—5 sekundēs sa
karsē metālā virskārtu līdz rūdīšanas temperatūrai.

Sakarība starp sakarsējamās kārtas biezumu 6 un strāvas 
frekvenci / ir šāda: 5{)0

G6. att. Vairakvijumu induktors.

V T
mm.

Augstfrekvences strāvas iegūšanai lieto mašīnu un lampu 
ģeneratorus. Mašīnu ģeneratoriem parasti ir lielāka jauda 
(100 500 kW). Sie ģeneratori rada strāvu ar frekvenci 500— 
15 000 Hz, un tos lieto lielu detaļu rūdīšanai. Lampu ģenera
toriem ir mazāka jauda, un tie rada strāvu ar frekvenci virs 
100 000 Hz. Šos ģeneratorus lieto galvenokārt sīku detaļu rūdī
šanai, lai iegūtu samērā plānu norūdīto virskārtu. Praksē vis
biežāk lieto šādas frekvences:

1) detaļām, kuru diametrs mazāks par 30 mm, rūdīšanai 
dziļumā līdz 2 mm lieto strāvu ar frekvenci 300 000 Hz, ko ražo 
lampu ģenerators;

2) dētajam, kuru diametrs ir 150—500 mm, rūdīšanai dzi
ļumā virs 2 mm lieto strāvu ar frekvenci 2000 Hz, kuru ražo 
mašīnu ģenerators;

3) detaļām, kuru diametrs ir lielāks par 200 mm, rūdīšanai 
dziļuma virs 10—15 mm lieto parasto rūpniecības tīkla strāvu 
ar frekvenci 50 Hz.

Vairumā gadījumu rūdīšanai 1 mm dziļi detaļu pārvieto ar 
ātrumu 8 - 10 mm sekundē, rūdīšanai 2 mm dziļi — ar ātrumu 
4— 5 mm sekundē utt.

Sakarsēšanas ātrums un temperatūra ir atkarīga arī no 
spraugas starp induktoru un karsējamo detaļu: jo šī sprauga 
mazāka, jo ātrāk detaļa sakarst līdz vajadzīgajai temperatūrai. 
Praksē sprauga starp induktoru un karsējamo detaļu svārstās 
robežās no 2 līdz 5 mm.
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Pašreiz lietojamās augstfrekvences rūdīšanas metodes var 
iedalīt trijās grupās:

1) vienlaicīga visas detaļas karsēšana un rūdīšana;
2 ) nepārtraukti pakāpeniskā rūdīšana, kad karsē nelielu de

taļas iecirkni, pie tam induktors vai detaļa pārvietojas ar no
teiktu ātrumu; šo metodi lieto garām detaļām (vārpstām, cauru
lēm);

3) pakāpeniskā rūdīšana, kad detaļas karsēšanu un rūdīšanu 
izdara atsevišķos iecirkņos; ar šo metodi, piemēram, rūda kloķ
vārpstu kakliņus.

Iekšējo spriegumu samazināšanai detaļu daudzos gadījumos 
tūlīt pēc rūdīšanas atlaidina zemā temperatūrā eļļas vannā vai 
krāsnī ar temperatūru 150—250°C atkarībā no detaļas tērauda 
markas. Izturēšanas laiks atlaidināšanā ir 1—3 stundas.

Indukcijas rūdīšanas paņēmienam ir šādas vērtīgas priekš
rocības:

a) var norūdīt metāla virskārtu dziļumā no milimetra simt
daļām līdz 8 -1 0  mm, pie tam norūdītās kārtas struktūra izvei
dojas sī kg r a u d a i n а ;

b) ir iespējams regulēt karsēšanas laiku, norūdāmās kārtas 
biezumu un karsēšanas temperatūru jebkuras konfigurācijas de
taļām;

c) iespējama procesa automatizācija;
d) īsais karsēšanas laiks nodrošina ļoti augstu ražīgumu, 

kādu nevar dot neviena cita metode;
e) īsā karsēšanas laika dēļ nenotiek virsmas oksidēša

nās utt.
Rūdīšanu ar augstfrekvences strāvu plaši izmanto PSRS 

rūpniecībā. Automobiļu un traktoru rūpniecībā to, piemēram, 
lieto kloķvārpstu, izciļņu 
vārpstu, zobratu un dau
dzu citu detaļu rūdīšanai; 
darbgaldu būvē ar šo me
todi rūda zobratus, vārp
stas, asis, zobstieņus, darb
galdu vadotnes un citas 
detaļas, instrumentu rūp
niecībā — vītņurbjus, vītņ- 
griežus, kalibrus un citus 
izstrādājumus.

Virsmas rūdīšana ar 
karsēšanu elektrolītā. Sājā 
rūdīšanas paņēmienā (67. 
att.), ko ieteicis J. Jasno- 
gorodskis, izstrādājumu ie
gremdē vannā ar elektrolī
tu (piemēram, 5-procentīgā

67. att. Karsēšana elektrolīta 
(shēma):

/  — elektrolīts; 2 — karsējam ā detaļa — 
katods; 3 — ūdeņraža apvalks; 4 — s trā 

vas avots.
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Na2C 03 šķīdumā) un laiž caur to līdzstrāvu ar spriegumu 
220—380 V. Vanna kalpo par anodu, bet detaļa — par katodu, 
ap kuru izveidojas blīva ūdeņraža kartiņa ar ļoti lielu pretestību. 
Tā rezultātā ūdeņraža apvalks ātri sakarst līdz 1800—2000°C 
un dažu sekunžu laikā sakarsē detaļas virskārtu līdz temperatū
rai virs punkta Ac3. Sakarsēto detaļu rūda taja pašā elektrolītā, 
izslēdzot strāvu, vai pārvieto rūdīšanas tvertnē.

Rūdīšanai elektrolītā ir vairākas priekšrocības — iespēja sa
karsēt atsevišķas detaļas vietas un detaļas galus, iekārtas vien
kāršība un iespēja procesu automatizēt. No metodes trūkumiem 
jāmin grūtības karsējamās virsmas temperatūras regulēšanā, 
ierobežotais elektrolītā rūdāmo detaļu sortiments un nepiecieša
mība tās aizsargāt pret koroziju.

Termiskā apstrāde zemās temperatūrās. Sājā metodē (ko 
sauc arī par apstrādi ar aukstumu) notiek rūdīta tērauda palie
koša austenīta papildu, pilnīgāka pārvēršanās martensītā. Me
todi izstrādājuši padomju zinātnieki A. Guļajevs, S. Steinbergs 
u. c. Apstrādi ar aukstumu lieto teraudiem, kas satur ne mazāk 
par 0 ,6 % oglekļa, un leģētiem teraudiem, kuru struktūrā pēc 
rūdīšanas saglabājas ievērojams daudzums paliekošā austenīta.

Apstrādē ar aukstumu rūdāmo detaļu uz laiku iegremdē vidē, 
kuras temperatūra ir zemāka par nulli. Pēc tam detaļu izceļ un 
atstāj gaisā. Izturēšanu apstrādē ar aukstumu nosaka pēc laika, 
kāds nepieciešams, lai izstrādājums pilnīgi atdzistu un tempera
tūra ta šķērsgriezumā izlīdzinātos. Izstrādājuma atdzesēšanu 
līdz negatīvām temperatūrām izdara cietās ogļskābes (sausā 
ledus) un spirta maisījumā (spēj atdzesēt līdz -  78°C) vai ari 
šķidrā slāpeklī (spēj atdzesēt līdz —196°C). Bez tam lieto sal
dēšanas iekārtas, kuru darba kameras temperatūru var mainīt 
plašās robežās. Apstrādē ar aukstumu sakarā ar paliekošā aus
tenīta pārvēršanos martensītā paaugstinās detaļu cietība un no
dilumizturība un stabilizējas detaļu izmēri.

Apstrādi ar aukstumu visplašāk lieto instrumentu ražošanā 
instrumentu noturības paaugstināšanai, lodīšu gultņu ražošanā, 
lai palielinātu lodīšu gultņu stabilizāciju, un cementējamo detaļu 
nodilumizturības uzlabošanai.

35. §. TĒRAUDA ĶĪMISKI TERMISKA APSTRĀDE

Par ķīmiski termisko apstrādi sauc metāla virskārtas ķīmiskā 
sastāva, struktūras un īpašību pārveidošanu.

So apstrādi lieto detaļām, kurām vajadzīga cieta un nodilum
izturīga virskārta līdz ar sīkstu un pietiekami izturīgu iekšieni, 
augstu korozijizturību un nogurumizturību utt.

Tērauda ķīmiski termiskā apstrāde pamatojas uz dažādu ķī
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misko elementu difūziju (iespiešanos) dzelzs atomu kristālis
kajā režģī, ja tērauda detaļas karsē vidē, kas bagāta ar šiem 
elementiem.

Izplatītākie tērauda ķīmiski termiskās apstrādes veidi ir 
cementēšana — tērauda detaļu virskārtas piesātināšana ar og- 
lekli, nitrēšana -— tērauda detaļu virskārtas piesātināšana ar 
slāpekli, cianēšana — vienlaicīga tērauda detaļu virskārtās pie
sātināšana ar oglekli un slāpekli.

Bez šiem galvenajiem ķīmiski termiskās apstrādes veidiem 
rūpniecībā lieto arī tērauda virskārtas piesātināšanu ar metā
liem — alumīniju, hromu, silīciju un citiem. So procesu sauc par 
tērauda difūzijas metalizāciju.

Cementēšana. Cementēšana ir tērauda detaļu virskārtas pie
sātināšana ar oglekli. Cementēšanas mērķis ir iegūt detaļas ar 
sīkstu iekšieni un cietu virskārtu. Šādas detaļas darbā labi iztur 
triecienslodzi un maz dilst. Cementē oglekļterauda un leģētā 
tērauda detaļas, kurās ir 0,1—0,25% oglekļa. Cementēšanā lieto 
ar oglekli bagātus maisījumus — karbonizatorus, kas var būt 
cieti, šķidri un gāzveidīgi.

Cieta karbonizatora galvenā sastāvdaļa ir koka (piemēram, 
bērza, ozola) ogle, ko lieto 3—7 mm lielu graudu veidā. Bez 
ogles karbonizatora sastāvā ir vēl bārija karbonāts ВаСОз, nāt
rija karbonāts Na2C 03, kā arī kokss, mazuts, sīrups u. c. Mazuta 
un sīrupa piedeva uzlabo bārija un nātrijā karbonāta saistīšanos 
ar ogli; koksa piedeva samazina karbonizatora sarukumu, kam 
ir liela nozīme, ja cementē lielā dziļumā. Standarta karboniza- 
torā (ГОСТ 2407—51) ir 20—25% BaC03, 3—5% CaC03, pārē
jais ir aktivizēta berza ogle.

Cementēšanu izdara, 
karsējot detaļas dzelzs kas
tēs (6 8 . att.). kopā ar kar- 
bonizatoru. Praksē lieto 
cementēšanas temperatū
ru, kas ir 30—50°C virs 
punkta Acs. Temperatūra 
950—1000°C ļauj gandrīz 
divas reizes saīsināt pro
cesu bez tērauda mehānis
ko īpašību pasliktināšanas, 
tomēr to iesaka lietot tikai 
sīkgraudainiem tēraudiem, 
lai nenotiktu pārmērīga 
graudu augšana.

Tērauda piesātināšanās ar oglekli notiek, ogles daļiņām tieši 
saskaroties ar tērauda detaļu virsmu gāzes vidē, kas kalpo par 
oglekļa pārnesēju. Cementēšanas kastē starp ogles gabaliņiem 
un ogles porās vienmēr ir zināms daudzums gaisa, kura skābeklis

Kontroles 
paraugi

Vāka : L_J O y  i . . J ;  
aizziedams В - 7

Izstrādājumi -4-" TV j l Г I

Karbonizators
1

68. att. Cementēšanas kaste ar izstrā
dājumiem (shēma).
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augsta temperatūra reaģe ar ogli un rada gāzi — oglekļa 
oksīdu:

2C +  0 2 =  2C0.

Oglekļa oksīds kontaktā ar dzelzi ir nestabils un sadalās 
oglekļa dioksīdā un atomārajā ogleklī:

2CO =  COz +  Cc:;.

Atomārajam ogleklim (C„() rašanās momentā ir liela ķīmiska 
aktivitāte, un tas difundē у dzelzī. Ja karbonizators izvēlēts 
pareizi, oglekļa saturs tērauda virskārtā nepārsniedz 1,0 —1,1 0 %, 
ko var uzskatīt par normālu. Cementēšanas ilgums ir atkarīgs 
no karbonizētās virskārtas biezuma un tērauda markas un svār
stās robežās no 5 līdz 15 un pat vairāk stundām. Cementēšanai 
var lietot visdažādākās krāsnis — kameru krāsnis, nepārtrauk
tas darbības krāsnis, krāsnis ar rotējošu retorti, krāsnis, kas 
apsildāmas ar mazutu vai gāzi, elektrokrāsnis.

Cementēšanai šķidrumā pakļauj sīkus ražojumus; tos 
iegremdē izkausētu sāļu vannās, kas sastāv no 75—85% Na2C 03 
(sodas), 10—15% NaCl (vārāmās sāls) un 6 —10% SiC (silīcija 
karbīda). Tērauda piesātināšana ar ogleklī, ja tēraudu cementē 
izkausētas vārāmās sāls un sodas maisījumā ar silīcija karbīda 
pulvera piedevu, notiek atomārā oglekļa izdalīšanās rezultātā, 
silīcija karbīdam sadaloties pēc šādas reakcijas:

2N аоСОз +  SiC =  N a2Si0 3  +  N a20  +  2CO +  C .
sārņi

Reakcijas rezultātā sārņi uzpeld virspusē, СО sadeg,bet Cc,t 
karbonizē tēraudu. Procesu realizē 815—860°C temperatūrā; 
temperatūra atkarīga no cementējamā tērauda markas. Cemen
tēto detaļu virsmas cietība pēc rūdīšanas sasniedz IIRC 56—62. 
Lai iegūtu 0,20—0,25 mm biezu karbonizētu virskārtu, vajadzīga 
50—60 minūšu ilga izturēšana. Detaļu deformācija, ja cementē 
šķidrumā, ir ievērojami mazāka nekā tad, ja cementē cietā kar- 
bonizatorā. Šo cementēšanas veidu lieto detaļām, kurām jābūt 
izturīgām pret nodilumu, triecieniem vai lieci, piemēram, zob
ratu zobiem, virzuļu pirkstiem utt.

Cementēšanu gāze (oglekļa oksīdā СО) pirmo reizi lietoja 
P. Anosovs. Gāzes cementēšanā cementējamos izstrādājumus 
sakarsē un iztur 920—950°C temperatūrā krāsnī, kurā visu pro
cesa laiku pievada cementējošo gāzi. Šim nolūkam izmanto da
bisko (Saratovas tipa) gāzi, kas sastāv galvenokārt no metāna 
CIT4, vai mākslīgās gāzes, kuras iegūst naftas produktu — pet
rolejas, dažādu eļļu, benzola, pirobenzola un citu sadalīšanas 
(pirolīzes) rezultātā. Arī mākslīgo gāzu galvenā sastāvdaļa ir 
metāns CH4.
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Detaļas ievieto mufeļkrāsnīs, kurās ievada cementējošās gā
zes. Procesa gaitā notiek divas reakcijas, galvenā — CH4 =  C + 
+  2H2 un sekundārā — 2C0 = C +  C 02. Aktīvais atomārais og- 
leklis, kas rodas metāna un oglekļa oksīda sadalīšanās rezultātā, 
iespiežas у dzelzs režģī un karbonizē izstrādājuma virskārtu. 
Cementējot gāzē, cementēšanu var saīsināt 2—2,5 reizes. 1,0— 
1,2 mm biezu cementēto virskārtu var iegūt 4—5 stundās. Bez 
tam cementēšanai gāzē ir vairākas citas priekšrocības — ir 
iespējams procesu regulēt, mainot pievadāmās gāzes daudzumu 
un ķīmisko sastāvu, kā ari iztikt bez masīvas iekārtas un atbrī
voties no ogļu putekļiem, tāpat iespējams izdarīt rūdīšanu 
tieši krāsnī. Cementēšana gāzē ir ekonomiskāka. Gāzes patēriņš 
cementēšanai ir atkarīgs no gāzes sastāva un lietotās krāsns. 
Vidēji, ja cementē 1,0—1,2 mm dziļi, deggāzes patēriņš ir 80 l 
uz 1 kg detaļu svara; dabiskās gāzes patēriņš, ja cementē tikpat 
dziļi, ir 30 / uz 1 kg detaļu svara.

Viens no cementēšanas veidiem ir ātrā gāzes cementēšana. 
Ja cementēšanas temperatūru paaugstina 80—110°C virs punkta 
Ac3, tērauda piesātināšanās ar oglekli notiek 3—4 reizes ātrāk. 
Bet šāda augsta cementēšanas temperatūra rada graudu aug
šanu kā izstrādājuma iekšienē, tā arī cementētajā virskārtā, un 
tas pazemina tērauda mehāniskās īpašības. Bez tam ļoti augsta 
cementēšanas temperatūra ievērojami saīsina krāsns armatūras, 
mufeļu un cementēšanas kastu kalpošanas laiku. Pēdējā laikā 
Maskavas Ļihačova autorūpnīcas metalurgi (A. Asonovs u. c.) 
izstrādājuši un ieviesuši zobratu ražošanā ātru gāzes cementē
šanu augstā temperatūrā, lietojot karsēšanu ar augstfrekvences 
strāvu. No tērauda 18ХГТ vai 30ХГТ izgatavotu zobratu cemen
tēšana notiek 1050—1070°C temperatūrā, kas dod iespēju iegūt 
1 mm biezu karbonizētu virskārtu 40—50 minūtēs parastajā gā
zes cementēšanā nepieciešamo 7—8 stundu vietā. Iekārtā zobratu 
ātrai gāzes cementēšanai lieto strāvu ar frekvenci 2000 Hz un 
jaudu 60 k\V. Automātiskās iekārtas mufelī ievieto zobratu 
stabiņu, kurā ir 20 zobratu. Pēc katrām 2—3 minūtēm mufeļa 
apakšā iebīda jaunu zobratu, bet augšā tiek izgrūsts zobrats, 
kurš jau ir cementēts. Cementēto zobratu atdzesē līdz 900°C, 
iegremdē eļļā rūdīšanai un izceļ no eļļas ar konveijeru. Ātrā 
gāzes cementēšana, kurā karsēšanai lieto indukcijas augstfrek
vences strāvu, ļauj detaļu masveida ražošanā radīt plūsmas 
līnijas.

Nitrēšana. Par nitrēšanu sauc tērauda virskārtas piesātinā
šanu ar slāpekli, lai palielinātu tērauda cietību, virsmas nodi
lumizturību, nogurumizturibu un korozijizturību. Tērauda nitrē- 
šanas pamatlicējs ir krievu zinātnieks N. Ciževskis. Nitrēšanai 
lieto amonjaku NH3. Nitrēšanas procesā amonjaks 500—750°C 
temperatūrā sadalās slāpeklī un ūdeņradī, un aktīvie slāpekļa 
atomi (atomārais slāpeklis), iespiežoties tērauda virskārtā,
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piešķir tērauda virskārtai lielāku cietību, neietekmējot detaļu iek
šienes mehāniskās īpašības. Rūpniecībā nitrējamam detaļām 
pašreiz plaši lieto tēraudu 38ХМЮА vai tā aizstājēju 38ХВФЮ. 
Pēc galīgās mehāniskās apstrādes detaļas rūda no 950°C tempe
ratūras ar dzesēšanu ūdenī vai eļļā un atlaidina 600°C tempera
tūrā ar dzesēšanu ūdenī vai eļļā. Pēc tam detaļas nitrē; nitrēša- 
nas ilgums svārstās no 12 līdz 60 un pat 90 stundām atkarība no 
vajadzīgā nitrētās virskārtas biezuma un no procesa rakstura.

Detaļu izturēšanas laiks krāsnī amonjaka strāvā ietekmē 
nitrētās virskārtas biezumu. Vidēji 500°C temperatūrā slāpeklis 
katrās 10 stundās iespiežas 0,1 mm dziļi. Praksē, lai nitrēšanu 
paātrinātu, procesu izdara ar pakāpjveida karsēšanu: sākumā 
detaļas 12—15 stundas tur 500—520°C temperatūrā, pēc tam 
temperatūru paaugstina līdz 550—600°C un detaļas tur šajā tem
peratūrā 15—20 stundas: Ar tādu režīmu iespējams procesu sa
īsināt 2—2,5 reizes. Mūrēšanas rezultātā tērauda cietība sasniedz 
1000—1100 I1B; sekojoša termiska apstrāde nav vajadzīga.

Konstrukciju oglekļtērauda nitrēšanu izdara tā korozijizturī- 
bas palielināšanai. Antikorozijas nitrēšanu izdara 600- - 650°C 
temperatūrā 0,5—2 stundu laikā. Šajā laikā uz detaļām izveido
jas 0,03—0,05 mm bieza aizsargkārtiņa, kurai piemīt laba koro- 
zijizturība. Nitrētās detaļas ir matēti sudrabainas, bet dažkārt 
uz detaļu virsmas redzamas atlaidināšanas krāsas, kas radušās, 
piekļūstot gaisam.

Nitrēšanai salīdzinājumā ar cementēšanu ir vairākas priekš
rocības: ta rada niecīgu detaļu izmēru maiņu, nodrošina aug
stāku cietību un nodilumizturību (ja nitrētās detaļas sakarsē līdz 
500—550°C, to cietība nepazeminās), piešķir detaļām spēju labi 
pretoties mainīgu slodžu iedarbībai un augstu izturības robežu. 
Būtisks nitrēšanas trūkums ir procesa ilgums.

Nitrēšanu lieto mašīnbūvē, lai iegūtu augstas kvalitātes dī
zeļu aparatūru, mērinstrumentus, zobratus utt.

Cīanēšana. Cianēšanā tērauda virskārtu vienlaicīgi piesātina 
ar oglekli un slāpckli, lai piešķirtu tai augstu cietību, nodilum
izturību un korozijizturību.

Vienlaicīga oglekļa un slāpekļa klātbūtne vidē paātrina to 
difūziju tērauda virskārtā. Par vidi var būt izkausētas ciānūdeņ- 
ražskābes sālis (cianēšana šķidrumā), karbonizējošas un nitrē- 
jošas gāzes (cianēšana gāzēs), pulveri un pastas (cietā cianē- 
šaua). Cianē oglekļtēraudus un leģētos tēraudus.

Ir divi cianēšauas veidi — cianēšana augstā temperatūrā un 
zemā temperatūrā.

Ciatiēšanu augstā temperatūrā lieto oglekļtērauda un leģētā 
tērauda detaļām ar oglekļa saturu 0,3—0,4%, lai iegūtu cietu un 
nodilumizturīgu virskārtu un sīkstu iekšieni, šādu cianēšanu 
izdara 780—930°C temperatūrā, t. i., temperatūrā virs punkta 
Ac3, kad tērauds ir austenīta stāvoklī un pārsvarā ir tērauda kar-
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bonizēšanās process. So cianēšanas veidu plaši lieto autorūpnī
cās zobratiem un dažādām sīkām detaļām.

Cianēšanu zemā temperatūrā lieto ātrgriezējtērauda instru
mentiem; to izdara 500—600°C temperatūrā, t. i., temperatūrā 
zem punkta Ac3, kad pārsvarā ir tērauda nitrēšanās process. 
Cianēšanai seko lēna cianētā instrumenta atdzesēšana.

Cianēšanu šķidrumā izdara, detaļas 10—60 minūtes karsējot 
vannā ar izkausētu ciānūdenražskābes sāļu un citu sāļu maisī
jumu (25% NaCN, 60% NaCl un 15% Na2C 03) 820—850°C 
temperatūra. Cianūdeņražskabes sals NaCN ķīmiskā reakcijā ar 
vārāmo sāli NaCl un sodu Na2C 03 sadalās, izdalot aktīvu (ato- 
māro) oglekli un slāpekli, kuri difundē tēraudā 0 ,1—0,3 mm 
dziļi. Virsmas cietība rūdītam cianētam tēraudam, kas atlaidi
nāts 200°C temperatūrā, svārstās robežās HRC 48—53.

Oglekļa saturs šāda tērauda virskārtā svārstās no 0,5 
līdz 0,7%, slāpekļa saturs sasniedz 0,6—0,8%.

Cianēšanai izkausētos sāļos ir vairāki trūkumi — ciānūdeņ- 
ražskābcs sāļu augsta izmaksa, indīgums, tas, ka procesu grūti 
automatizēt.

Pēdējā laikā rūpnīcās ievieš jaunu cianēšanas procesu — 
cianēšanu gāzē jeb nitrocetnentēšanu. Cianēšana gāzē stāv vidū 
starp cementēšanu gāzē un nitrēšanu, tādēļ to dažkārt sauc par 
nitrocementēšanu.

Cianējot gāzē, detaļas sakarsē gāzu maisījumā, kas satur 
oglekli un slāpekli. Sim nolūkam izmanto oglekļa oksīda СО un 
amonjaka NI13 maisījumu. To ķīmiskā mijiedarbībā rodas aktī
vais (atomārais) ogleklis un slapeklis. Pēdējā laikā cianēšanu 
gāzē (nitrocementēšanu ) izdara krāsnīs, kas iekārtotas gāzes ce- 
mentēšanai, ievadot šo krāšņu darba telpā benzolu vai piroben- 
zolu.

Gāzes cianēšanu augstā temperatūrā izdara 830—860°C 
temperatūrā, un ar to aizstāj cianēšanu izkausētās sālīs. Cianē
šanu 500—600°C temperatūrā ar sekojošu lēnu dzesēšanu lieto 
nitrēšanas vietā. Izturēšana cianēšanā ilgst 0,5—3 stundas. Cia- 
nētie instrumenti ir matētā tumšpelēkā krāsā. Cianēta virsma 
iegūst ļoti augstu cietību — līdz HRC 67—70. Cianētās virskār
tas biezums ir 0,03—0,06 mm. Ja lietota pareiza cianēšanas teh
noloģija, instrumenta noturība paaugstinās par 140—170%. 
Automobiļu un traktoru rūpnīcās gandrīz visi griezējinstrumenti 
'tiek cianēti.

Cianēšanu cietā vidē konstrukciju un instrumentu tēraudam 
veic ar cietas vides vai pastu palīdzību. Konstrukciju tēraudam 
visproduktīvākā ir cianēšana ar pastām. Efektīvs un vienkāršs 
pastas sastāvs ir 55% standarta cementēšanas karbonizatora, 
24% potaša un 11% dzeltenās asinssāls, kurus iemaisa šķidrā 
stiklā.

Cianēšanas tehnoloģija paredz izstrādājumus apziest ar
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3—4 mm biezu pastas kārtu. Pēc žāvēšanas izstrādājumus liek. 
kastēs ar smiltīm un ievieto krāsni, kuras temperatūra ir 900— 
930°C. Kad sasniegts vajadzīgais cianēšanas dziļums, izdara 
rūdīšanu. Cianējot ar pastām, 1,5—2,5 stundās var iegūt 0,7— 
1,2 mm biezu cianētu virskārtu. Rūdītu ātrgriezējtērauda instru
mentu cianēšanai zemā temperatūrā lieto maisījumu, kas sastāv 
no koka oglēm vai gatava karbonizatora ar dzeltenās asinssāls 
piedevu. Aptuvens cianēšanas maisījuma sastāvs ir šāds: 60— 
80% koka ogļu un 20—40% dzeltenās asinssāls.

Kasti ar instrumentiem, kas ievietoti maisījumā, sakarsē līdz 
540—560°C un tur šajā temperatūrā 3— 6  stundas atkarībā no 
kastes izmēriem un cianējamiem instrumentiem. Cianētās virs
kārtas biezums ir 0,03—0,04 mm. Tērauda cianēšanu cietās vidēs 
lieto galvenokārt detaļu — izciļņu, ieliktņu un citu remontā. So 
operāciju parasti izdara amatnieciskā kārtā.

Difūzijas metalizācija. Bez norādītajiem tērauda virskārtas 
karbonizēšanas un nitrēšanas procesiem plaši lieto tērauda pie
sātināšanu ar alumīniju, hromu, silīciju un citām vielām. So 
procesu lieto galvenokārt tādēļ, lai iegūtu pret sārmiem un skā
bēm izturīgas tērauda detaļas, kā arī lai palielinātu tērauda iz
turību pret oksidēšanos karstajās krāsns gāzēs, t. L, pret pļavas 
veidošanos.

Par alitēšanu sauc tērauda un čuguna detaļu virskārtas pie
sātināšanu ar alumīniju, lai palielinātu detaļu plāvizturību. 
Alitē galvenokārt tēraudus ar zemu oglekļa saturu. Alitēšanas 
process var notikt cietā, šķidrā un gāzveida vidē. Visvairāk iz
platīta alitēšana cietā vidē. Alitējamās detaļas ievieto dzelzs 
kastēs ar maisījumu, kas sastāv no 49% alumīnija pulvera, 49% 
alumīnija oksīda un 2% amonija hlorīda. Detaļu ievietošanu kas
tēs izdara tāpat, kā cementējot detaļas cietā karbonizatorā. Kas
tes blīvi noslēdz ar vāku, apziež ar ugunsizturīgiem māliem, 
ievieto krāsnī un karsē 5—10 stundas 900—1100°C temperatūrā. 
Sājā laikā izveidojas 0,3—1,0 mm bieza alitēta virskārta.

Alumīnija pulveris ir izejmateriāls tērauda piesātināšanai 
ar alumīniju, alumīnija oksīds neļauj alumīnija pulverim sakust 
gabalā, bet amonija hlorīds kalpo par alumīnija pārnesēju uz 
alitējamo detaļu virskārtu pēc šādas reakcijas:

3NH4C1 +  AI= Alcis +  3N +  6 H2.

A1C13 uz tērauda detaļu virsmas mijiedarbojas ar dzelzi, pie 
tam izdalās atomārais alumīnijs:

AICI3+3Fe=3FeCl +  Al.

Dzelzs hlorīds gāzes veidā aizplūst no kasies, bet atomārais 
alumīnijs difundē tērauda detaļu virskārtā, veidojot alitētu slāni. 
Pēc alitēšanas detaļas pakļauj difūzijas atkvēlināšanai apmēram
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1000°C temperatūrā ar 4— 6  stundas ilgu izturēšanu. Atkvēlinā- 
sanas rezultātā alumīnija saturs virskārtā pazeminās, tādēļ sa
mazinās alitētās kārtas trauslums.

Alitējot šķidrā vidē, tērauda tīģelī izkausē alumīniju, kas 
satur 6 —8 % dzelzs, un tajā iegremdē detaļas. Alitēšanu izdara 
750—800°C temperatūrā 50—90 minūtes ilgi. Šāda izturēšana 
nodrošina 0,2—0,35 mm biezas alitētās virskārtas iegūšanu.

Alitējot gāzē, izstrādājumu kopā ar feroalumīnija pulveri 
ievieto retortē un laiž tai cauri hlorūdeņradi. Pēc apmaiņas reak
cijām, kas notiek 850—1000°C temperatūrā, atomārais alumīnijs 
difundē detaļas virskārtā.

Alitēšana gāzē parasti ilgst līdz 4 stundām. Šajā laikā var 
iegūt 0,4 mm biezu alitēto virskārtu. Pēc alitēšanas šķidrā vidē 
vai gāzē ieteicams izdarīt difūzijas atkvēlināšanu.

Par difūzijas hromēšanu sauc tērauda virskārtas piesātinā
šanu ar hromu, lai iegūtu cietu, nodilumizturīgu virskārtu, kā 
arī lai paaugstinātu plāvizturību un korozijizturību. Hromēšanu 
var izdarīt cietā, gāzveida un šķidrā vidē.

Hromējot cietā vidē, detaļas ievieto kastē ar cementēšanas 
pulveri, kas sastāv no 60—65% metāliska hroma vai ferohroma, 
30—35% mālaina un 5% alumīnija hlorīda vai sālsskābes. Pro
cesu izdara 1000—1150°C temperatūrā 7—12 stundu laikā. Ja 
hromē tēraudus ar zemu oglekļa saturu, uz detaļu virsmas šajā 
laikā izveidojas 0,1—0,25 mm bieza hromēta kārta.

Hromējot šķidrā vidē, izmanto ferohroma un hroma hlorīda 
maisījumu. Procesu izdara 980—1000°C temperatūrā.

Hromējot gāzveida vidē, par cementētāju lieto hromu un fero- 
hromu, pār kuriem laiž hloru vai hlorūdeņradi.

Tēraudos ar zemu oglekļa saturu hroms izšķīst a dzelzī. Tē- 
raudos ar augstu oglekļa saturu hroms izveido karbīdus. Cietība 
hromētiem tēraudiem ar zemu oglekļa saturu ir IIV  260—280, tē- 
raudiem ar augstu oglekļa saturu — HV  1150—1200.

Hromē dažādas detaļas un instrumentus, kam nepieciešama 
augsta nodilumizturība, korozijizturība un plāvizturība, — ur
bjus, kaļibrus, kompresoru vārstus utt. Hromētie tēraudi ir plāv- 
izturīgi līdz 800—850°C.

Silicēšana ir tērauda virskārtas piesātināšana ar silīciju, lai 
paaugstinātu detaļu skābjizturību, nodilumizturību un plāv
izturību. Silicēšanu izdara cietā, šķidrā un gāzveida cemen
tētājā.

Silicēšanai cietā vidē izmanto ferosilīcija un šamota maisī
jumu. Procesa paātrināšanai piejauc alumīnija hlorīdu. Procesu 
izdara 1100—1200°C temperatūrā. Izturot detaļas 4—10 stun
das, iegūst 0,2—0,7 mm biezu silicētu kārtu.

Silicējot šķidrā vidē, izmanto hlorīdus ar ferosilīcija piejau
kumu. Procesu izdara 950—1000°C temperatūrā.

Vislielākā rūpnieciskā nozīme ir silicēšanai gāzes vidē; to
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izdara analoģiski alitēšanai, lietojot ferosillciju. Process noris 
intensīvāk nekā iepriekšējos gadījumos. Pēc 2 stundu ilgas 
izturēšanas 1050°C temperatūrā iegūst 1 mm biezu silicētu 
kārtu.

Silicētajai kārtai ir raksturīga porainība. Ja detaļu novāra 
eļļā 150—200°C temperatūrā, eļļa iesūcas porās un sekmē deta
ļas pašeļļošanos, paaugstinot tās nodilumizturību. Silicētās de
taļas ir plāvizturīgas līdz 800—850°C.

Pēdējos gados izstrādāti jauni procesi tērauda detaļu no
dilumizturības palielināšanai — sulfidēšana un sulfocianēšana.

Sutfidēšana ir tērauda detaļu virskārtas piesātināšana ar sēru 
0,2—0,3 mm dziļi. Sulfidējot detaļas karsē izkausētās sērskābes 
un slāpekļpaskābes sālīs 550—600°C temperatūrā, pēc tam iztur 
2—3 stundas. Rezultātā detaļu virskārta piesātinās ar sēru līdz 
0,5% un ar slāpekH līdz 1%. Sulfidētās detaļas ir nodilumiz
turīgas. Pēc laboratorijas pētījumiem, detaļu nodilumizturība 
pēc sulfidēšanas paaugstinās 2—3 reizes.

Sulfocianēšana ir tērauda virskārtas piesātināšana ar sēru, 
oglekli un slāpekli. Ar sēru un slāpekli piesātinātai metāla virs
kārtai ir augstāka nodilumizturība un izturība pret ierāvumiem 
salīdzinājumā ar virskārtu, kas piesātināta tikai ar sēru. Sulfo- 
cianēšanu izdara sāļu vannās 550—600°C temperatūrā. Sulfo- 
cianēšanu var izdarīt arī gāzes vidē.

36. §. ČUGUNA TERMISKĀ APSTRĀDE

Pelēkā un baltā čuguna termiskās apstrādes mērķis ir sama
zināt lējumu iekšējos spriegumus, piešķirt sakausējumam notu
rīgāku struktūru un izmēru pastāvību ekspluatācijas laikā, ar 
rūdīšanu un atlaidināšanu paaugstināt cietību un nodilumiztu
rību, ar atkvēlināšanu piešķirt baltajam čugunam paaugstinātu 
izturību un plastiskumu.

Raksturīgākie procesi dažos čuguna termiskas apstrādes 
veidos ir

1) cementīta saārdīšana, lai samazinātu saistītā oglekļa 
daudzumu, — grafitizācija;

2) grafīta izšķīdināšana un austenīta bagātināšana ar og
lekli, kā rezultātā struktūrā palielinās perlīta daudzums.

Pelēkā čuguna lējumu termiskā apstrāde. Lieta čuguna struk
tūra sastāv no ledeburīta, perlīta, sekundārā cementīta un gra
fīta. Pelēkā čuguna lējumus ļoti bieži pakļauj termiskajai apstrā
dei — atkvēlināšanai, normalizācijai, rūdīšanai, atlaidināšanai, 
virsmas rūdīšanai, nitrēšanai.

Č u g u n a  l ē j u m u  a t k v ē l i n ā š a n a .  Čuguna izstrā
dājumu iekšējo spriegumu likvidēšanai un izmēru stabilizācijai 
lieto dabisko novecināšanu vai atkvēlināšanu zemā temperatūrā.
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Vecāks paņēmiens ir dabiskā novecināšana, kurā lējumam pēc 
pilnīgas atdzesēšanas liek nostāvēties no 3—5 mēnešiem līdz 
vairākiem gadiem. Dabisko novecināšanu lieto tad, ja nav at- 
kvēlināšanai vajadzīgās iekārtas. Pašreiz šo paņēmienu gandrīz 
nemaz nelieto, izdara galvenokārt atkvēlināšanu zemā tempera
tūrā. Atkvēlinot lējumus pēc pilnīgas sacietēšanas ievieto aukstā 
krāsnī (vai krāsnī ar 100—200°C temperatūru) un kopā ar to 
lēni, ar ātrumu 75—100°C stunda, sakarsē līdz 500—550CC, tur 
šajā temperatūrā 2—5 stundas un dzesē līdz 200°C ar ātrumu 
30—50°C stundā, bet pēc tam dzesē gaisā.

A t k v ē l i n ā š a n a  c i e t ī b a s  s a m a z i n ā š a n a i .  Iz
strādājumu liešanā dažkārt notiek vietēja pelēkā čuguna virs
kārtas vai pat visa šķērsgriezuma baltināšanās. Lai to novērstu 
un uzlabotu čuguna apstrādājamību, izdara izstrādājumu gra- 
fitizējošu atkvēlināšanu augstā temperatūrā ar 3—4 stundas 
ilgu izturēšanu 900—950°C temperatūrā un dzesēšanu krāsnī 
līdz 250—300°C temperatūrai un pēc tam gaisā. Šāda atkvēlina- 
šanā baltinātajās vietās notiek cementīta Fe3C sairšana ferītā 
un grafītā, kā rezultātā baltais čuguns pārvēršas pelēkajā.

N o r m a l i z ā c i j a .  Normalizē vienkāršas formas un ne
liela šķērsgriezuma lējumus. Normalizāciju izdara 850—900°C 
temperatūrā ar 1—3 stundas ilgu izturēšanu un sekojošu lējumu 
dzesēšanu gaisā. Tādā karsēšanā daļa oglekļa — grafīta izšķīst 
austenītā; pēc dzesēšanas gaisā metāliskais pamats iegūst tros- 
tītveida perlīta struktūru ar augstāku cietību un nodilumiz
turību. Pelēkajam čugunam normalizāciju lieto samērā reti, pla
šāk lieto rūdīšanu ar atlaidināšanu.

P e l ē k ā  č u g u n a  d e t a ļ u  r ū d ī š a n a .  Pelēkā čuguna 
izturību paaugstina rūdot. Rūdīšanu izdara no 850—900°C tem
peratūras ar dzesēšanu ūdenī. Rūdīt var kā perlīta, tā ferīta ču
gunus. Čuguna cietība pēc rūdīšanas sasniedz И В 450—500. 
Rūdīta čuguna struktūra ir martensīts ar ievērojamu daudzumu 
paliekošā austenīta un brīvā grafīta ieslēgumi. Efektīva me
tode pelēkā čuguna izturības un nodilumizturības paaugstinā
šanai ir izotermiskā rūdīšana, kuru čugunam izdara tāpat ka 
tēraudam.

Augstizturīgos čugunus ar lodveida grafītu var pakļaut vir
smas rūdīšanai ar liesmu vai augstfrekvences strāvu. Pēc šādas 
apstrādes čuguna detaļām ir augsta virsmas cietība un sīksta 
iekšiene, tās labi iztur triecienslodzes un maz dilst.

Leģētos pelēkos čugunus un augstizturīgos magnija čugu
nus dažkārt nitrē. Nitrēto čuguna izstrādājumu virsmas cietība 
sasniedz HV  600—800; šādām detaļām ir augsta nodilumiztu
rība. Labus rezultātus dod čuguna sulfidēšana, piemēram, sulfi- 
dēti virzuļa gredzeni ātri piestrādājas, ir nodilumizturīgi un to 
kalpošanas ilgums vairākkārt pagarinās.

A t l a i d i n ā š a n a .  Lai likvidētu rūdīšanas spriegumus,
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pēc rūdīšanas izdara atlaidināšanu. Detaļas, kam jābut no
dilumizturīgām, atlaidina zemā (200—250°C) temperatūrā. Ču
guna detaļas, kam nav jābūt nodilumizturīgām, atlaidina augstā 
(500—600°C) temperatūrā. Rūdītiem čuguniem cietība atlaidi
nāšanā samazinās ievērojami mazāk nekā tēraudiem. Tas iz
skaidrojams ar to, ka rūdīta čuguna struktūrā ir liels daudzums 
paliekošā austenīta, kā arī ar augstu silīcija saturu, kas paaug
stina martensīta atlaidināšanas izturību.

Sagatavju iegūšana no kaļamā čuguna. Sagataves no kaļamā 
čuguna iegūst ar baltā čuguna liešanu un sekojošu ilgstošu at- 
kvēlināšanu īpašā režīmā.

Baltā čuguna termiskās apstrādes mērķis ir iegūt augstu iz
turību un plastiskumu, pārvēršot cementītu grafītā. Šādas atkvē- 
lināšanas rezultātā cementīts čugunā sairst ferītā un grafītā 
(atkvēlināšanas ogleklis) vai pērlītē un grafītā; pirmajā gadī
jumā rodas ferīta, otrajā — perlīta čuguns. Ferīta kaļamā ču
guna lūzums ir tumšs, tādēļ šo čugunu dažkārt sauc par meln- 
serdes čugunu. Perlīta kaļamā čuguna lūzums ir gaišs, tādēļ šo 
čugunu sauc arī par baltserdes čugunu. Kaļamā čuguna iegū
šanai ar atkvēlināšanu lieto balto čugunu ar apmēram šādu ķī
misko sastāvu: 2,5—3,2% C, 0,6—0,9% Si, 0,3—0,4% Mn, 0,1 — 
0,2% P un 0,06—0,1 % S.

Ir divi atkvēlināšanas veidi kaļamā čuguna iegūšanai:
1) grafitizējoša atkvēlināšana neitrālā vidē, kas pamatojas 

uz cementīta sadalīšanu ferītā un atkvēlināšanas ogleklī;
2) dekarbonizējoša atkvēlināšana oksidējošā vidē, kas pama

tojas uz oglekļa izdedzināšanu.
Atkvēlināšana kaļamā čuguna iegūšanai pēc otrā paņēmiena 

ilgst 5—6 dienas, tādēļ pašreiz kaļamo čugunu iegūst galveno
kārt ar grafitizācijas metodi. Lējumus, kas notīrīti no smiltīm 
un ielietņiem, ievieto metāla kastēs vai arī novieto uz paliktņa 
un pēc tam atkvēlina metodiskajās, kameru un citās atkvēlinā
šanas krāsnīs.

Atkvēlināšanas process sastāv no divām grafitizācijas sta
dijām. Pirmajā stadijā lējumus vienmērīgi sakarsē līdz 950— 
1000°C un tur šajā temperatūrā 10—25 stundas, pēc tam tempe
ratūru ar ātrumu 70—100°C stundā samazina līdz 750—720°C. 
Otrajā stadijā lējumus tur 750—720°C temperatūrā 15—30 stun
das, kam seko lējumu dzesēšana kopā ar krāsni līdz 500—400°C, 
kad lējumus no krāsns izņem un ļauj gaisā atdzist. Šādā pakāpj 
veida atkvēlināšanā 950—1000°C temperatūrā notiek primārā, 
t. i., eitektiskā (ledeburīta) cementīta sairšana (grafitizācija), 
bet 750—720°C temperatūrā sairst sekundārais un eitektoīdais 
(perlīta) cementīts. Pēc šāda režīma atkvēlināta kaļamā čuguna 
struktūra ir ferīta graudi ar atkvēlināšanas oglekļa — grafīta 
ligzdām.
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Perlīta kaļamais čuguns rodas nepilnīgas atkvēlināšanas re
zultātā: pēc pirmās grafitizācijas stadijas 950—1000°C tempe
ratūrā čugunu atdzesē kopā ar krāsni, otras grafitizācijas sta
dijas nav. Perlīta kaļamā čuguna struktūra sastāv no perlīta un 
atkvēlināšanas oglekļa. Lai paaugstinātu sīkstumu, perlīta ču
gunu pakļauj sferoidizācijai 700—750°C temperatūrā, kas rada 
graudainā perlīta struktūru. Lai paātrinātu atkvēlināšanu ka
ļamā čuguna iegūšanai, baltā čuguna izstrādājumus rūda, pēc 
tam grafitizē 1000—1100°C temperatūrā šķidrā vidē utt. Rūdītu 
čugunu grafitizācija ar sekojošu atkvēlināšanu noris ievērojami 
ātrāk, tādēļ ka ir liels skaits grafitizācijas centru, kas radušies 
rūdīšanā. Tas dod iespēju saīsināt rūdītu lējumu atkvēlināšanas 
laiku līdz 7—15 stundām.

Baltā čuguna lējumu iepriekšējas karsēšanas un rūdīšanas 
metodi izstrādājuši Maskavas Ļihačova autorūpnīcas metalurgi 
A. Asonovs un V. Prjadinovs, un to plaši lieto dažādās rūpnie
cības nozarēs.

Kaļamā čuguna termiskā apstrāde. Izturības un nodilumiztu
rības paaugstināšanai kaļamos čugunus normalizē vai rūda 
un atlaidina. Kaļamo čugunu normalizē 850—900°C tempe
ratūrā, tur šajā temperatūrā 1—1,5 stundas un pēc tam dzesē 
gaisā. Ja sagatavēm pēc liešanas ir paaugstināta cietība, tās 
atlaidina augstās temperatūrās (650—680°C) un iztur
1—2 stundas.

Dažreiz kaļamo čugunu rūda, lai, samazinot plastiskumu, 
iegūtu lielāku izturību un nodilumizturību. Sakarsēšanas tempe
ratūra rūdīšanā ir tā pati, kas normalizācijā, dzesēšana notiek 
ūdeni vai eļļā, bet atlaidināšana ir atkarīga no vajadzīgās cie
tības un parasti notiek 650—680°C temperatūrā. Ātru dzesēšanu 
var izdarīt tieši pēc pirmās grafitizācijas stadijas, kad sasniegta 
850—880°C temperatūra, ar sekojošu atlaidināšanu augstā tem
peratūrā.

Kaļamam čugunam lieto rūdīšanu ar augstfrekvences strāvu 
vai skābekļa-acetilēna liesmu, pie tam var sasniegt augstu virs
kārtas cietību ar pietiekamu pamatmasas plastiskumu. Rūdot 
pēc šīs metodes ferīta kaļamā čuguna bremzes klučus, detaļas ar 
augstfrekvences strāvu sakarsē līdz 1000—1100°C, iztur 1—2 mi
nūtes un pēc tam ātri atdzesē. Norūdītās kārtas struktūra 
sastāv no martensīta un atkvēlināšanas oglekļa, un tās cietība 
ir HRC 56—60.

Kaļamais čuguns ir lētāks materiāls nekā tērauds; kaļama
jam čugunam ir labas mehāniskās īpašības un augsta korozij- 
izturība (3. tab.). Tādēļ kaļamā čuguna detaļas plaši lieto lauk
saimniecības mašīnbūvē, automobiļu un traktoru rūpniecībā, 
darbgaldu būvē (zobratu, ķēžu posmu, pakaļējo tiltu, balsteņu, 
bremzes kluču un citu izstrādājumu izgatavošanai), kā arī citās 
tautas saimniecības nozarēs.

151



3. tabula
Kaļama čuguna lējumu mehāniskās īpašības

M ehāniskās īpašības

Čuguna
marka Čuguna grupa

a  ь (kg/mm2) 
ne m azak par

6 procentos 
(paraugs ar 

diam. 16 mm) 
ne  m azāk par

cietība H В  
(kG/mm2) ne 
vairak  par

КЧ 37-12 Ferīta (melnserdes) ču- 37 12 149

КЧ 35-10
gUllS

Ferīta (melnserdes) ču- 35 10 149

КЧ 33-8
Ē»L1 ItS  ̂

Ferīta (melnserdes) ču
guns

33 8 149

КЧ 30-6 Ferīta (melnserdes) ču- 30 6 163

КЧ 40-3
guns

Perlīta (baltserdes) ču- 40 3 201
КЧ 35-4

guns
Perlīta (baltserdes) ču

guns
35 4 201

КЧ 30-3 Perlīta (baltserdes) ču
guns

30 3 201

P i e z ī m e :  КЧ apzīmē kaļamo čugunu, pirmie divi cipari — stiepes 
izturības robežu, otrie — relatīvo pagarinājumu.

Vērtīgi un interesanti rezultāti pēdējā laikā iegūti čuguna 
leģēšanā ar magniju. Izrādījās, ka magnijs veicina lodveida 
grafīta veidošanos un sakausējums kļūst plastiskāks, bet vienlai
kus tam piemīt ievērojama izturība (crb~50—70 kG/шш2) un 
augsts relatīvais pagarinājums (6 =  7—10%). Sie čuguni var 
aizstāt tēraudu, pie tam tie ir lētāki par tēraudu un labi lejami. VI

VI N O D A Ļ A

CIETSAKAUSĒJUMI

Mūsdienu tehnika ir lielu ātrumu tehnika. Vēl nesen (tikai 
pirms 30—40 gadiem) metālu apstrādē ar virpu maksimālais 
ātrums bija 15—20 m minūtē, turpretim mūsdienās griešanas 
ātrums sasniedz 150—200 m minūtē, bet atsevišķos gadījumos 
paaugstinās līdz 500—700 m minūtē un pat vēl vairāk.

Lielie griešanas ātrumi izvirza jaunas prasības griezējinstru
mentu materiāliem: tiem jābūt ar daudz augstāku sarkankvēles 
izturību un nodilumizturību nekā ātrgriezējtēraudam. Sīs pra
sības apmierina cietsakausējumi, kas nezaudē griešanas īpašī
bas, sakarstot līdz 1000°C (sarkankvēles izturība), un maz dilst. 
Tādēļ cietsakausējumus plaši lieto vilkšanas instrumentiem.

152



iekārtām zemes urbšanai, atskaldīšanas mašīnu asmeņiem, elek- 
trourbjiem, urbšanas veseriem un citām iekārtām naftas, ogļu 
un rūdu ieguvē. Lietojot cietsakausējumus ātri dilstošu detaļu 
darba virsmu pārklāšanai, rodas iespēja ievērojami paaugstināt 
to noturību un līdz ar to samazināt metāla patēriņu un remont
darbu apjomu. Tā, piemēram, akmeņu drupinātāju žokļi, kam 
uzkausēts cietsakausējums staļinīts, kalpo 5—7 reizes ilgāk; ja 
staļimts uzkausēts virpu centriem, to noturība paaugstinās des
mitiem reižu, u. tml.

Mūsdienu cietsakausējumus iedala divās grupās. Pirmajā 
grupā ietilpst metālkeramiskie cietsakausējumi, kas iegūti ar 
pulvermetalurģijas metodi, otrajā grupā — uzkausējamie sakau
sējumi. Padomju cietsakausējumi pirmo reizi tika lietoti 1930. 
gadā; tos ātri ieviesa rūpniecībā, aizstājot agrāk lietotos importa 
sakausējumus.

Pašreiz cietsakausējumu ražošana Padomju Savienībā ir 
ievērojama rūpniecības nozare, kas pilnīgi apmierina tautas 
saimniecības pieprasījumu pēc šiem sakausējumiem.

37. §. ĪSAS ZIŅAS PAR METĀLU KARBlDIEM

Visu metālkeramisko cietsakausējumu pamatsastāvdaļa ir 
grūti kūstošu metālu — volframa un titāna karbīdi. Saistmate
riāls cietsakausējumos parasti ir kobalts. Grūti kūstošo metālu 
karbīdi to lielās cietības un nodilumizturības dēļ tiek lietoti par 
cietsakausējumu galveno sastāvdaļu.

Par karbīdiem sauc ķīmiskos savienojumus ar oglekli. Ļoti 
noturīgi karbīdi ir dzelzs, volframa, titāna un citu grūti kūstošu 
metālu karbīdi. Sos karbīdus parastās temperatūrās nesadala 
ne skābes, ne sārmi. Augstā grūti kūstošo metālu karbīdu ķī
miskā noturība apvienojas ar augstu mehānisku izturību un cie
tību. Dzelzs, silīcija, volframa, titāna, tantala, niobija, vanadija 
karbīdu cietība tuvojas dimanta cietībai (4. tab.). Dzelzs karbīdi 
piešķir tēraudam cietību un izturību. Silīcija karbīdu, ko sauc ari 
par karborundu, plaši lieto par slīpēšanas materiālu visdažādāko 
slīpripu veidā un citur.

Grūti kūstošo metālu karbīdu izgatavošanas un izlietošanas 
grūtības noveda pie tā, ka pašus karbīdus sāka iegūt ar pulver
metalurģijas metodēm ļoti smalka pulvera veidā, bet ražojumus 
no tiem — ar presēšanu un tai sekojošu sakausēšanu tempera
tūrās, kas ir stipri zemākas par šo vielu kušanas temperatūru. 
Tomēr tikai sapresēto karbīdu pulveru sakausēšana vēl nedeva 
vēlamo efektu, jo sakausētie karbīdi izrādījās visai trausli. Tā
dēļ, kā jau minēts, cietsakausējumiem sāka pievienot palīgmate
riālu — kobaltu, kas kūst vieglāk par karbīdiem, sakausēšanas 
procesā izplūst starp karbīda graudiņiem un atdziestot sacietē, 
tā sekmējot izturīga sakausējuma veidošanos.
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4. tabula

Cietsakausējumos ietilpstošo volframa un titāna karbīdu īpašības

R ā d ītā j i V o l f r a m a  k a rb īd s T itā n a  k a rb īd s

Kušanas temperatūra (°C) 2 6 0 0 3 1 4 0

Cietiba pēc mīneraloģiskās skalas1 Lielāka par 9 8 — 9

Oglekļa saturs (%) 5 ,8 — 6,1 1 9 ,0 — 2 0 ,0

īpatnējais svars 15,5 4 .9 3

1 Dimanta cietiba pieņemta par 10

38. §. IZEJMATERIĀLI CIETSAKAUSRJUMU RAŽOŠANAI

Galvenie izejmateriāli metālkeramisko cietsakausējumu ra
žošanai ir ķīmiski tīri metālu oksīdi: volframa trioksīds (vol
frama anhidrīds) W 03, kobalta oksīds Co30 4 un titāna dioksīds 
Ti02. Bez tam par izejmateriālu lieto tīrus sodrējus kā cietsakau- 
sējumos ietilpstošā oglekļa avotu. Par izejvielu volframa anhid- 
rīda ražošanai der šādi materiāli: volframīts — melns vai gaiš
brūns minerāls, kas ir dzelzs, mangāna un volframskābes sa
vienojums — xFeW04 • yMnW04; šelīts — pelēks, dzeltens vai 
brūns minerāls, kas ir gandrīz tīrs kalcija volframīts — Ca\V04. 
Volframīts un šelīts, kā ari citu reto elementu minerāli nekad ne
veido tādus lielus nogulumus kā, piemēram, dzelzs rūda; tie pa
rasti ir izkliedēti citos iežos. Tādēļ rūdas vispirms apstrādā ba
gātināšanas fabrikās. Tā rezultātā iegūtie volframīta un šelīta 
koncentrāti kalpo par parasto izejvielu volframa anhidrīda ražo
šanai.

Kobalta savienojumus iegūst, pārstrādājot kobalta rūdas 
vai citu metālu rūdas, kas satur kobalta piemaisījumus.

Titāna dioksīds ir titāna minerālu pārstrādes produkts. Rūp
nieciska nozīme ir minerāliem rutilam, ilmenītam un sevišķi 
titānmagnetītam. Titāna dioksīds ir lētākā izejviela salīdzinā
jumā ar volframa anhidrīdu un kobalta oksīdu.

Lampu sodrēji ir gandrīz tīrs ogleklis, ko iegūst, sadedzinot 
naftas produktus (solāreļļas destilētu, ligroīnu un citus) dakts 
degļos — lampās un kamerās ar nepietiekamu gaisa daudzumu. 
Radušies kvēpi ir lampu sodrēji.

Volframa, kobalta un titānmagnetīta rūdu bagātināšanas re
zultātā iegūst metālu koncentrātus, no kuriem ražo volframa 
anhidrīdu, titāna dioksīdu un kobalta oksīdu.

Metāliskā volframa pulveri iegūst, reducējot volframa anhid
rīdu ar oglekli vai ūdeņradi.

Metālisko kobaltu, kā arī daudzus citus metālus var iegūt, 
reducējot oksīdus ar ūdeņradi. Bez tam metālisko kobaltu iegūst
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kobalta ūdens vai amonjaka šķīdumu reakcijā ar metāliskā cinka 
pulveri. Kobalta redukcijas temperatūra ievērojami zemāka par 
volframa redukcijas temperatūru; tā nepārsniedz 600°C.

Tā kā metāliskā titāna pulveri iegūt ārkārtīgi grūti, izgatavo 
titāna dioksīdu ar tādu tīrību, kas nepieciešama cietsakausējumu 
ražošanai. Pēc tam seko volframa karbīda, titāna karbīda un 
citu saliktu karbīdu pulveru izgatavošana, kas ir cietsakausē
jumu ražošanas tehnoloģijas daļa.

Pēdējos gados rūpnīcās ieviesta progresīva volframa pulvera 
iegūšanas metode — volframa trioksīda reducēšana ar ūdeņradi 
(oglekļa paņēmiena vietā).

Jaunā metode ļauj saīsināt tehnoloģisko ciklu, plašā diapa
zonā mainīt pulveru graudainību, paaugstināt cietsakausējumu 
kvalitāti, realizēt procesu zemākās temperatūrās ar izturīgāku 
metālisko aparatūru un automatizēt šo procesu.

39. §. METĀLKERAMISKIE CIETSAKAUSĒJUMI

Sos sakausējumus sauc par metālkerarniskiem tādēļ, ka tie 
sastāv no metāliem, bet to izgatavošanas metode atgādina ke- 
ramisko (māla, porcelāna un ugunsdrošo) izstrādājumu izgata
vošanas tehnoloģiju. Metālkeramiskos cietsakausējurnus pēc 
ГОСТ 3882—61 iedala trijās grupās (5. tab.): volframa-kobalta 
(jeb volframa), titāna-volframa-kobalta (jeb titāna) un titāna- 
tantala-volframa-kobalta (jeb titāna-tantala). Pirmie sastāv no 
volframa karbīda WC un kobalta Со, otrie — no titāna karbīda 
TiC maisījuma ar volframa karbīdu WC un no kobalta Со. Kar
bīda daudzums metālkeramiskā cietsakausējumā svārstās no 81 
līdz 97%.

Volframa cietsakausējumu ražošanu shematiski var attēlot 
šādi.

1. Smalku tīra volframa pulveri sajauc ar lampu sodrējiem; 
iegūto maisījumu karsē elektrokrāsnīs 1350—140D°C tempera
tūrā H2 vai СО atmosfērā; iegūst volframa karbīdu WC, kuru 
pēc tam samaļ un sijā.

2. Smalkos WC un Со pulverus vajadzīgajā proporcijā 
(5. tab.) 24 stundas jauc ložu dzirnavās. Iegūto maisījumu sa
jauc ar līmi (sintētiskā kaučuka šķīdumu benzīnā) un žāvē. Tā
pat sagatavo maisījumu arī titāna-volframa sakausējumiem.

3. Sagatavoto maisījumu presē presformās ar 10—40 kG/mm2 
lielu spiedienu (titāna-volframa sakausējumiem nepieciešami 
augstāki spiedieni nekā volframa sakausējumiem).

4. Sapresētās plāksnītes sakausē ūdeņraža atmosfērā 1400°C 
temperatūrā 2 stundas ilgi (volframa sakausējumiem) vai 
1500°C temperatūrā 1—3 stundas ilgi (titāna sakausējumiem). 
Sakausēšanas rezultātā cietsakausējums sarūk (rukums var
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sasniegt 25%), kļūst ārkārtīgi ciets (HRA 87—91) un iegūst 
struktūru, ko veido karbīdi, kurus sasaista kobalts. Tantala pie
vienošana titāna karbīda sakausējumam ievērojami paaugstina 
tā izturību pret oksidēšanos, mehānisko izturību un nodilumiztu
rību. Lielāko daļu cietsakausējumu ražo plāksnīšu veidā, lai tās 
varētu uzlodēt vai mehāniski piestiprināt metālgriešanas instru
mentu — griežņu, urbju, frēžu, rīvurbju un citu darba daļām.

Volframa cietsakausējumus BK lieto trauslu materiālu — 
čuguna, bronzas, porcelāna, stikla apstrādei; titāna cietsakau
sējumus TK lieto sīkstu materiālu — tērauda, misiņa un citu ap
strādei. Titāna-tantala cietsakausējumus TTK lieto materiālu 
rupjapstrādei, kur sakausējumi BK un TK nav derīgi.

Tālāk minēti volframa, titāna un titāna-tantala dažādu mārku 
cietsakausējumu lietošanas veidi.

Cietsakausējumus BK2, BK6 , BK8 , ВКЮ, BK15, Т5КЮ, 
T14K8, T15K6 un T30K4 (sk. 5. tab.) ražo jau ilgu laiku un plaši 
lieto mašīnbūvē. Ar tiem apgādā griezējinstrumentus dažādu 
materiālu apstrādei.

5. tabula

Metālkeramisko cietsakausējumu mehāniskās īpašības

P a m a t ī p a š ī b a s
Sakausē-

Sakausējum u grupa jum u
marka Lieces iztu

rība (kG/mm2)
Vidējais

īpatnējais
svars

Vidēja
cietība
HRA

Volframa-kobalta sakau- BK2 100 15,2 92
sējumi BK3M 110 15,1 92

BK4 130 15,0 89,5
BK4B 135 15,0 88
BK6M 130 14,9 90
BK6 135 14,8 89
B6KB 140 14,8 88
BK8 140 14,7 87,5
BK8B 155 14,5 86,5
BK10 150 14,4 87
BK15 165 14,0 86
BK20 190 13,6 85
BK25 200 13,0 84,5
BK30 200 12,6 82,5

Titāna-volframa-kobaita T30K4 90 9,7 92
sakausējumi T15K6 110 11,3 90

T14K8 130 12,8 88,5
T5K10 130 13,0 88,7
T5K12B 150 13,1 87

Titāna-tantala-volframa- TT7K12 155 13,2 87
kobalta sakausējumi
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ВК2 — lieto griežņiem un rīvurbjiem čuguna, krāsaino me
tālu un nemetālisku materiālu gludapstrādei.

BK6  — lieto rupjapstrādes un gludapstrādes griežņiem, frē 
zēm, rīvurbjiem, paplašinātājurbjiem čuguna, krāsaino metālu 
un nemetālisko materiālu pusgludai un gludai apstrādei.

BK8  — lieto rupjvirpošanas, ēvelēšanas, frēzēšanas un urb
šanas instrumentiem čuguna, krāsaino metālu un nemetālisko 
materiālu apstrādei. Sis sakausējums aizstāj titāna sakausēju
mus, ja apstrādājami tēraudi ar garozu un pļāvu; to lieto ari 
grūti apstrādājamu tēraudu apstrādei.

ВКЮ — lieto vilkšanas, sēdināšanas, caurumsišanas un 
štancēšanas instrumentiem vieglos darba apstākļos.

BK15 — lieto vilkšanas instrumentiem, stieņu un cauruļu 
vilkšanai no tērauda pie paaugstinātām temperatūrām un sprie
gumiem.

Т5КЮ — lieto rupjvirpošanas un veidvirpošanas, kā ari rup
jās un gludās ēvelēšanas griezējinstrumentiem tādu oglekļtē- 
raudu un leģēto tēraudu (ieskaitot tērauda kalumus, štancētas 
sagataves un lējumus) apstrādei, kuriem ir garoza un pļāva.

T14K8 — lieto rupjvirpošanas, frēzēšanas, lietu caurumu 
pārurbšanas un rupjās gremdēšanas griezējinstrumentiem og- 
lekļtēraudu un leģēto tēraudu apstrādei.

T15K6 — lieto pusgludai un gludai virpošanai u. trnl.
Pēdējā laikā rūpniecība apguvusi virkni jaunu cietsakausē- 

jumu mārku (BK.3M, BK.4, BK.6 M, BK.8 B, BK20, BK25, BK30, 
T5K12B, TT7K12 — sk. ГОСТ 3882—61), kas rod aizvien pla
šāku lietojumu rūpniecība.

Apstrādājot čugunus, krāsainos metālus un sakausējumus, 
daudzās operācijās sakausējumu BK6 un BK8 vietā var lietot 
jauno sakausējumu BK4. Pie tam instrumenta noturība pieaug 
1,5—2 reizes.

Sīkgraudaino sakausējumu BK6M, kam ir augsta cietība un 
blīvums, lieto baltināto čugunu un dažu nerūsošo tēraudu ap
strādē, pie tam instrumenta noturība palielinās 2—3 reizes.

Titāna-tantala sakausējumu TT7K12 un rupjgraudaino sa
kausējumu T5K12B sekmīgi lieto ēvelēšanā un rupjvirpošanā, 
metinātu šuvju apstrādāšanā un citos gadījumos, kad izturīgākie 
standarta sakausējumi Т5КЮ un BK8 izrādās nederīgi zemas 
noturības dēļ.

Sīkgraudainie un rupjgraudainie sakausējumi ar augstu ko
balta saturu BK20, BK25, BK30 un izmēģinājuma sakausējumi 
ar markām BK15B, BK20B un BK25B, kam piemīt augsta iztu
rība un triecienizturība, ļauj rūpniecībā plaši ieviest cietsakausē- 
jumu štances, kas darbojas lielu triecienslodžu apstākļos. Ciet- 
sakausējumu štanču noturība ir 30—50 reizes lielāka par tērauda 
štanču noturību, kas dod lielu ekonomisku efektu.
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Uzkausējamos materiālus izgatavo pulvera veidā, graudiņos 
(graudainie sakausējumi — staļinīts u. c.) un elektrodu veidā. 
Elektrodi ir elektrodu dzelzs stieples gabali, kas pārklāti ar 
īpašu sastāvu, kura pamatsastāvdaļa ir dažādi ferosakausējumi 
(ferohrorns, feromangāns u. c.).

Visus komponentus, kas ietilpst elektrodu seguma šihtā, var 
iedalīt četrās grupās: leģējošos, sārņus veidojošos, saistošos un 
stabilizējošos. Leģējošie komponenti (ferosakausējumi) ir gal
venie, pārējo triju grupu komponenti ir palīgkomponenti.

Uzkausējamo elektrodu izgatavošanas tehnoloģiskais process 
sastāv no stieples sagatavošanas (iztaisnošanas), komponentu 
sasmalcināšanas un sašķiiošanas, šihtas sagatavošanas, stieples 
pārklāšanas ar segumu, žāvēšanas un elektrodu kontroles’.

Ir vairāki graudaino uzkausējamo sakausējumu veidi; gal
venie no tiem ir staļinīts, hroma-borīda maisījums u. c. (6. tab.).

Staļinītu galvenokārt lieto uzkausēšanai detaļām, kas pakļau
tas stiprai dilšanai, piemēram, akmeņu drupinātāju žokļiem, 
ekskavatoru kausu zobiem, urbšanas instrumentiem u. tml.

Hroma-borīda maisījumu lieto jaunu detaļu uzkausēšanai 
un nodilušu detaļu atjaunošanai celtniecības, ceļu un kalnrūp
niecības mašīnām.

Borīda maisījumu lieto tiem pašiem mērķiem, tikai atbildīgā
kās mašīnu detaļās.

Staļinīta tipa graudaino sakausējumu izgatavošanas tehno
loģiskais process ietver šihtas materiālu (ferohroma, feroman- 
gāna, naftas koksa, čuguna skaidu) sadrupināšanu un samal
šanu līdz pulverveidīgam stāvoklim. Sasmalcinātos materiālus

40. §. UZKAUSĒJAMIE SAKAUSĒJUMI UN ELEKTRODI

6. tabula

Uzkausējamo sakausējumu pam atsastavs un lietošana

Sakausējum a
nosaukum s Marka P am atsastāvs

U zkausētā 
slāņa cie
tība H R A

Staļinīts Uzlabotais Iiroms, mangāns, ogleklis, 
silīcijs, dzelzs

75

Hroma-borīda maisī
jums

КБХ Hroms, bors, silīcijs, ogleklis, 
dzelzs

78

Borīda maisījums БХ Hroms, bors, ogleklis, dzelzs 80
Lielie volframa karbīdi T3 Volframa karbīda graudi 

dzelzs caurulītē
90

Tas pats 3 Volframa karbīda graudi 90
Tas pats РФ Vienkāršas formas sagataves, 

kas izlietas no volframa 
karbīda

92

1 Sīkāk sk. 82. §.
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rūpīgi sajauc šādās proporcijās: 30% ferohroma, 18—19% fero 
mangāna, 45% čuguna skaidu, 7—8 % naftas koksa. Maisījumu 
pēc tam karsē 3—4 stundas 400—500°C temperatūrā. Iegūto 
masu izlej uz plātēm, bet, kad tā sacietē, drupina graudiņos dru- 
pinātājā. Iegūto graudaino pulveri kontrolē un iesaiņo (fasē).

Staļinītu uzkausē tikai ar elektrisko loku pēc Benardosa 
metodes ar ogles vai grafīta elektrodu. Uzkausēšanu var izdarīt 
kā ar līdzstrāvu, tā ar maiņstrāvu, pie tam līdzstrāva nodro
šina kvalitatīvāku uzkausējumu lielākas elektriskā loka stabili
tātes dēļ.

Detaļu un instrumentu noturība, ja tiem uzkausē lietus ciet- 
sakausējumus, paaugstinās 8 — 12 un pat vairāk reižu.

Pēdējos gados padomju zinātnieki guvuši lielus sasniegu
mus, izstrādājot jaunus instrumentu materiālus, kas nosaukti 
par minerālkeramiskiem cietsakausējumiem. Par izejmateriāliem 
to izgatavošanai ņem iežus, kas satur alumīnija oksīdu, t. i., lētu 
un pieejamu materiālu. Griezējinstrumentus no augstizturīgās 
minerālkeramikas izgatavo plāksnīšu veidā termiskā ceļā, tāpēc 
tos sauc par termokorunda instrumentiem.

Ilgu eksperimentu rezultātā izvēlētas trīs keramisko mate
riālu markas, kuras apzīmētas ar indeksiem ЦМ-332, ЦВ-13 
un ЦВ-18 un kuras ieteic lietot griežņiem metālkeramisko ciet- 
sakausējuma plāksnīšu vietā. Griežņiem, kas apgādāti ar termo- 
korundu, ir augsti griešanas rādītāji: sarkankvēles izturība 
sasniedz 1300°C, nodilumizturība ievērojami augstāka nekā 
metālkeramiskajiem cietsakausējumiem.

Pašreiz turpinās pētījumi minerālkeramisko instrumentu piln
veidošanai — to izturības palielināšanai un trausluma samazi
nāšanai. Šiem pētījumiem ir liela tautsaimnieciska nozīme, jo 
griezējinstrumentu apgādāšana ar minerālkeramisko cietsakau- 
sējumu plāksnītēm novērš nepieciešamību lietot deficītos un 
dārgos metālkeramiskos sakausējumus.

Lietojot par griezējinstrumentu materiālu cietsakausējumus 
un augstizturīgo minerālkeramiku, kam raksturīga augsta sar
kankvēles izturība un nodilumizturība, iespējams palielināt grie
šanas ātrumu metālu apstrādē 5— 8  reizes salīdzinājumā ar grie
šanas ātrumiem, kas pieļaujami ātrgriezējtērauda instrumentiem. VII

VII  n o d a ļ a

KRĀSAINIE METĀLI UN SAKAUSĒJUMI

Par krāsainajiem metāliem sauc visus metālus, izņemot 
dzelzi un sakausējumus, kuros dzelzs ir pamatmetāls. Krāsainie 
metāli ieguvuši plašu lietojumu un ir galvenie materiāli radio
tehnikā, lidmašīnu būve un elektrotehnikā. Svarīgākie no tiem ir 
varš, alumīnijs, magnijs, cinks, niķelis, svins, alva un titāns.
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Rūpniecībā visvairāk izmanto varu, alumīniju, magniju un pē
dējā laikā titānu. Krāsainos metālus lieto galvenokārt sakausē
jumu veidā. Paredzēta tālāka krāsaino metālu, tai skaitā ari reto 
metālu — tantala, germānija, niobija un citu ražošanas palieli
nāšana, augstas tīrības krāsaino un reto metālu izlaide karstum
izturīgu sakausējumu ražošanai, kā arī radiotehnikas, elektro
nikas, televīzijas un citām vajadzībām.

Padomju Savienībā strādā ļoti lielas ar modernu tehniku 
apgādātas krāsainās metalurģijas rūpnīcas.

Krāsaino metālu saturs dabiskās rūdās (izņemot alumīniju) 
parasti ir 1—5%. Piemēram, svina rūdās vidēji ir 3—4% svina, 
cinka rūdās 4—5% cinka, alvas saturs parastajās alvas rūdās 
svārstās ~  1 % robežās.

Krāsaino metālu rūdās gandrīz vienmēr ir vairāki krāsainie 
metāli. Tādas rūdas sauc par kompleksām rūdām.

41. §. VARŠ UN ТА SAKAUSĒJUMI

Tirs varš ir rudas krāsas metāls. Tam ir skaldnēs centrēta 
kuba kristāliskais režģis.

Vara īpatnējais svars ir 8,93 g/cm3, kušanas temperatūra 
1083°C. Tehniskā vara mehāniskās īpašības atkvēlinātā stāvoklī 
vidēji ir šādas: оь= 25 kG/mm2, 6 =  45%, HB = 60 kG/mm2.

Tā kā varam ir mazākā (pēc sudraba) īpatnējā elektriskā 
pretestība, varu plaši lieto elektrotehnikā par strāvas vadītāju.

Tīram varam piemīt augsts plastiskums, tāpēc varš labi ap
strādājams ar spiedienu aukstā un karstā stāvoklī. No vara var 
izgatavot ļoti sīkus izstrādājumus, 0,05—0,06 mm biezu foliju 
vai stiepli ar diametru līdz 0,03 mm. Gaisā varš oksidējas — tā 
virsma pārklājas ar vara karbonāta kārtiņu. Tīrā veidā varš 
sastopams nelielos daudzumos. Galvenais vara iegūšanas avots 
ir vara rūdas.

Vara rūdas, kas satur no 0,5 līdz 5% vara, pirms kausēšanas 
bagātina. Pēc iepriekšējas apdedzināšanas vara rūdu vai tās 
koncentrātu pārkausē starpproduktā (vara akmenī), kas satur 
apmēram 40% vara.

Apstrādājot vara akmeni horizontālos konverteros, iegūst 
jēlvaru, kas satur 99,3—99,5% vara; to rafinē (attīra no piemai
sījumiem) un atlej taisnstūra lietņos — anodos. Pēc tam vara 
vitriola šķīdumā, kas paskābināts ar sērskābi, ar elektrolīzi 
iegūst uz katoda (negatīvā pola) lokšņu elektrolītisko varu tīra 
metāla veidā. Saskaņā ar ГОСТ 859—41 izgatavo piecas vara 
markas — no M0, kam vara saturs nav mazāks par 99,5%, līdz 
M4, kam vara saturs nav mazāks par 99,0%. No šīm vara mar- 
kām gatavo strāvas vadītājus, kā ari velmējamos un lejamos 
sakausējumus, kuros pamatmetāls ir varš.
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Piemaisījumu veidā varā sastopams skābeldis, bismuts, anti- 
mons, arsēns, niķelis, dzelzs, svins, sērs, cinks un alva, kas sa
mazina vara elektrovadītspēju; šī iemesla dēļ par strāvas vadī
tājiem lieto varu Ml un М2. Bismuts rada vara sarkanlūstamību, 
skābeklīs veicina lietņa plaisāšanu. Sērs dara varu trauslu.

Vara sakausējumiem ir augstāka mehāniskā izturība, tie la
bāk apstrādājami un labāk lejami nekā tīrs varš.

Tehniskos vara sakausējumus iedala divās grupās —- misi- 
ņos un bronzās.

Misiņi. Par misīņiem sauc vara un cinka sakausējumus, kas 
satur 25—45% cinka.

Ja cinka ir mazāk par 39%, misiņš struktūras ziņā ir cinka 
vienfāzes cietais šķīdums varā, ko sauc par a misiņu. Misiņi, kas 
satur 40—43% cinka, ir ar a + p  misiņa struktūru, kas ir divu 
kristālisku cieto šķīdumu maisījums.

Ja cinka ir vairāk par 50%, veidojas cieta -у šķīduma struk
tūra ar augstu lējuma trauslumu.

Maksimālais plastiskums ir misiņam, kas satur ap 32% cinka 
(6 =  55%), bet maksimālā izturība — misiņam, kas satur ap 
45% cinka (m,= 35 kG/mm2).

Ja misiņu pakļauj uzkaldei, tā mehāniskās īpašības mainās: 
stiepes izturība paaugstinās (līdz 60 kG/mm2), relatīvais paga
rinājums samazinās (līdz 1 %).

Tehnikā lieto tikai a misiņus un a+ p  misiņus. Misiņi labi 
apstrādājami aukstā un kprstā stāvoklī. Lai likvidētu iekšējos 
spriegumus, misiņa izstrādājumi, kas ražoti aukstajā apstrādē 
ar spiedienu, jāpakļauj atkvēlināšanai 400°C temperatūrā, citādi 
detaļās rodas plaisas un mainās detaļu izmēri. Misiņa plaisāšana 
saistīta ar tā koroziju uz graudu robežām.

Ar spiedienu a +  p misiņi apstrādājami tikai karstā stā
voklī — temperatūrās, kas nav zemākas par atbilstošajām vien
fāzes (p fāzes) stāvokļa temperatūrām.

Misiņus, kas satur niķeli, svinu, alvu, silīciju un citus ele
mentus (parasti 2—8 %), sauc par speciālajiem misiņiem. Tiem 
ir paaugstināta korozij izturība, labākas tehnoloģiskās un mehā
niskās īpašības.

Tāpat kā visus krāsaino metālu sakausējumus, misiņus 
iedala lejamos misiņos un ar spiedienu apstrādājamos misiņos.

Misiņi tiek marķēti. Pirmais burts Л norāda sakausējuma 
nosaukumu (латунь — misiņš). Nākamais cipars apzīmē vara 
saturu sakausējumā, piemēram, ar mārku Л62 apzīmē misiņu, 
kas satur 62% vara. Speciālajiem misiņiem pieņemti šādi leģē
jošo elementu apzīmējumi: А — alumīnijs, Мц — mangāns, К — 
silīcijs, C — svins, О — alva, H — niķelis. Pirmie divi cipari, 
kas atrodas aiz burtiem, norāda vara vidējo saturu procen
tos, bet tālākie cipari — citu elementu saturu; pārējo (līdz 
100%) sastāda cinks. Piemēram, marka ЛМцЖ52-4-1 apzīmē
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mangāna-dzelzs misiņu, kas satur ap 52% Cu, 4% Mn un 1 % Fe, 
pārējais ir cinks. Misiņš ar mārku ЛАЖМц66-6-3-2 satur 
ap 6 6 % vara, 6 % alumīnija, 3% dzelzs, 2 % mangāna, pārējais 
ir cinks. Burts Л apzīmējuma beigās norāda, ka misiņš ir lejams; 
ja šī burta nav (piemēram, Л KC80-3-3), tas norāda, ka mi
siņš apstrādājams ar spiedienu.

Saskaņā ar ГОСТ 1019—47 lejamo misiņu lieto gultņu ielik
tņiem (piemēram, ЛАЖ60-1-1Л), lietai armatūrai, kuģu ar
matūras detaļām, kas pakļautas jūras ūdens iedarbībai, korozij- 
izturīgam detaļām vispārīgajā mašīnbūvē (piemēram, ЛК80-ЗЛ, 
ЛА77-2) un citur. No misiņiem, ko apstrādā ar spiedienu, 
izgatavo radiatoru caurules, gofrētas caurules (Л96, Л85), 
sloksnc's, lentas, loksnes, caurules, stiepli (Л62, Л6 8 ) un citus 
izstrādājumus.

Lejamie misiņi labi apstrādājami un ir korozijizturīgi jūras 
ūdenī un mitrā atmosfērā.

Misiņus ar mārku Л96, Л90, Л85 (kas satur visvairāk vara) 
sauc par tombakiem.

Bronzas. Par bronzam sauc vara sakausējumus ar alvu, alu
mīniju, niķeli un citiem elementiem.

Atkarībā no sastāva bronzas iedala alvas un bezalvas (spe
ciālās) bronzās. Bronzu marķēšana pamatota uz tā paša prin
cipa kā misiņu marķēšana. Markas apzīmējums sākas ar burtiem 
Бр. (бронза — bronza), tālāk seko ar burtiem apzīmēti sakau
sējuma elementi un pēc tiem cipari, kas norada vidējo elementu 
saturu procentos. Piemēram, marka Бр.ОФ6,5-0,15 apzīmē 
alvas-fosfora bronzu, kas satur 6 —7% alvas un ap 0,15% fos
fora, pārējais ir varš; marka Бр.АЖМц10-3-1,5 — alumīnija- 
dzelzs-mangāna bronzu, kas satur 9,5—10,5% alumīnija, 2,5— 
3,5% dzelzs un 1—2% mangāna. Svarīgākās no bronzam ir 
alvas un alumīnija bronzas.

Pēc struktūras alvas bronzas mēdz būt vienfāzes bronzas, kas 
satur līdz 7% Sn un sastāv no alvas un vara cietā šķīduma, un 
divfāzu bronzas, kas satur 10—22% Sn un ir minētā cieta 
šķīduma kristālu un vara un alvas ķīmiska savienojuma (Cu3Sn) 
kristālu maisījums. Jo vairāk bronzā alvas, jo bronza ir traus
lāka, tādēļ bronzās, ko apstrādā ar spiedienu, jābūt ne vairāk par 
5—6 % alvas.

No deformējamām alvas bronzām (ГОСТ 5017—49) izgatavo 
loksnes, stieples, lentas, stieņus, caurules un citus izstrādāju
mus — galvenokārt ar štancēšanu un presēšanu (Bp.006,5-0,15, 
Бр.ОЦ4-3, Bp.0  04-0,25, Бр.ОЦС4-4-2,5).

No lejamam alvas bronzam (ГОСТ 613—50) izgatavo ma
šīnu detaļas, kas strādā tvaika vidē ar spiedienu līdz 25 atmo
sfērām, kā arī jūras ūdenī (Бр.ОЦЮ-2), gultņu ieliktņus, anti- 
frikcijas detaļas (Bp.0010-1, Бр.0Ц05-5-5, Бр.ОЦСб-6 -З),
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traktoru detaļas (Бр.ОЦС4-4-17, Бр.ОЦСЗ,5-6-5). Bronzas, kas 
satur vairāk par 22% Sn, ir ļoti trauslas un tādēļ netiek lietotas.

Alvas bronzām ir augstas mehāniskās un antikorozijas īpašī
bas, tās labi lejamas un labi apstrādājamas griežot, tomēr tās 
lieto samērā reti (galvenokārt atbildīgām detaļām), tāpēc ka 
alva ir deficīts materiāls.

Alvas bronzu kvalitātes uzlabošanai tām pievieno svinu, kas 
paaugstina antifrikcijas īpašības un uzlabo apstrādājamību, 
cinku, kas uzlabo liešanas īpašības, fosforu, kas uzlabo liešanas, 
mehāniskās un antifrikcijas īpašības.

Speciālās bronzas (bezalvas bronzas) tiek plaši lietotas. Tām 
ir augstas mehāniskās īpašības, augsts plastiskums, korozijiztu- 
rība un labas tehnoloģiskās īpašības, tādēļ speciālās bronzas ne 
tikai pilnīgi aizstāj alvas bronzas, bet pēc savām īpašībām 
daudzos gadījumos tās pārspēj.

Pie speciālajām bronzām pieder mangāna, alumīnija, svina, 
silīcija, berilija un citas bronzas.

Mangāna bronzām ir samērā zemas mehāniskās īpašības, bet 
tām piemīt liela korozijizturība un augsts plastiskums, bez tam 
tās saglabā mehāniskās īpašības paaugstinātās temperatūrās 
(piemēram, Бр.Мцб temperatūra līdz 400—450°C).

Alumīnija bronzas pārspēj alvas bronzas mehānisko īpašību 
un korozijizturības ziņā, bet tām ir zemākas liešanas īpašības. 
Niķeļa, mangāna un dzelzs pievienošana paaugstina korozijiz- 
turību un uzlabo bronzas mehāniskās īpašības: dzelzs padara 
struktūras elementus sīkākus un paaugstina izturību, mangāns 
palielina karstumizturību. Lai paaugstinātu plastiskumu, 
Dp.A>K.9-4 tipa bronzas 650°C temperatūrā normalizē vai rūda 
ūdenī. Bronza Бр.АЖН10-4-4 pēc rūdīšanas ūdenī no 920°C 
temperatūras un atlaidināšanas 650°C temperatūrā ir ar 
оь=70 kG/mm2 un HB 200—250.

Svina bronzai ir augstas antifrikcijas īpašības. To lieto stipri 
slogotiem gultņiem ar lieliem īpatnējiem spiedieniem (piemēram, 
turbīnu un citu ātrgaitas mašīnu pamatgultņiem), aizstājot ne 
tikai alvas bronzu, bet arī dārgo augsta alvas satura babītu, 
kuru lieto slīdgultņu ieliktņiem.

Silīcija bronzai ar silīcija saturu līdz 3% ir augsts plastis
kums un labas liešanas īpašības. Lai paaugstinātu korozijiztu- 
rību, silīcija bronzai pievieno mangānu, bet, lai uzlabotu anti
frikcijas īpašības, pievieno svinu.

Berilija bronzai pēc termiskās apstrādes ir augsta mehāniskā 
izturība. Pēc rūdīšanas 800—830°C temperatūrā tā iegūst augstu 
plastiskumu (6  =  20—30%), bet samērā nelielu izturību
(оь =  50—60 kG/mm2).

Pēc rūdītās bronzas 2 —3 stundas ilgas atlaidināšanas 300— 
350°C temperatūrā stipri paaugstinās izturības robe/.a 
(Ob— 120 150 kG/mm2), bet vienlaikus pazeminās plastiskums
П 163



(6  2—4%). Pēc rūdīšanas un novecināšanas 300°C temperatūrā 
cietība kļūst HB 400. Berilija bronzai ir augsta elastības robeža, 
ievērojama noguruma robeža, liela cietība un nodilumizturība. 
Berilija bronzas trukums ir augsta izmaksa. Saskaņā ar ГОСТ 
493—54 bronzas Бр.Б2 lieto atsperu izgatavošanai, detaļām, kam 
jābūt nodilumizturīgām, un citur, bronzas Бр.АБ — lentām, 
sloksnēm, monētu izgatavošanai, Бр.АЖ9-4, Бр.АЖН10-4-4 — 
zobratiem, ieliktņiem, vārstu segliem, izplūdes vārstiem, 
Бр.СЗО — gultņu ieliktņiem, Бр.КМцЗ-l — atsperēm, armatū
rai un detaļām ķīmiskajā mašīnbūvē un kuģu būvē.

Vara-niķeļa sakausējumi. Niķelis ir ciets un sīksts metāls ar 
īpatnējo svaru 8,9 G/cm3, kušanas temperatūru 1452°C un augstu 
korozijizturību. Tīrā veidā niķeli lieto citu metālu pārklāšanai 
(niķelēšanai). Vara-niķeļa sakausējumiem ir liela īpatnējā elek
triskā pretestība, augsta korozijizturība, bet dažiem arī augstas 
mehāniskās īpašības un plāvizturība. Tos lieto rūpniecībā termo- 
pāriem un sildelementiem, reostatiem un mēraparātiem, atbildīgu 
detaļu izgatavošanai ķīmiskajā mašīnbūvē; no šiem sakausēju
miem izgatavo arī mājsaimniecības priekšmetus (piemēram, 
traukus).

Sakausējumu markas pirmais burts H norāda uz piederību 
pie niķeļa sakausējumiem. Tālākie burti apzīmē sakausējuma pā
rējos elementus: M — varš, Мц — mangāns, Ц — cinks, Ж — 
dzelzs. Aiz burtiem sekojošie cipari norāda šo elementu saturu 
procentos. Piemēram, sakausējums manganīns НММц85-12 
satur ap 85% vara, 1 2 % mangāna, pārējais ir niķelis; sakausē
jums monels НМЖМц28-2,5-1,5 satur ap 28% vara, 2,5% 
dzelzs, 1,5% mangāna, pārējais ir niķelis. Saskaņā ar ГОСТ 
492—52 monelu НМЖМц28-2,5-1,5 lieto izstrādājumiem ar 
augstu izturību un korozijizturību, hromelu HX9,5 un alumelu 
НМцАК — termopāriem, jaunsudrabu НМц65-20 — korozijiz- 
turīgiem izstrādājumiem, melhioru HM81 — mājturības priekš
metiem un korozijizturīgiem izstrādājumiem, manganīnu 
НММц85-12 — reostatiem.

42. §. ALUMĪNIJS UN TĀ SAKAUSĒJUMI

Alumīnijs ir viegls metāls sudrabaini baltā krāsā ar zilganu 
nokrāsu. Tā īpatnējais svars ir 2,7 G/cm3, kušanas temperatūra 
658,7°C, vārīšanās temperatūra 2500CC. Alumīnijam ir skaldnē 
centrēta kuba kristāliskais režģis.

Alumīnija īpatnējā elektriskā pretestība ir 0,028— 
0,030Q -mm2/m. Atkvēlinātā stāvoklī alumīnijam ir maza izturība 
(об=8 —12 kG/mm2) un cietība (HB 25 kG/mm2), bet augsts 
plastiskums (6  =  35—45%)- Alumīnijam ir augsta korozijiztu- 
riba saldūdenī, atmosfērā un dažos citos apstākļos, jo uz alu-
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minija virsmas izveidojusies oksīda kartiņa aizsarga metālu no 
tālākas oksidēšanās.

Labas elektrovadītspējas un augsta plastiskuma dēļ alumī
niju plaši lieto elektrorūpnieclbā kopņu, vadu, kabeļu izgatavo
šanai.

Aviācijas rūpniecībā no alumīnija izgatavo caurules, eļļas 
vadus un benzīna vadus, pārtikas rūpniecībā — foliju; alumīniju 
plaši lieto trauku izgatavošanai. Alumīniju izmanto ari par 
dezoksidētāju tērauda ražošanā.

Metālisko alumīniju iegūst, elektrolizējot kristāliskā mālaina 
А120 з un kriolīta Na3AlF6 maisījumu 950—970°C temperatūrā 
īpašās krāsnīs-vannās, kas strādā ar strāvas stiprumu 130—150 
tūkstoši A un spriegumu 4—4,5 V. Kristālisko mālaini iegūst, 
ķīmiski apstrādājot boksītus — alumīnija rūdas, kas satur līdz 
70% mālaina.

Alumīniju un tā sakausējumus ar silīciju iegūst an ar elek 
trotermisko paņēmienu loka elektrokrāsnīs ar elektrovadošu 
klonu. Iegūst sakausējumu, ko sauc par silikoalumīniju un kas 
satur 40—70% Si un 30—60% Al. No silikoalumīnija izgatavo 
mašīnbūvē lietojamos sakausējumus siluminus. Silikoalumīniju 
lieto arī tīra alumīnija iegūšanai un tērauda dezoksidēšanai. 
Alumīniju un silīciju reducē elektrokrāsnīs, lietojot kūdras koksu 
un kokogles.

Silīcijs reducējas pēc reakcijas S i02 +  2C—>-Si +  2CO.
Alumīnijs reducējas pēc reakcijas A120 3+3C-^2A1+3C0; 

uz vienu tonnu silikoalumīnija patērē 10 000—12 000 kWh elek
triskās strāvas.

Dažādu alumīnija mārku lietojums saskaņā ar ГОСТ 3549— 
55 ir šāds:

ABI (99,90% Al) — elektrotehniskiem kondensatoriem;
AB2 (99,85% Al) — ķīmijas aparatūrai;
AOO, АО (99,7—99,6% Al) — folijai un elektriskās strāvas 

vadītājiem;
Al, A2 (99,5—90,0% Al) — kabeļiem, folijai, traukiem ēdienu 

vārīšanai;
A3 (98,0% Al) — sakausējumiem, ligatūrām un citur.
Alumīnija sakausējumiem ir neliels īpatnējais svars (līdz 

3 G/cm3), ar termisko apstrādi tie iegūst augstas mehāniskās 
īpašības, tie ir korozijizturīgi, labi apstrādājami un labi lejami.

Alumīnija sakausējumus iedala divās grupās — lejamos un 
deformējamos sakausējumos. Lejamos alumīnija sakausējumus 
lieto detaļu iegūšanai ar liešanu veidzemes veidnēs, kokilēs un 
zem spiediena. Deformējamos alumīnija sakausējumus lieto 
lokšņu, stiepļu, lentu, veidprofilu un dažādu detaļu izgatavoša
nai ar kalšanu, štancēšanu vai presēšanu.

Lejamie alumīnija sakausējumi. Svarīgākie lejamie alumīnija 
sakausējumi ir alumīnija sakausējumi ar silīciju, kas satur
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6—13% silīcija un pazīstami ar nosaukumu silumini. Tie satur 
arī citus elementus (varu, magniju, cinku). Silumīniem piemīt 
augsta šķidrplūstamība un mazs rukums. Lai iegūtu blīvu sīk- 
graudainu struktūru un paaugstinātas mehāniskās īpašības, šos 
sakausējumus modificē, izkausētu silumīnu apstrādājot ar me
tālisko nātriju (0 ,1 %) vai ar nātrija un kālija fluorīdu maisī
jumu 2 % apmērā no izkausētā metāla svara.

Lejamos alumīnija sakausējumus saskaņā ar ГОСТ 2685— 
53 marķē šādi: АЛ1, АЛ2 utt. līdz АЛ18В. Vienkāršas un sarež
ģītas konfigurācijas lējumu izgatavošanai plaši lieto sakausē
jumu АЛ2 (11—13% Si), kura izturību paaugstina ar modificē
šanu bez sekojošas termiskās apstrādes. Sakausējumiem АЛ4 un 
АЛ5, kas bez silīcija (4,5—10% Si) satur vēl magniju (0,17— 
0,6% Mg), varu (0,3—1% Cu) un mangānu (0,25—0,5% Mn), 
izturību paaugstina ar modificēšanu un sekojošu termisko ap
strādi.

Alumīnija sakausējumiem ar magniju АЛ8  (0,5—11% Mg) 
ir samērā zemas liešanas īpašības, bet augsta izturība un plas
tiskums (оь = 28 kG/mm2, 6 =  9%). Tos lieto tikai pēc termis
kās apstrādes.

Alumīnija sakausējumi ar varu ir sakausējumi АЛ7 un АЛ12 
(4,0—0,5% Cu). Sakausējumam АЛ7 ir samērā zemas liešanas 
īpašības, bet pēc termiskās apstrādes tas iegūst augstu mehā
nisko izturību. Sakausējumam АЛ12 ir labas liešanas īpašības, 
tas ir ciets un trausls; to lieto bez termiskās apstrādes.

Alumīnija sakausējumam ar silīciju un cinku АЛ11 ir aug
stas liešanas īpašības; izturības palielināšanai to pakļauj modi
ficēšanai. So sakausējumu lieto sarežģītas konfigurācijas de
taļu iegūšanai.

Alumīnija sakausējumus ar silīciju un varu lieto liešanai ko- 
kilēs un liešanai zem spiediena (piemēram, sakausējumu АЛ6 ). 
Sakausējumu АЛ4 un АЛ5 lieto lielu stipri slogojamu detaļu 
izgatavošanai. So sakausējumu termoapstrāde Sastāv no rūdī
šanas ar sakarsēšanu markai АЛ4 līdz 535±5°C, markai АЛ5 
līdz 525±5°C un izturēšanu šajā temperatūrā markai АЛ4 15 
stundas, markai АЛ5 5 stundas. No sakausējuma АЛ7 izgatavo 
detaļas, kuram nepieciešama augsta tecēšanas robeža un cietība. 
Sakausējumu rūda, sakarsējot līdz 515±5°C un turot šajā tem
peratūrā 10—15 stundas. Novecināšanai to sakarsē līdz 150 
±5°C un tur šajā temperatūrā 2—4 stundas. No sakausējuma 
АЛ8 izgatavo aparātu detaļas, kā arī mašīnu detaļas, kas strādā 
korozijas vidē un pakļautas ievērojamām triecienslodzēm. Sa
kausējumu АЛ8  rūda, sakarsējot to līdz 435±5°C un turot šajā 
temperatūrā 15—20 stundas1. Novecināšanai tas netiek pakļauts.

Deformējamie alumīnija sakausējumi (sakausējumi, kas ap
1 Rūdīšanu visos gadījumos izdara karsta ūdenī (50—100°C), atdzesē

šanu (pēc novecinašanas) -— gaisa.
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strādājami ar spiedienu). Sos sakausējumus iedala sakausēju
mos, kuru izturību nepalielina ar termisko apstrādi, un sakau
sējumos, kurus izturības palielināšanai pakļauj termiskajai ap
strādei. Pie sakausējumiem, kuru izturību nepalielina ar termisko 
apstrādi, pieder alumīnija sakausējumi ar mangānu un alumī
nija sakausējumi ar magniju un mangānu. Tiem ir vidēja iz
turība, paaugstināta korozijizturība, augsts plastiskums, laba 
metināmība. No tiem izgatavo detaļas, kas strādā korozijas vidē, 
detaļas, kuras izgatavo ar metināšanu, un detaļas, kuras iegūst 
ar dziļo štancēšanu.

Deformējamiem sakausējumiem, kuru izturību palielina ar 
termisko apstrādi, ir neliels īpatnējais svars (ap 3 G/cm3) un 
augsta izturība (оъ līdz 70 kG/mm2). Tos plaši lieto mašīnbūvē 
un sevišķi lidmašīnu būvē atbildīgu detaļu izgatavošanai.

Izplatītākais šīs grupas sakausējums ir dūraluminijs. Dūr- 
alumīnija sastāvā ietilpst varš (2,2—5,2%), magnijs (0,2— 
1,6%), mangāns (0,3—1,1%), silīcijs (0,4—1,3%), dzelzs (ne 
vairāk par 0,7%). Vidējais dūralumīnija ķīmiskais sastāvs ir 
šāds: Cu 3—5 %, Mg 0,5—0,8%, Mn 0,3—0,8%, Si 0,5—1,2%, 
Fe līdz 0,7%, pārējais ir AI.

Saskaņā ar ГОСТ 4784—49 burts Д apzīmē sakausējuma 
nosaukumu (dūralumīnijs), cipars — pieņemto sakausējuma 
kārtas numuru.

Sakausējuma galvenie komponenti ir varš un magnijs, jo tie 
termiskajā apstrādē palielina sakausējuma izturību, veidojot sa
vienojumus CuAl2 un AbCuMg.

Dūralumīnija sakausējumu (Д1,Д6, Д16) termiskā apstrāde, 
pēc kuras tie iegūst vislabākās mehāniskās īpašības, sastāv no 
rūdīšanas ūdenī, sakarsējot tos līdz 500°C, un sekojošas 4—7 
dienas ilgas dabiskas novecināšanas istabas temperatūrā. Da
žiem sakausējumiem novecināšanu paātrina, lietojot mākslīgo 
novecināšanu — sakarsēšanu līdz 100—150°C. Pēc rūdīšanas sa
kausējums iegūst maksimālo plastiskumu, un šajā stāvoklī to 
apstrādā ar spiedienu. Šāds stāvoklis saglabājas 3—4 stundas, 
pēc tam sakausējums sāk novecināties: sakausējuma izturība 
pieaug (of, =  30—47 kG/mm2), bet plastiskums samazinās 
(6 = 17—24%).

Lai aizsargātu pret koroziju, lokšņu duralumīniju plakā — 
pārklāj ar tīra alumīnija kārtu, dūralumīnija sagatavi karstā 
stāvoklī velmējot starp tīra alumīnija loksnēm. Tā iegūst plakētu 
dūralumīniju.

Dūralurniniju mehāniski apstrādā karstā (440—480°C) un 
aukstā stāvoklī; auksto apstrādi ieteicams izdarīt pirms nove
cināšanas.

Deformējamie alumīnija sakausējumi kalšanai un štancēša
nai. Pie tiem pieder sakausējumi ar mārku AI\2, AK4 u. c. Cipars 
apzīmē sakausējuma kārtas numuru, bet burti — ta lietojumu
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(alumīnijs kalumiem). Saskaņa ar ГОСТ 4784—49 šo sakausē
jumu vidējais ķīmiskais sastāvs ir šāds: Cu 1,8—4,5%, Mg 0,4— 
0,8%, Mn 0,4—0,8%, Ni 1,8—2,3%, Fe 0,5—1,0%, Si 0,5—1,2%, 
pārējais ir AI. Mehāniskās īpašības: o6 =  34—38 kG/mm2; 
6 =  4—8%. Ni pievieno nelielos daudzumos, lai palielinātu sa
kausējuma sīkstumu un izturību. 5os sakausējumus lieto aviāci
jas motoru virzuļu izgatavošanai (AK2), propelleru lāpstiņām, 
dzinēju karteriem (AK6 ) un citām mašīnu detaļām.

Lai palielinātu izturību, kalurrtus termiski apstrādā — rūda, 
sakarsējot līdz 510—530°C, un pēc tam 15—17 stundas novecina 
150—160°C temperatūrā.

43. §. MAGNIJS UN TĀ SAKAUSĒJUMI

Magnijs ir visvieglākais no visiem tehnikā lietojamiem me
tāliem; tā īpatnējais svars ir 1,74 G/cm3, kušanas temperatūra 
650°C. Magnija kristāliskais režģis ir heksagonāls. Magnija iz
turības robeža atlietā stāvoklī ab =  10—13 kG/mm2, relatīvais 
pagarinājums 6 =  3,6%.

Tīram magnijam ir maza korozijizturība, tas ir ļoti aktīvs 
mijiedarbībā ar skābekli, augstā temperatūrā viegli oksidējas 
un deg ar spoži baltu liesmu. Magniju lieto fotogrāfijā un piro
tehnikā (gaismas efektiem). Par konstrukciju materiālu to ne
lieto. Rūpniecībā magniju lieto sakausējumos ar alumīniju, man
gānu, cinku un citiem elementiem.

Visi magnija sakausējumi labi apstrādājami griežot, un tiem 
ir samērā augsta izturība (оь līdz 20 kG/mm2). Tā kā magnijs 
viegli oksidējas un kausējot notiek tā pašaizdegšanās, magnija 
sakausējumus kausē un izlej formās zem kušņu kārtas vai va
kuumā. Magnija sakausējumiem ir zemākas liešanas īpašības 
nekā alumīnija sakausējumiem. Lai uzlabotu magnija sakausē
jumu īpašības, tiem pievieno nelielu daudzumu berilija, titāna un 
citu elementu.

Magnija sakausējumus iedala lejamos un deformējamos sa- 
kausējumos.

Lejamos magnija sakausējumus saskaņā ar ГОСТ 2856—55 
apzīmē ar markām МЛ1, МЛ2 utt. līdz МЛ6. Burti МЛ apzīmē 
lejamā magnija sakausējumu, cipari norāda sakausējuma kār
tas numuru.

Sakausējumu МЛ2 lieto benzīna tvertņu kakliem un vienkār
šai benzīna un eļļas armatūrai. Galveno elementu saturs (pro
centos) ir šāds: AlsC0,l, Znsg:0,5, Mn 1—2, Sis%0,10. Sakausē
jumus МЛ4 un МЛ5 lieto aparātu korpusiem, lidmašīnu deta
ļām, dzinējiem, fotoaparātu korpusiem un citur. Sakausējumam 
МЛ4 galveno elementu saturs (procentos) ir šāds: AI 5,0—7,0, 
Zn 2,0 3,0, Mn 0,15—0,5, Sisg/0,25, bet sakausējumam М Л 5 
šāds: AI 7,5—9,3, Zn 0,2—0,8, Mn 0,15—0,5, Si<0,25.
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Deformējamie magnija sakausējumi (sakausējumi, kas ap
strādājami ar spiedienu) pēc ķīmiskā sastāva maz atšķiras no 
lejamajiem. Deformējamos magnija sakausējumus apzīmē ar 
markām MAI, MA2 utt. līdz MA6 . Apstrādei ar spiedienu tos 
pakļauj karstā stāvoklī. Sakausējumam MA1 ir augsts plastis
kums karstā stāvoklī un apmierinošs aukstā stāvoklī, sakausē
jums ir labi metināms, un tam ir augstāka korozijizturība nekā 
citiem magnija sakausējumiem.

Sakausējums MA6  pec termiskās apstrādes ir izturīgāks par 
citiem (сгь=30 kG/mm2, 6 =  8 %, IIB 56), un no tā izgatavo kal
tas un štancētas detaļas, kas pakļautas paaugstinātām slodzēm. 
Sakausējuma termiskā apstrāde sastāv no rūdīšanas 410—425CC 
temperatūrā un atdzesēšanas gaisā.

Sakausējumu МЛ4 un МЛ5 mehānisko īpašību uzlabošanai 
lieto termisko apstrādi — sakarsē līdz 380°C (МЛ4) vai 420CC 
(МЛ5) temperatūrai, atdzesē gaisā un pēc tam 14—16 stundas 
novecina 180°C temperatūrā.

Nelielā īpatnējā svara dēļ magnija sakausējumus plaši lieto 
mašīnbūvē, lai gan detaļu izgatavošanas tehnoloģija tiem ir sa
režģītāka nekā alumīnija sakausējumiem.

44. §. TITANS ON ТА SAKAUSĒJUMI

Pēdējā laikā liela nozīme mašīnbūvē ir titānam un tā sakau
sējumiem. Titāns ir sudrabbalts metāls ar kušanas temperatūru 
1660° C un īpatnējo svaru 4,5 G/cm3.

Augstas tīrības tehniskais titāns satur ne vairāk par 0,1% 
piemaisījumu (Fe, Mn, AI, C, Si, Ni), tas ir neizturīgs, ar labu 
plastiskumu, pēc īpašībām līdzīgs tīrai dzelzij. Ar oglekli titāns 
veido ļoti cietus titāna karbīdus. Titānu apmierinoši var apstrā
dāt ar spiedienu (kalšanu, presēšanu, velmēšanu), metināt ar 
elektrisko loku aizsarggāzu atmosfērā. Tam ir augsta korozijiztu- 
rība saldūdenī, jūras ūdenī un dažās skābēs. Piemaisījumi krasi 
paaugstina titāna izturību, vienlaikus samazinot plastiskumu. 
Padomju Savienībā izgatavojamam tehniskajam titānam, kas 
satur līdz 0,5% piemaisījumu, c& =  55—75 kG/mm2, 6 =  20—25%.

Titāna sakausējumus ar vanādiju, molibdenu, hromu, man
gānu, volframu, tantalu, niobiju, oglekli, alumīniju, alvu lieto 
par konstrukciju materiāliem mašīnbūvē. Visvairāk lieto titāna 
sakausējumus ar alumīniju, hromu, vanādiju un oglekli.

Šiem sakausējumiem ir augstas mehāniskās īpašības: 
оъ=100—110 kG/mm2, 6=10—15%; mehāniskās īpašības var 
vēl paaugstināt ar termisko apstrādi un uzkaldi. Titāna sakau
sējumiem ir ne tikai augsta izturība un neliels īpatnējais svars 
(4,5—5,2 G/cm3), bet arī augsta korozijizturība agresīvās vidēs 
un karstumizturība. Piemēram, sakausējums BT3, kas satur 3%
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hroma un 5% alumīnija, ir karstumizturīgs līdz 400°C tempera
tūrai. Augstā izturība līdz ar korozijizturību, karstumizturību 
un nelielo īpatnējo svaru padara titāna sakausējumus par ver 
tīgu mašīnbūves materiālu. Titāna sakausējumus lieto lidma
šīnu bīivē, kuģu būvē, reaktīvajā tehnikā un citās mūsdienu teh
nikas nozarēs.

45. §. GULTŅU (ANT1FR1KCIJAS) SAKAUSĒJUMI

Lai samazinātu rotējošo daļu (vārpstu, asu) berzi, mašīnu 
slīdgultņu ieliktņus, kas tieši saskaras ar rotējošām daļām, iz
gatavo no īpašiem antifrikcijas materiāliem.

Gultņu ieliktņu materiālam nepieciešamas šadas galvenās 
īpašības:

1) tam jābūt pietiekami plastiskam, lai labāk piestrādātos 
rotējošās vārpstas virsmai, un cietam, lai ieliktnis varētu vārpstu 
balstīt, tomēr neradītu lielu vārpstas nodilumu;

2 ) tam jāpiešķir ieliktņa darba virsmai mikrokapilaritāte, 
t. i., īpašība noturēt smērvielu;

3) tam jābūt ar mazu berzes koeficientu attiecībā pret rotē
jošas vārpstas materiālu.

Lai antifrikcijas sakausējumi atbilstu šīm prasībām, tiem jā
sastāv no plastiska pamata ar tajā vienmērīgi izkliedētām cie
tākām daļiņām, kuras uzņem vārpstas spiedienu un berzes 
darbu. Darba laikā mīkstākais plastiskais pamats saskares vietā 
ar vārpstu nodilst un tā virsma pakāpeniski pazeminās attiecībā 
pret cietajām daļiņām, kuras tāpēc izceļas uz darba virsmas. Sīs 
parādības rezultātā samazinās berzes virsmas un līdz ar to arī 
berze; izveidojas kanālu tīkls, pa kuru cirkulē smērviela, kas 
dzesē berzes virsmas, kā arī aiznes gultņu materiāla nodiluma 
produktus.

Par gultņu sakausējumiem atkarībā no rotācijas ātruma un 
vārpstas īpatnējā spiediena tiek lietoti šādi sakausējumi.

1. Antifrikcijas pelēkais čuguns ar mārku АСЧ-1, АВЧ-1 
utt. (ГОСТ 1585—57).

2 . Gultņu sakausējumi, kuros pamatmetals ir varš, — bron
zas. Plaši lieto bronzas Бр.ОСЦ4-4-4, Бр.ОФ6,5-1,5. Alvas 
bronzas pieļauj lielus īpatnējos spiedienus un tiek lietotas sma
gos darba apstākļos atbildīgos gultņos. Plaši lieto svina bronzu 
Бр.СЗО. Šiem sakausējumiem pamatmasu sacietējušā stāvokli 
veido cietais komponents ar tajā ietvertu mīkstāku komponentu. 
Sie sakausējumi grūtāk piestrādājas, bet spēj izturēt augstus 
īpatnējos spiedienus.

3. Baltie antifrikcijas sakausējumi — alvas, svina, kalcija 
un citi babiti. Tos lieto slīdgultņu ieliktņu ieliešanai. Saskaņa 
ar ГОСТ 1209—53 un 1320—55 noteiktas šādas balto antifrikci
jas sakausējumu markas: Б83, Б16, Б6 , БН, БС, БК, БК2. Burts
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Б norāda sakausējuma nosaukumu (babīts), bet aiz tā sekojošais 
cipars — vidējo alvas saturu procentos. Burti T, H, С, К nozīmē, 
ka babīts satur telūru, niķeli, svinu, kalciju.

Babītu Б16 lieto elektrodzinējiem, velmēšanas stāviem, drupi
nāmām mašīnām un citur, Б6 — naftas dzinējiem, metālapstrā
des darbgaldiem, ventilatoriem, ložu dzirnavām un citur, BI\ — 
vagonu gultņiem, БН — traktoru un automobiļu motoru gui- 
tņiem, centrbēdzes sūkņu gultņiem, hidroturbīnās un citur.

Vislabākais babīts smagiem darba apstākļiem ir babīts Б83, 
kura pamatmetāls ir alva. So babītu lieto tvaika turbīnām, turbo
kompresoriem, turbosūkņiem, lieljaudas elektrodzinējiem un citur.

Zemā babītu kušanas temperatūra (420—540°C) atvieglo to 
lietošanu gultņu ieliešanai.

Par gultņu sakausējumiem lieto arī porainos metālkeramis- 
kos sakausējumus, kurus izgatavo, presējot bronzas un grafīta 
vai dzelzs un grafīta pulverus. So sakausējumu porās pastāvīgi 
atrodas eļļa, kas samazina gultņu un vārpstas nodilumu.

Lai aizstātu deficītos metālisko sakausējumu gultņus, lieto 
nemetāliskus materiālus, kā plastmasas, plastificētu koksni.

VIII  N O D A Ļ A

METĀLU KOROZIJA

Par koroziju1 sauc metālu un sakausējumu ķīmisku vai elek
troķīmisku sairšanu apkārtējās vides ietekmē. Ārdošā vide me
tālu un sakausējumu korozijā ir gaisa skābeklis, gāzes, sāļu, 
skābju un sārmu šķīdumi ūdenī. Par korozijas piemēru var derēt 
tērauda vai čuguna rūsēšana, baltais sūbējums uz alumīnija sa
kausējumiem un zaļais sūbējums uz vara un bronzas priekšme
tiem. Korozija iznīcina milzīgu daudzumu metāla izstrādājumu, 
mehānismu un mašīnu, nodarot lielus zaudējumus tautas saim
niecībai.

46. §. KOROZIJAS VEIDI

Izšķir divus galvenos korozijas veidus — ķīmisko un elektro
ķīmisko koroziju.

Ķīmiskā korozija rodas, ja uz metālu un sakausējumu virsmu 
iedarbojas atmosfēras gaiss, sausas gāzes un šķidrumi, kas ne
vada elektrisko strāvu (benzīns, eļļas u. c.), Ķīmiskās korozijas 
piemērs ir izplūdes vārstu oksidēšanās dzinējos, kas strādā ar 
šķidru vai gāzveida kurināmo, kurtuvju ārdu oksidēšanās, meha
nizētu termiskās apstrādes krāšņu iekšējās armatūras oksidē
šanās. Metāla izstrādājumi cehos un noliktavās normālā tempe
ratūrā arī pārklājas ar oksīdu kartiņu (gaisa skābekļa iedarbī
bas rezultātā).

1 No latiņu varda k o r ro s io  — saešana.

171



Koroziju, kuras cēlonis ir gāzu iedarbība uz metālu, sauc par 
gāzu koroziju. Oksīdu kārtiņas uz metāla virsmas veidojas ļoti 
ātri. Tā kā atmosfērā vienmēr ir ūdens tvaiki, gāzu korozija pa
rasti saistīta ar elektroķīmisko koroziju. Temperatūrai paaugsti
noties, oksidēšanās pastiprinās, oksīdu kārtiņa kļūst arvien bie
zāka, mainās ari tās krāsa, piemēram, uz tērauda izstrādājumu 
virsmas rodas jau pazīstamās atlaidināšanas krāsas. Augstās 
temperatūrās oksidēšanās process norit sevišķi intensīvi un ok
sīdi izveido pļavas kārtiņu.

Mākslīga blīvas un izturīgas oksīdu kārtiņas radīšana aiz
sargā metālus pret ķīmisko koroziju.

Elektroķīmiskā korozija rodas uz metāliem, kas atrodas elek
trolītos, t. ī., šķidrumos, kuri vada elektrisko strāvu. Šādi šķid
rumi ir sāļu, skābju vai sārmu šķīdumi ūdenī. Pie elektroķīmis
kas korozijas pieder arī korozija atmosfērā, jo gaisā atrodas 
ūdens tvaild, kas saskarē ar metāla izstrādājumu virsmu dar
bojas uz to kā elektrolīts un rada elektroķīmisko koroziju.

Visos šajos gadījumos korozija saistīta ne tikai ar tīri ķīmis
kiem procesiem, bet arī ar elektriskām parādībām, kurās liela 
nozīme ir tā saucamajam metāla elektrodu potenciālam. Ja me
tālu, piemēram, dzelzs gabalu, iegremdē ūdenī, neliela tā atomu 
daļa pāriet šķīdumā pozitīvo jonu veidā, bet pats metals bagā
tinās ar elektroniem. Potenciālu starpību, kas radusies uz metāla 
un šķidruma (elektrolīta) robežas un raksturo metāla šķīšanas 
spēju, sauc par elektrodu potenciālu. Tā lielums dotajam metā
lam ir atkarīgs no elektrolīta sastāva; ja metālu iegremdē tā sāls 
normālšķīdumā, rodas normālais elektriskais potenciāls. Metālu 
elektrodu potenciālus nosaka eksperimentāli pēc attiecības pret 
ūdeņraža potenciālu, kura vērtība pieņemta par nulli. Visus me
tālus pēc to normālā potenciāla var sakārtot šādā secībā:
Kālijs —2,92 Dzelzs —0,44 Antimons +0,1
Kalcijs —2,76 Kadmijs —0,40 Bismuts +0,221
Magnijs —1,55 Kobalts —0,29 Varš +0,334
Alumīnijs —1,33 Niķelis —0,23 Dzīvsudrabs +0,799
Mangāns —1,10 Alva —0,16 Sudrabs +0,80
Cinks —0,76 Svins —0,122 Zelts +1,36
Hroms —0,56 Ūdeņradis ±0

Metāli, kas šajā sarakstā atrodas pirms ūdeņraža, šķīst jo 
vairāk, jo lielāka ir to potenciāla negatīvā vērtība. Metāliem, kas 
sarakstā atrodas aiz ūdeņraža, ir pozitīvs potenciāls. Tiem rak
sturīga vāja šķīdība; uz tiem no sāls normālšķīdumā nogulsnējas 
cita metāla joni (katjoni).

Piemēram, ja cinks un varš ievietoti elektrolītā (sālsskābes 
šķīdumā) un savienoti ar vadītāju, t. i., izveidots galvaniskais 
elements (69. att.), tad, pozitīvajiem metāla joniem pārejot elek
trolītā, sairst tas metāls, kuram ir zemāks (negatīvs) elektrodu
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potenciāls un no kura strāva iziet elektrolītā, šajā gadījuma 
cinks. Atbrīvojušies cinka elektroni pa ārējo vadītāju plūst uz. 
varu. Metāls ar augstāko (pozitīvo) elektrodu potenciālu, šaja 
gadījumā varš, pievelk pozitīvos elektrolīta ūdeņraža jonus. Vara 
elektroni savienojas ar ūdeņraža joniem un neitralizē tos.

Tādējādi galvaniskajā elementā me
tāls, kas kalpo par anodu, sairst, bet me
tāls, kas kalpo par katodu, paliek ne
skarts un ir tikai pozitīvo elektrolīta 
jonu izlādes (neitralizācijas) vieta.

Metālu un sakausējumu korozija 
elektrolītā norit pēc tā paša principa, pēc 
kura darbojas galvaniskais elements.
Tas izskaidrojams ar to, ka metāli un 
sakausējumi nav ķīmiski viendabīgi un 
ir dažādu sastāvdaļu (fāžu) — cietā 
šķīduma, eitektikas un ķīmisko savieno
jumu kopums. Dažādām struktūras sa
stāvdaļām ir dažāds elektrodu poten
ciāls. Ja sakausējums iegremdēts elek
trolītā, sakausējuma vietas ar zemu po
tenciālu ir anodi un sairst, bet citas 
vietas ar augstu potenciālu ir katodi un saglabājas neskartas.

Sakausējumi, kuru struktūrā ietilpst vairākas fāzes ar dažādu 
potenciālu, ir daudzelektrodu mikroelements un viegli korodē.

Metāls pret noteiktas vides iedarbību var būt aktīvā vai pa
sīvā stāvoklī. Aktīvam stāvoklim raksturīga metāla sairšana ko
rozijas vidē, piemēram, aktīva ir dzelzs oksidējošā vidē augstā 
temperatūrā. Pasīvā stāvoklī metāls ir tad, ja tas noteiktā vidē 
nekorodē. Pasivitāte izskaidrojama ar to, ka uz metāla virsmas 
izveidojas metāla oksīdu aizsargkārtiņa (piemēram, atlaidinā
šanas krāsa uz tērauda virsmas vai A120 3 kārtiņa uz alumīnija 
virsmas), kas to aizsargā pret koroziju.

Pēc ārējām pazīmēm izšķir trīs korozijas veidus — virsmas 
(vienmērīgo), vietējo un starpkristālu (interkristālisko) koroziju.

Virsmas korozijai raksturīga metāla vai sakausējuma virsmas 
vienmērīga sairšana (70. att. a). Šis korozijas veids visbiežāk 
novērojams tīriem metāliem stipri iedarbīgās vidēs, kas neļauj 
izveidoties aizsargkārtiņai; tas novērojams arī viendabīgiem 
cietiem šķīdumiem.

Vidējai korozijai raksturīga metāla sairšana atsevišķās vir
smas vietās (70. att. b). Vietējā korozija parasti rodas, kad da
ļēji bojāta aizsargkārtiņa, kad sakausējums ir neviendabīgs, tam 
ir ieskrāpējumi un citi virsmas defekti.

Starpkristālu korozijai raksturīga metāla sairšana pa graudu 
robežām (70. att. c). Šis korozijas veids ir visbīstamākais, jo 
nerada ārējas metāla pārmaiņas, bet izplatās dziļi tā iekšienē

Elektronu plūsma

69. att. Galvaniska ele
menta darbības shēma.
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un var būt par cēloni nopietnām avārijām. Metāla graudu sav
starpējiem sakariem pārtrūkstot, metāls zaudē spīdumu, pārklā
jas ar korozijas produktu kārtu un kļūst nederīgs. Starpkristālu 
korozijai visvairāk pakļauti alumīnija sakausējumi un nerū

sošie hroma-niķeja tēraudi, pie
mēram, 2Х18Н9, kam uz graudu 
robežām veidojas karbīdi.

Minētie korozijas veidi rei
zēm sastopami kopā, piemēram, 
vienlaikus novērojama; vietējā 
korozija un starpkristalu koro
zija.

47. §. METODES METĀLU AIZSAR
DZĪBAI PRET KOROZIJU

Cik dažādi ir metālu korozi
jas cēloņi, tikpat dažādām jābūt 
ari metodēm metālu aizsargāša
nai un metāla izstrādājumu kal
pošanas laika pagarināšanai.

Padomju Savienībā daudz 
paveikts korozijas parādību pētī
šanā un metālu aizsargāšanā 
pret koroziju. Piemēram, akadē
miķis V. Kistjakovskis pirmais 
atklāja, ka no korozijas var pa
sargāt paši korozijas produkti. 
Ļoti plāna oksīdu kārtiņa, kas 

izveidojas uz tērauda vai alumīnija gaisa iedarbības rezultātā, 
var pasargāt metālu no tālākas oksidēšanās. Šādu kārtiņu izvei
došanu — metālu oksidēšanu — pašreiz plaši lieto tērauda iz
strādājumu pasargāšanai. Cīņa ar metālu koroziju noris, ne ti
kai aizsargājot metālus pret koroziju, bet arī aizstājot tos ar 
nemetāliskiem korozijizturīgiem materiāliem — plastmasām, 
kvarca stiklu, porcelāna izstrādājumiem, skabjizturīgiem cemen- 
tiem, ogli un grafītu, gumiju, ebonītu un citiem materiāliem. 
Tajos gadījumos, kad metālu nevar aizstāt ar nemetāliskiem ma
teriāliem, izgatavo korozijizturīgus metālu sakausējumus. Šāda 
veida sakausējumiem bez korozijizturības ir arī citas vērtīgas 
īpašības — liela mehāniskā izturība, nodilumizturība utt.

Mūsdienu metodes aizsardzībai pret koroziju iedala šādās 
grupās:

1) pārklāšana ar nemetāliskām vielām;
2) pārklāšana ar citu metālu;
3) pārklāšana ar oksīdu kārtiņu;
4) metāla konstrukciju aizsardzība ar protektoru;

Korozijas
p r o d u k t i

70. att. Metālā korozijas veidi:
а — vienm ērīgā korozija; b — vietējā 

korozija; c — sta rpkristā lu  korozija.
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5) ķīmiski izturīgu sakausējumu iegūšana.
Katrai no minētajām metodēm ir savas īpatnības, sava teh

noloģija un lietošanas vieta, ko nosaka tehnoloģiski un ekono
miski faktori, kā arī izstrādājumu lietojums.

Pārklāšana ar nemetāliskām vielām. Pie nemetāliskajiem 
pārklājumiem pieder krāsas un lakas, emaljas, smērvielas, gu
mijo jums.

Laku un krāsu pārklājumus var iedalīt trīs veidos — eļļas 
krāsās, lakās un emaljas krāsās. Laku un krāsu pārklājumus 
aizsardzībai pret koroziju lieto ļoti bieži — 65—80 procentos 
gadījumu.

Emaljas pēc fizikālajām īpašībām un ķīmiskā sastāva ir ne
šķīstoši stiklveida silikāti. Līdzīgi stiklam emaljām raksturīga 
liela korozijizturība atmosfērā, ūdenī, sāļu šķīdumos, minerālās 
un organiskās skābēs, gāzēs un mainīgās augstas un zemās 
temperatūrās. Emaljēšanu visbiežāk lieto tērauda un čuguna 
priekšmetu aizsargāšanai pārtikas un ķīmiskajā rūpniecībā. 
Emaljējamo priekšmetu apziež ar mīklveidigu emaljas masu vai 
arī tam sakarsētam uzkaisa emaljas pulveri. Emaljējamos 
priekšmetus ievieto krāsnī, kur emalja 1200—1300°C tempera
tūra izkūst, un pēc tam ļauj priekšmetam lēnām atdzist. Emal
jēto pārklājumu trūkums ir emaljas kārtiņas trauslums.

Smērvielas lieto galvenokārt, lai aizsargātu pret koroziju 
izstrādājumus, instrumentus un iekārtas, kas ilgstoši jāuzglabā 
apstākļos, kuros notiek atmosfēras korozija. Plaši lieto tehnisko 
vazelīnu un tērauda izstrādājumu antikorozijas ziedi, kas satur 
75% mašīneļļas un cilindreļļas (vienādās daļās), 5% kolofonija 
un 20% tehniskā vazelīna. Lai iegūtu labus rezultātus, izstrādā
jumu virsmas pirms pārklāšanas ar smērvielu rūpīgi jānotīra.

Gumijojumu metāla pārklāšanu ar gumiju vai ebonītu — 
plaši lieto daudzās ķīmiskās rūpniecības nozarēs, piemēram, lai 
pasargātu no korozijas aparatūru, tāpat arī skābju transportē
šanai lietojamu dzelzceļa cisternu iekšpusi.

Pārklāšana ar citu metālu. Metālu pārklāšana ar cita metāla 
kartiņu ir viens no vecākajiem metālu aizsardzības paņēmieniem. 
Izstrādājumu virsmas pārklāšanu ar citu metālu var izdarīt da
žādos veidos -- ar karsto paņēmienu, galvaniskā ceļā (elektrolī
tos) vai difūzijas ceļā, ar metalizāciju un plakēšanu.

Metāla karstai pārklāšanai izstrādājumu iegremdē vannā ar 
izkausētu metālu. Praksē lieto karsto pārklāšanu ar cinku (cin- 
košanu), alvu (alvošana) un svinu (svinošana), ka ari ar to 
sakausējumiem.

Cinkošanu lieto jumta skārdam, ūdensvada caurulēm utt. 
Cinkošanu izdara metāla vannās ar liesmas vai elektrisko sildī
šanu. Vannas ir izolētas ar ķieģeļu apmūrējurnu. Izkausētā cinka
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darba temperatūrai jābūt 450—480°C. Cinka pārklājuma 
biezums atkarīgs no vannas sastāva, lietotā darba režīma un 
izstrādājuma formas un svārstās no 0,06 līdz 0,13 mm. Sis pa
ņēmiens ir ļoti vienkāršs un ražīgs, bet nav lietojams, piemēram, 
rūdītām detaļām, lai karstajā cinkā nenotiktu to atlaidināšana. 
Cinkošanas trūkums ir arī tas, ka nav iespējams regulēt pārklā
juma kārtiņas biezumu.

Alvošana ir metāla priekšmetu pārklāšana ar alvas kārtiņu. 
To izdara, iegremdējot alvojamo priekšmetu vannā ar izkausētu 
alvu, kuras temperatūra ir 270—300°C, vai arī iepriekš sakarsētu 
priekšmetu aplejot ar izkausētu alvu. Alvošanu visvairāk lieto 
pārtikas rūpniecībā (baltais skārds konservu kārbām, katli 
ēdienu varišanai u. tml.). Alvai jābūt ļoti tīrai un jāsatur ne 
vairāk par 0,14% piemaisījumu.

Svinošanu lieto, lai pasargātu no korozijas retortes, caurules 
un citas ķīmiskās rūpniecības aparatūras daļas. Šķidrā svina 
temperatūra vannā ir apmēram 350°C. Svina aizsargkārtiņas 
biezumam jābūt 0,5—0,7 mm. Lai novērstu porainību, ar svinu 
pārklātās loksnes pārvelmē. Bieži lieto pārklāšanu ar svina- 
alvas sakausējumiem. Šādi pārklājumi saistīšanās izturības un 
plastiskuma ziņā nav sliktāki par alvas pārklājumiem.

Aizsardzībai pret koroziju pašlaik lieto pārklāšanu ar me
tāliem galvaniskā ceļā, jo tā dod iespēju viegli regulēt aizsarg- 
metāla kārtiņas biezumu, ekonomiski izlietot krāsainos metālus, 
iztikt bez vannas sildīšanas un iegūt labas kvalitātes pārklāju
mus. Visplašāk lieto cinkošanu, kadmijēšanu, alvošanu, varo- 
šanu, niķelēšanu, hromēšanu.

Galvaniskās pārklāšanas pamatā ir pārklājēja metāla sāļu 
ūdens šķīdumu elektrolīze. Pārklājamo metālu iekar vannā par 
katodu, bet par anodu lieto pārklājēja metāla plāksnes vai ari 
dotajā elektrolītā nešķīstoša metāla (visbiežāk svina vai tē
rauda) plāksnes — tā saucamos nešķīstošos anodus.

Galvaniskās pārklāšanas tehnoloģija paredz detaļu virsmas 
sagatavošanu kodinot un attaukojot. No šo operāciju izpildes 
rūpīguma lielā mērā atkarīga pārklājēja metāla saistīšanās ar 
pamatmetālu.

Par galvaniskās pārklāšanas piemēru var derēt hromēšana. 
Lai pārklātu tēraudu ar plānu hroma kārtiņu, gatavo detaļu 
ievieto uzsildītā hroma šķīdumā (hroma anhidrīds, sērskābe un 
ūdens) un caur šķidumu laiž zema sprieguma (10—12V) līdz
strāvu. No šķīduma izdalījies hroms nosēžas uz tērauda detaļas, 
pārklājot to ar plānu kārtiņu (līdz 0,07 mm). Hroma pārklāju
mam ir augsta cietība, nodilumizturība, piāvizturība un spoguļ- 
spoža virsma. Atmosfērā hroma pārklājumi neoksidējas. Hroma 
pārklājumus lieto aizsardzības un dekoratīviem nolūkiem (ar 
vara vai niķeļa pamatkārtiņu, jo hroma kārtiņa ir poraina), kā
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I z s m i d z i n ā t a i s  
m e t a l s

arī tur, kur vajadzīgi pārklājumi ar lielu nodilumizturību, pie
mēram, štancēm, mērinstrumentiem.

Difūzijas metodē detaļu virskārtu piesātina ar dažādām vie
lām, kas reaģē ar metālu, veidojot korozijizturīgus ķīmiskus sa
vienojumus. Rūpniecisku nozīmi ieguvuši tādi difūzijas aizsar
dzības veidi ka nitrēšana, alitēšana, hromēšana un silicēšana, 
kas aprakstīti V nodaļā.

Metalizācija (metālu uzsmidzināšana) ir metāla izstrādā
jumu virsmas pārklāšana, apsmidzinot ar izkausētu metālu. Ar 
šo metodi var metālu pārklāt ar alumīniju, dzelzi, cinku, varu. 
Pārklājēju metālu stieples veidā ievada metalizācijas aparātā — 
pistolē, kur tas gāzes vai elektriskā loka liesmā izkūst un tiek 
ar saspiestu gaisu izsmidzi
nāts (71. att.). No aparata 
izlidojušās ļoti smalkās me- /
tala daļiņas plānā kārtiņā 
pārklāj izstrādājumu virsmu 
un izveido pārklājumu.

Metalizāciju lietderīgi iz
mantot lielu izstrādājumu 
pārklāšanai, kurus ar citām 
metodēm grūti apstrādāt.
Pārklājēja metāla zudumi 
nodeguma un sliktas daļiņu 
piesaistīšanās dēļ vidēji sa
stāda 25% no patērētā metāla 
svara.

Pārklāšanu plūkājot jeb 
bimetāla iepūšanu izdara, sa
gataves metāla loksni velmē
jot kopā ar tai uzliktu cita metāla loksni. Visbiežāk lieto dzelzs 
plakēšanu ar varu, alumīniju, niķeli un misiņu. Lai aizsargātu 
dūralumīniju pret koroziju, to bieži plakā ar tīru alumīniju. Pla
kēšanu plaši lieto aizsardzības un dekoratīviem nolūkiem, un tā 
ļauj ietaupīt krāsainos metālus. Par piemēru var minēt dzelzs 
un vara plakēšanu ar melhioru, kā ari vara un misiņa plakēšanu 
ar sudrabu un zeltu. Vidējais aizsargkārtiņas biezums plakēšanā 
aizsardzībai pret koroziju svārstās no 0,04 līdz 0,10 mm.

Pārklāšana ar oksīdu kārtiņu. Lai uz detaļu virsmām iegūtu 
nemetālisku kārtiņu, plaši lieto oksidēšanu un fosfatēšanu.

Oksidēšana ir visplašāk lietotais veids melno metālu, alumī
nija, magnija un to sakausējumu aizsardzībai pret koroziju. 
Oksidēšanu lieto precīzo aparātu, darbgaldu, ieroču un citu iz
strādājumu detaļu pārklāšanai gadījumos, kad citi pārklājuma 
veidi nav izdevīgi.

Oksidēšanai lieto vannas ar elektrisku sildīšanu. Visplašāk 
lietotais vannas sastāvs, kas dod augstas kvalitātes oksidējumu,

G aiss
A c e t i l ē n s
Skābeklii

71. att. Metalizacijas pistole.
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ir šāds: nātrija sārms 700—800 g/l, nātrija nitrāts 200—250 g/l, 
nātrija nitrīds 50—70 gļl. Vannas darba temperatūra ir 130— 
140°C, process ilgst 1—2 stundas. Oksidēšanas rezultātā detaļas 
iegūst glītu ārieni un zilganmelnu krasu, tādēļ šo procesu sauc 
ari par zilināšanu. Oksīdu kārtiņas korozijizturība nav liela, 
tādēļ apstrādātās detaļas papildus jāpārklāj ar ziedēm vai mi- 
nerāleļļām.

Fosfatēšana ir ķīmisks process, kura rezultātā uz tērauda 
virsmas rodas ūdenī nešķīstošu mangāna un dzelzs fosfātu kar
tiņa. Fosfatējamo priekšmetu pēc notīrīšanas iegremdē fosfora 
sāļu šķīduma vannā. Šķīduma darba temperatūra ir 95—99°C, 
process ilgst 1—1,5 stundas. Pēc fosfatēšanas uz izstrādājuma 
virsmas izveidojas gaišpelēka vai tumšpelēka kārtiņa. Procesa 
nobeigumā izstrādājumus iegremdē izkausētā ziedē vai pār
klāj ar lakām, kam seko karstā žāvēšana. Fosfatēšana ar lako
šanu ir viens no ekonomiskākajiem un kvalitatīvākajiem tērauda 
pārklāšanas veidiem; tā plaši izplatīta visās rūpniecības no
zarēs.

Ķīmiski izturīgu sakausējumu iegūšana. Ķīmiski izturīgus 
sakausējumus iegūst ar leģējošiem elementiem, kas paaugstina 
sakausējumu korozijizturību. Leģējošie elementi ir hroms, ni- 
ķelis, titāns, volframs u. c. Pašreiz mūsu metalurģiskā rūpnie
cība ražo nerūsošus tēraudus, dažādus hroma tēraudus, spe
ciālos čugunus un citus ķīmiski izturīgus sakausējumus. Speciālo 
sakausējumu lietošana nodrošina izstrādājumiem un mašīnām 
ilgu darbības laiku augstās temperatūrās un citās metālu inten
sīvi ārdošās vidēs.

Atiodēšana jeb elektroķīmiskā oksidēšana pašreiz ir plaši iz
platīts paņēmiens metālu aizsargāšanai pret koroziju. Piemēram; 
anodētām alumīnija un tā sakausējumu detaļām ir paaugstināta 
cietība, nodilumizturība un augstas dekoratīvās īpašības.

Rūpniecisko alumīniju un tā sakausējumu anodēšanu visbie
žāk izdara sērskābi, hromskābi un skābeņskābi saturošos elek
trolītos ar līdzstrāvu vai maiņstrāvu. Visplašāk izplatīta ano- 
dēšana sērskābi saturošā elektrolītā. Oksīdu kārtiņas, kas iegū
tas sērskābi saturošā elektrolītā, ir ar augstu korozijizturību, 
pie tam elektroenerģijas patēriņš ir par 30—50% mazāks, nekā 
anodējot citos elektrolītos. Hromskābi saturošos anodēšanas 
elektrolītus lieto antikorozijas kārtiņas iegūšanai uz sarežģītas 
konfigurācijas detaļām. Anodēšanu skābeņskābē galvenokārt 
lieto, lai iegūtu elektrolizējošus, kā arī nodilumizturīgus pār
klājumus.

Alumīnija anodēšanai lieto šķīdumu, kas satur 180—200 g/l 
sērskābes. Vannas temperatūrai jābūt robežās no 15 līdz 23CC. 
Procesu izdara ar strāvu, kuras blīvums pie anoda 1,5—2 A/dm2
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un spriegums 13—20 V. Anodēšana ilgst 40—50 minūtes. Pēc 
tam anodēto detaļu virsmu (oksīdu kārtiņu) papildus apstrādā: 
blīvē, lai paaugstinātu korozijizturību un elektroizolācijas īpa
šības, vai veic dekoratīvo apdari — krāso dažādās krāsās.

Dekoratīvajai apdarei (krāsojot jebkurā krāsā) izstrādājumus 
rūpīgi mazgā siltā ūdenī un apstrādā sāļu šķīdumos, pie tam ne
organisko un organisko sāļu izvēle ir atkarīga no vēlamās iz
strādājuma krāsas. Apstrāde šķīdumā ilgst apmēram 7—10 
minūtes; šķīduma temperatūra ir 18—23°C.



Ot r ā  daļa.  Nemet āl i ski e  mater iāl i

IX N O D A Ļ A

PLASTMASAS

Plastmasas ir lielmolekulāri materiāli, kas pilnīgi vai daļēji 
sastāv no polimēriem, kurus iegūst ķīmiskā ceļā un kuriem kādā 
pārstrādes stadijā piemīt plastiskums.

Polimēri ir savienojumi, kuru molekulas sastāv no vairākiem 
tūkstošiem vienādu nelielu monomēru molekulu (no grieķu 
vārda «polimērās» — daudzveidīgs, kas daudzkārt atkārtojas).

Raksturīga plastmasu īpatnība ir to spēja noteiktas tempe
ratūras un spiediena ietekmē pakļauties veidošanai un atdzies
tot saglabāt iegūto formu.

Plastmasu lietošana ir ļoti izdevīga tautas saimniecībai. 
Viena tonna plastmasas aizstāj 3 t krāsaino metālu, bet plast
masas detaļas ir 10 reizes lētākas par bronzas detaļām un 15 rei
zes lētākas par babīta detaļām. Plastmasas detaļu apstrādes 
darbietilpība ir 7,5—10 reizes mazāka nekā darbietilpība metālu 
apstrādē griežot.

Sevišķu nozīmi iegūst plastmasas ar lielu izturību, vieglumu, 
labām izolācijas īpašībām, caurspīdīgumu un citām vērtīgām 
īpašībām.

Plastmasas pieder pie svarīgākajiem un progresīvākajiem 
mūsdienu tehnikas materiāliem. Par šīs ķīmijas nozares attīs
tību liecina šādi skaitļi. 1960. gadā Padomju Savienībā ieguva 
332 tūkstošus tonnu plastmasu, 1970. gadā plastmasu izlaide 
sasniegs ap 5 miljoniem tonnu, bet 1980. gadā — ap 20 miljo
niem tonnu.

48. §. IZEJMATERIĀLI PLASTMASU RAŽOŠANAI

Par izejvielām plastmasu ražošanai kalpo dabiskā gāze, 
nafta, akmeņogles, gaiss. Sīs izejvielas ir viegli pieejamas, lētas 
un praktiski neizsmeļamas.
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Plastmasu sastāvdaļas ir saistvielas, pildvielas, bieži ari 
plastifikatori un krāsvielas.

Plastmasas sastāv no vienas vai vairākām vielām un līdz 
ar to pieder pie vienkāršām vai saliktām.

Vienkāršās plastmasas sastāv no vienas vielas, piemēram, 
no tīriem saistsveķiem bez pildvielas. Pie vienkāršajām plast
masām pieder akrilāts (organiskais stikls), polistirols u. c.

Salikto plastmasu sastāvā bez saistvielām ietilpst arī pild
vielas, plastifikatori, smērvielas, stabilizatori, krāsvielas un spe
ciālas vielas. Visplašāk izplatītās šīs grupas plastmasas ir feno- 
plasti, kurus iegūst uz fenola-formaldehīda sveķu bāzes, etroli 
uz celulozes ēteru un esteru bāzes u. c. Šo plastmasu galvenās 
sastāvdaļas ir saistsveķi, pildviela un plastifikators.

Saistsveķus iedala mākslīgos un dabiskos. Pie mākslīgajiem 
saistsveķiem pieder fenola-formaldehīda sveķi, urīnvielas-for- 
maldehīda sveķi u. c., pie dabiskajiem saistsveķiem pieder dzin
tars, šellaka, asfalti, kolofonijs u. c.

Pildvielas iedala organiskās un minerālās pildvielās, bet pēc 
uzbūves — pulverveida, šķiedrainās un slāņainās pildvielās. Vis
plašāk par pildvielu lieto koksnes miltus.

Plastifikatori piešķir plastmasai plastiskumu un elastību un 
samazina tās trauslumu. Visplašāk izplatītie plastifikatori ir 
kampars, dibutilftalāts u. c.

Smērvielas atvieglo plastmasu presēšanu un novērš pie
lipšanu pie karstajām presformas sienām presēšanas laikā. Pie 
smērvielām pieder stearīns, vasks u. c.

Stabilizatori nodrošina plastmasu sākotnējo īpašību sagla
bāšanos.

Krāsvielas piešķir plastmasām vajadzīgo krāsu.
Plastmasu galveno sastāvdaļu attiecības parasti mainās šā

dās robežās: saistsveķi 30—60%, pildviela 40—70%, smērvielas 
1—2%, krāsviela 1—1,5%, plastifikatori un citas vielas nepār
sniedz 1 %.

Lielpolimērās (lielmolekulārās) vielas iegūst no mazmoleku- 
lārajām ar polimerizācijas vai polikondensācijas reakciju palī
dzību.

Polimerizācija ir liela skaita mazmolekulāru vielu molekulu 
savienošanās vienā lielā molekulā. Pie tam nenotiek nekādu maz
molekulāru savienojumu izdalīšanās.

Polikondensācija ir lielmolekulāras vielas veidošanās liela 
skaita mazmolekulāru vielu molekulu savienošanās rezultātā, kas 
notiek ar ūdens, spirta, amonjaka, hlorūdeņraža vai citu mazmo
lekulāru vielu izdalīšanos.

Atkarībā no lietoto sveķu ķīmiskajām īpašībām plastmasas 
iedala divās pamatgrupās — termoplastiskajās un termoreaktī- 
vajās plastmasās.
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Termoplastiskās plastmasas. Termoplastus iegūst uz polime- 
rizācijas sveķu bāzes. Tie nepāriet nekustošā un nešķīstošā stā
voklī, tādēļ tos no jauna var lietot presēšanai. Termoplastiem 
piemīt augstas elektroizolācijas īpašības.

P l a s t m a s a s  uz  p o l i m ē r i  z ā c i j as  s v e ķ u  bā ze s .  
Visplašāk izplatītie polimerizācijas sveķi un plastmasas ir poli- 
hlorvinils, organiskais stikls, polistirols u. c.

Polihlorvinils jeb polihlorvinila sveķi ir hlorvinila polimeri
zācijas produkts. Polihlorvinilam ir augsta ķīmiskā izturība un 
nodilumizturība, tādēļ to var lietot kā ādas aizstājēju un lino
leja ražošana, ka arī kaučuka un dažu gumijas veidu aizstājēju 
ražošanā. Temperatūras un spiediena ietekmē polihlorvinils 
sakūst.

Organiskais stikls ir plastmasa, kas ir metaakrilskābes me- 
tilestera polimerizācijas produkts. Organiskais stikls ir pilnīgi 
caurspīdīgs. To sauc arī par neplīstošo stiklu jeb pleksistiklu.

Polistirols ir stirola polimerizācijas produkts. Tam ir ļoti 
augsta ūdensizturība, elektroizolācijas un optiskās īpašības. No 
polistirola izgatavo radio un elektroaparatūras detaļas, augst
frekvences kabeļu apvalkus utt. Polistirola galvenā apstrādes 
metode ir izstrādājuma liešana zem spiediena.

Fluoroplasts jeb politetrafluoretilēns tiek ļoti plaši lietots 
tautas saimniecībā. Ķīmiskās izturības ziņā tam nevar līdzinā
ties neviena cita viela, pat zelts un platīns. Tam ir viszemākais 
berzes koeficients, kas ļauj radīt mašīnas, kurām nav vajadzīga 
eļļošana. No fluoroplasta izgatavo jebkura izmēra un formas 
izstrādājumus, tai skaitā vissmalkāko šķiedru, caurulītes ar iek
šējo diametru 0,3 mm, plēves 3—5 p biezumā, ar fluoroplastu 
piesūcinātu stikla audumu. Sevišķi izplatīts ir fluoroplasts 3 un 
fluoroplasts 4. No fluoru saturošiem kaučukiem izgatavo gumi
jas ar vislielāko siltumizturību, ķīmisko izturību un nodilum
izturību.

P l a s t m a s a s  uz c e l u l o z e s  ē t e r u  u n  e s t e r u  b ā 
zes. So termoplastu pamatā ir celulozes ēteri un esteri — nitro
celuloze, acetilceluloze un etilceluloze.

No nitrocelulozes izgatavo dažādas lakas, emaljas un plast
masas, piemēram, celuloīdu, etrolus. Celuloīds ir nitrocelulozes 
cietais šķīdums kamparā; kampars piešķir materiālam elastību. 
Celuloīdu izmanto filmu, bezšķembu stikla tripleksa, kā arī plaša 
patēriņa preču izgatavošanai.

Acetilceluloze ir celulozes un etiķskābes esteris; to lieto gais- 
masizturīgu, caurspīdīgu un ugunsdrošu izstrādājumu, piemē
ram, kinofilmu, gaismas filtru, laku, mākslīgā zīda izgatavo
šanai.

Etilceluloze ir ēteris, kam raksturīga liela ķīmiska stabili
tāte. Plastmasa uz etilcelulozes bāzes ir ar labām elektroizolā-

182



cijas īpašībām, izturīga pret atmosfēras iedarbību, ar stabiliem 
izmēriem un triecienizturīga zemās temperatūrās.

Slāņainās plastmasas izgatavo no šķiedrainas lokšņu pild- 
vielas, kas piesūcināta ar dažādām saistvielām — fenola-formal- 
dehīda un citiem sveķiem. Ja pildviela ir audums, slāņaino ma
teriālu sauc partekstolītu, bet, ja pildviela ir papīrs, — par 
getinaksu. Par pildvielu lieto arī azbestu (azbesttekstolītam), 
stikla audumu (stikla tekstolītam), finieri (slāņainajai koksnes 
plastmasai jeb delta koksnei).

Asfalta-pika plastmasas ir kompozicionālas plastmasas, kuru 
sastāvā ietilpst dabiskie asfalta-bitumena materiāli jeb piķi un 
dažādas pildvielas — kovilnas izsukas, azbests u. tml. Šīm plast
masām raksturīga zema mīksttapšanas temperatūra (ap 70°C), 
augsta ūdensizturība un izturība pret skābju un sārmu iedar
bību. No šīm plastmasām izgatavo akumulatoru kārbas, skābj- 
izturīgas caurules, izstrādājumus ķīmiskajai rūpniecībai utt.

Pēdējā laikā padomju zinātnieki un inženieri sadarbībā ar 
novatoriem izstrādājuši un ieviesuši ražošanā daudz jaunu plast
masu, piemēram, hidroplastmasu, putuplastns, kapronu.

Hidroplastmasa МАТИ 1-4 sastāv no polihlorvinila emulsi
jas sveķiem, dibutilftalāta, BM-4 markas vakuumeļļas un kalcija 
stearāta. Hidroplastu lieto darbgaldos kā spiediena pārnesēju.

Putuplastns jeb ar gāzi pildītas plastmasas izgatavo uz poli- 
stirola, polihlorvinila, urīnvielas-formaldehīda sveķu un citu 
vielu bāzes. Izkausētus sveķus pie augsta spiediena piesātina ar 
gāzēm, kā rezultātā rodas sniegbalta poraina masa. Tā var būt 
cieta kā stikls un mīksta kā gumija. Putuplastu tilpuma svars 
ir 0,02—0,8 G/cm3; putuplastiem ir augstas siltumizolācijas un 
elektjoizolācijas īpašības, un tie ir teicams skaņu izolators. Pu- 
tuplastus lieto augstfrekvences tehnikā, mākslīgā klimata kameru 
izgatavošanai u. tml.

Kaprons ir sintētiska šķiedra, ko iegūst no lielmolekulāra po- 
limerizācijas produkta kaprolaktāma, izspiežot izkausēto masu 
caur sīkiem caurumiņiem — filjerām un pēc tam atdzesējot. 
Kapronam raksturīga augsta izturība, mazs higroskopiskums un 
citas vērtīgas īpašības.

Termoreaktīvās plastmasas. Termoreaktīvās plastmasas 
iegūst uz polikondensācijas sveķu bāzes. Termoreaktīvās plast
masās presēšanas procesā paaugstinātas temperatūras (150— 
175°C) ietekmē notiek iekšējas ķīmiskas izmaiņas, tādēļ šīs 
plastmasas kļūst nederīgas otrreizējai presēšanai.

Nozīmīgākie polikondensācijas sveķi ir fenola-formaldehīda, 
urīnvielas-formaldehīda, gliftāla, silīcijorganiskie u. c. sveķi. 
Savienojumos ar dažādām pildvielām un citām piedevām šie 
sveķi pārvēršas plastmasās, ko sauc par fenoplastiem.

Fenoplasti ir plaši izplatītas termoreaktīvās plastmasas, ko 
izgatavo uz fenola-aldehīda sveķu — tā saukto bakelītu bāzes.
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Galvenā izejviela fenola-aldehīda sveķu ražošanai ir fenols (kar- 
bolskābe). Fenolu iegūst no akmeņogļu darvas, kā ari sintētiskā 
ceļā no benzola. Bez fenola lieto tam radniecīgu savienojumu 
krezolu, kuru arī iegūst no akmeņogļu darvas. Otru šo sveķu 
izejvielu — aldehīdu — iegūst metilspirta oksidācijas ceļā. 
Prespulverus izgatavo, sajaucot fenola-aldehīda sveķus ar pul
verveida vai šķiedrainu pildvielu. Par pulverveida pildvielu iz
manto koksnes miltus, talku, krītu vai azbestu, kas saberzti pul
verī. Par šķiedraino pildvielu kalpo azbesta šķiedras, kokvilnas 
izsukas u. c.

Izgatavojot prespulverus, pie sveķiem un pildvielām pievieno 
plastifikatorus, krāsvielas un citas piedevas.

Aminoplastus izgatavo uz urīnvielas-formaldehīda un mela- 
mīna-formaldehīda sveķu bāzes. Salīdzinājumā ar fenoplastiem 
tiem ir augstāks higroskopiskums, zemāka siltumizturība un 
augsta izturība pret elektrības izlādēm pa virsmu. Aminoplastu 
pulveri vai tabletes presē 130—165CC temperatūrā ar spiedienu 
150 450 kG/cm2.

Gliftals ir elektrorūpniecībā plaši lietota plastmasa, ko ražo 
no glicerīna un ftalskābes. Gliftāla sveķus galvenokārt lieto laku 
un krāsu ražošanai. Mašīnbūvē gliftāla lakas un emaljas lieto 
aizsargpārklājumiem un citur.

Sihcijorpaniskajiem sveķiem raksturīgas augstas elektroizo- 
lācijas īpašības un liela siltumizturība. Tie spēj bez sagrūšanas 
izturēt 200—350PC un pat augstākas temperatūras. Uz to bāzes 
var iegūt smērvielas, lakas, augstas kvalitātes presētos izstrā
dājumus utt.

4!). §. PLASTMASU KLASIFIKĀCIJA

Atkarībā no plastmasu ražošanai lietoto sveķu un to izej
vielu ķīmiskās dabas plastmasas iedala četrās klasēs. Klases 
tālāk iedala grupās atkarībā no sveķu — polimēru ķīmiskās 
struktūras. Katra grupa savukārt sadalās veidos ar dažādiem 
ķīmiskiem un tehniskiem plastmasu nosaukumiem. Saskaņā ar 
i'OCT 5752—51 plastmasas klasificē šādi.

K l a s e  A. Plastmasas uz ķēžu polimerizācijā iegūtu liel
molekulāro savienojumu bāzes. A klases plastmasas tālāk iedala 
9 grupās: etilēna polimēri, etilēna halogenatvasinājumu poli
mēri, etilēna alkilatvasinājumu polimēri utt. Minētās 9 grupas 
savukārt sadala 35 veidos (etilenoloīds, etilenolīts, hlorvinilolds, 
hlorvinilīts, izobutilenoplasts u. c.).

K l a s e  Б. Plastmasas uz polikondensācijā un pakāpeniskā 
polimerizācijā iegūtu lielmolekulāro savienojumu bāzes. Б kla
ses plastmasas iedala 7 grupās, kas ietver 32 plastmasu veidus 
(fenolīts, fenodrevolits, rezorcinoazbolīts, osminocelolīts, gliftāl* 
vizla u. c.).
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K l a s e  В. Plastmasas uz dabisko ķīmiski modificēto poli
mēru bāzes. В klasē ietilpst 3 polimēru grupas — plastmasas uz 
celulozes ēteru un esteru un olbaltumvielu bāzes. So grupu poli
mērus sadala 7 veidos — metilceloplēve, etilceolīts u. c.

K l a s e  Г. Plastmasas uz dabisko un naftas asfaltu, kā arī 
dažādu organisko vielu pārstrādē iegūtu sveķu bāzes. Sai klasē 
ietilpst tikai 3 plastmasas — bitumocelolīts, slāņainā piķa-az- 
besta plastmasa, bituminolīts.

Atkarībā no lietotās pildvielas plastmasas iedala tīros sveķos 
(bez pildvielas), kompozicionālās plastmasās un slāņainās 
plastmasās. Kompozicionālās plastmasas iedala pulverveida 
plastmasās, šķiedrainās plastmasās un plastmasās ar graud- 
veida pildvielu. Sveķu un pildvielas sistēma vienmēr ir izturī
gāka par tīriem sveķiem.

50. §. PLASTMASU ĪPASIBAS

Plašais plastmasu lietojums mūsdienu tehnikā izskaidrojams 
ar plastmasām raksturīgajām fizikāli ķīmiskajām un mehānis
kajām īpašībām. Samērā nelielais īpatnējais svars (0,5— 
1,8 G/cm3), ievērojamā mehāniskā izturība un augstās frikcijas 
īpašības veicina plastmasu lietošanu metālu un to sakausējumu 
vietā. Piemēram, plastmasas lieto bronzas, alvas un babīta vietā 
gultņu izgatavošanai. Augstās elektroizolācijas īpašības ļauj 
plastmasas lietot par dielektriķiem elektrotehniskajā un vāj
strāvas rūpniecībā. Plastmasām raksturīga zema siltumvadītāj- 
spēja, laba ķīmiskā izturība, kā arī spēja šķīdināt krāsvielas, 
tādēļ ražojumiem var piešķirt jebkuru krasu.

Liela plastmasu priekšrocība salīdzinājumā ar citiem mate
riāliem ir plastmasu detaļu iegūšanas vienkāršība. No dažām 
pulverveida plastmasām ar presēšanu var izgatavot sarežģītas 
konfigurācijas izstrādājumus. Plastmasas bez tam ir labi ap
strādājamas griežot.

Skaista āriene, gaismasizturība un spožā virsma veicina 
plastmasu lietošanu dekoratīviem nolūkiem.

51. §. PLASTMASU IZSTRĀDĀJUMU IEGŪŠANAS VEIDI

Galvenie plastmasu izstrādājumu iegūšanas veidi ir presē
šana, liešana zem spiediena, liešana formās, štancēšana u. c.

Presēšana dod iespēju vienā tehnoloģiskā operācijā iegūt 
gatavu sarežģītas formas izstrādājumu. Galvenā iekārta plast
masu presēšanai ir hidrauliskās vai mehāniskās spiednes un 
presformas. Atkarībā no lietojamā prespulvera īpašībām presē
šanu izdara sakarsētās vai aukstās presformās vai ari ar pres
formu periodisku sakarsēšanu un atdzesēšanu.
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72. att. Presēšanas procesu shēma:
а  — term oreaktīvam  m ateriālam ; b — term oplastiskam  m ateriālam .

Dažādi presēšanas veidi ir karstā štancēšana, ar kuru iegūst 
samērā vienkāršus izstrādājumus no termoplastiskiem lokšņ- 
veida materiāliem (celuloīda, organiskā stikla, celulozes ace- 
tāta); izpušana jeb vakuumešana īpašās formās, ar kuru iegūst 
dobus izstrādājumus no termoplastiskiem materiāliem; izstrādā
jumu veidošana ar šablonu palīdzību no termoreaktīvām faolita 
tipa plastmasām.

Vispārīgā shēma izstrādājumu presēšanai no termoplastis- 
kiem un termoreaktīviem materiāliem ir šāda (72. att.). Saga
tavotos presmateriālus ievieto presformas dobumā, tad presformu 
aizver, rada spiedienu un izstrādājumu noteiktu laiku tur no
teiktā temperatūrā. Sājā laikā presmateriāls sacietē, t. i., pāriet 
cietā, praktiski nešķīstošā stāvoklī. Pēc tam presformu atver un 
gatavo izstrādājumu izņem ar īpaša izbīdītāja, roku vai sa
spiesta gaisa palīdzību. No termoplastiskiem materiāliem presēto 
izstrādājumu ieguves procesa īpatnība ir tā, ka gatavā izstrā
dājuma sacietēšana notiek ar temperatūras pazemināšanos. Sim 
nolūkam presformu dzesē.

Lielākajai daļai presformu galvenie elementi (73. att.) ir 
puansons — kustīgā augšējā daļa, matrice — apakšējā daļa iz
strādājuma veidošanai un aptvere — presformas ārējā daļa. Pa
rasti presformai ir ari gatavo izstrādājumu izbīdītāji.

Pēc uzbūves presformas iedala vaļējās presformās, slēgtās 
presformās, presformās liešanai zem spiediena, kā arī vilkšanas 
un izpūšanas presformās.
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73. att. Slēgta pres
forma:

J — puansons; 2 — ap
tvere; 3 — ieliktnis; 4 — 
izstrādājum s; 5 — m atri
ce; 6 — izbīdītajā tapa; 
7 — izbīdītājs; 8 — ielik

tņa tapa.

74. att. Termoplastisko materiālu lie
šana zem spiediena (shēma):

1 — bunkurs; 2 — darba cilindrs; 3 — vir 
zulis; 4 — izejas atvere; 5 — presform a; 

6 — izstrādājum s.

Sarežģītas presformas izgatavo no instrumentu teraudiem ar 
markām ХВГ, Х12М utt., bet vienkāršas — no instrumentu 
oglekļtēraudiem ar markām no У7А līdz У10А.

Liešana zem spiediena (spiedliešana) ir svarīgs rūpniecisks 
izstrādājumu ieguves veids, kas apvieno presēšanas metodes 
labās īpašības ar augstu darba ražīgumu. Mūsdienu spiedlieša- 
nas mašīnas izgatavo 15—20 tūkstošus izstrādājumu maiņā. 
Spiedliešanas būtība ir šāda. Vispirms pulverveida presmate- 
riālu ievada bunkurā 1 (74. att.). No turienes masa vajadzīgajā 
daudzumā virzuļa atpakaļgājienā nokļūst cilindrā 2. Cilindrā 
notiek masas sasildīšana līdz vajadzīgajai temperatūrai, pēc 
tam ar virzuļa 3 spiedienu masu caur izejas aptveri 4 ievada 
presformā 5, kuru dzesē ar tekošu ūdeni. Izveidotā detaļa ātri 
sacietē un tiek izņemta, atve
rot presformu. Vidējais īpat
nējais spiediens termoplastu 
liešanai zem spiediena ir 
500—800 kG/cm2. Ar šo paņē
mienu var izgatavot sarežģī
tas konfigurācijas izstrādāju
mus, ieskaitot vītni, plānsienu 
izstrādājumus utt.

īpašs veids liešanai zem 
spiediena ir nepārtrauktā iz
spiešana caur uzgali, kas ļauj 
iegūt liela garuma vienāda 
šķērsgriezuma izstrādājumus 
(75. att.).

75. att. Skrūves (gliemeža) preses 
shēma:

1 — presm ateriāla ielādēšanas bunkurs;
2 ■— preses darba cilindrs; 3 — skrūve 
(gliemezis); 4 uzgalis. 5 — izejas atvere, 
kas savienota ar uzgali; 6 — cauru līte  
tvaika vai dzesējošā ūdens pievadīšanai.
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Liešanu formās lieto, lai iegūtu izstrādājumus no saistvielas 
bez pildvielām. Ar šo metodi var iegūt izstrādājumus no dažā
dām termoreaktīvām plastmasām uz fenola-formaldehīda un 
urinvielas-formaldehīda sveķu bāzes, piemēram, no lietā karbo- 
līta, neoleikorīta, rezīta, kā arī no dažiem termoplastiskiem ma
teriāliem — organiskā stikla, polistirola un citiem.

Plastmasu mehāniskā apstrāde griežot maz atšķiras no me
tālu apstrādes. Sls apstrādes metodes trūkums ir operāciju darb
ietilpība un liela daudzuma skaidu rašanās. Mehānisko apstrādi 
lieto galvenokārt izstrādājumu iegūšanai no tekstolīta, geti- 
naksa, organiskā stikla un lietiem sveķiem.

52. §. PLASTMASU IZVĒLE UN TO LIETOJUMS MAŠĪNBŪVĒ

Galvenās tehniskās prasības, kas nosaka plastmasas izvēli, 
ir darbības vide, temperatūra, kurā detaļa strādā, šīs detaļas 
slodzes, vajadzīgais berzes koeficients, ja tam ir nozīme, kā arī 
īpašas prasības -— dielektriskās un siltuma-skaņas izolācijas 
īpašības, caurspīdība, ultravioleto staru caurlaidība utt.

Atkarībā no lietošanas sfēras plastmasas iedala šādās 
grupās.

1. Vispārīgas nozīmes plastmasas: K-15-2 un К-18-ЦС tipa 
fenola prespulveri ar koksnes miltu pildvielu, monolīts u. c. 
No šiem materiāliem izgatavo rokturus, rokratus, telefona apa
rātus, nelielu radiouztvērēju un skaņuplašu atskaņotāju korpu
sus, elektroarmatūru (spuldžu patronas, rozetes, slēdžus, radio
lampu cokolus) utt.

2. Plastmasas ar augstām dielektriskām īpašībām: K-21-22 
un K-211-2 mārku fenola prespulveri, kurus lieto automobiļu un 
traktoru dzinēju aizdedzes detaļu izgatavošanai; K-211-3 un 
K-211-34 mārku prespulveri radiotehniskām detaļām, kas strādā 
iekārtās ar augstfrekvences strāvu; K-77-51 un K-78-51 mārku 
prcsinatcriāli detaļām, kam jāiztur elektriskais loks; elektroteh
niskais tekstolīts un getinakss; polivinilhlorīda plastmasa (ka
beļu), polistirols, polietilēns u. c.

3. Plastmasas ar augstām mehāniskām īpašībām: slāņainie 
materiāli, kurus izgatavo uz kokvilnas auduma bāzes (teksto
līts), kā arī uz stikla auduma (stikla tekstolīts), azbesta auduma 
(azbesttekstolīts), finiera (dažādas markas ДСП), papīra bāzes 
(getinakss). No šiem materiāliem izgatavo zobratus, slīdgultņus 
un citas mašīnu detaļas, laivas, automašīnu virsbūves, fizelāžas. 
Pie šīs grupas pieder ari voloknīts, kuru lieto eskalatoru kāpņu 
izgatavošanai un citām detaļām, kam jābūt nodilumizturīgam.

4. Plastmasas ar frikcijas īpašībām: presmateriāli КФ-3, 
КФ-ЗМ un azbesttekstolīts ЭТ, kurus lieto tramvaju vagonu un 
metropolitēna bremzes kluču, automašīnu un vinču bremzes 
slokšņu izgatavošanai, kā arī citās iekārtas un mašīnās.
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5. Plastmasas ar antifrikcijas īpašībām: tekstolīts, slāņainās 
koksnes plastmasas un voloknlts, poliamīdi un fluoroplasts 4, 
no kuriem gatavo gultņu ieliktņus un citas antifrikcijas detaļas.

6. Ķīmiski izturīgas plastmasas: visu veidu plastmasas, kas 
lielākā vai mazākā mērā izturīgas pret dažādām agresīvām 
vidēm. Pie izturīgākajām plastmasām, kuras lieto darbam stipri 
agresīvās vidēs, pieder fluoroplasts 4, fluoroplasts 3, polieti
lēns, polipropilēns, viniplasts, azbestvinils, fenolīts, asfalta- 
piķa masa, kā arī speciālas skābjizturīgas slāņainās koksnes 
plastmasas. Minētos materiālus lieto aparātu un tilpņu oderē- 
šanai, cauruļvadiem un to veidgabaliem, kā ari dažādām deta
ļām, ķīmiskās, naftas pārstrādāšanas, meža ķīmiskās, tekstila un 
citās rūpniecības nozarēs.

7. Plastmasas pārtikas rūpniecības mašīnu detaļām: karba- 
mīda plastmasas, organiskais stikls, polietilēns, polipropilēns, 
polistirols u. c.

8. Caurspīdīgās plastmasas: organiskais stikls, kuru lieto 
plīstošā silikātstikla vietā (mašīnu kabīņu stikliem, briļļu stik
liem, binokļu lēcām u. tml.), polistirols, celons (materiāls uz ace- 
tilcelulozes bāzes), ko lieto pulksteņu stikliem, bezkrāsainais 
caurspīdīgais celuloīds, uz kura bāzes izgatavo daudzslāņaino 
bezšķembu stiklu, poliesteri ar stikla pildvielu silikātstikla aiz
stāšanai.

9. Plastmasas ar speciālu uzdevumu: monolīts ar barīta pild
vielu detaļām, kam jāiztur rentgena stari, plastmasa ar mārku 
AKP-8 spīdošu zīmju izgatavošanai u. c.

10. Siltumizolācijas plastmasas: putuplasti, mipora, porainie 
materiāli uz poliesteru sveķu un izocianātu bāzes, poroplasti uz 
polistora un polivinilhlorida bāzes u. c.

11. Plēvju materiāli uz polivinilhlorida, polietilēna, poli
amīdu bāzes u. c.

12. Plastmasas lielgabarīta izstrādājumu izgatavošanai: 
poliēteru plastmasas ar stikla pildvielu, epoksīda plastmasas, fe- 
nola-formaldehīda sveķi un to modifikācijas.

X N O D A Ļ A

ABRAZĪVIE m a t e r iā l i un  iz s t r ā d ā ju m i

Abrazīvos materiālus lieto detaļu slīpēšanai, lai piešķirtu tām 
precizitāti un paaugstinātu virsmas gludumu, kā arī instrumentu 
asināšanai.

Strādājot ar abrazīviem, var iegūt ļoti augstu precizitāti — 
metālam līdz 0,001 mm, stiklam līdz 0,0001 mm. Ar abrazīviem 
var apstrādāt jebkuru materiālu •— stiklu, akmeni, metālus utt.
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Slīpēšana ir izplatīts metālapstrādes veids; slīpmašīnas sastāda 
20% no visiem metālgriešanas darbgaldiem.

Abrazīvi sastāv no sīkiem griezēj graudiem, kuru asas šķaut
nes nogriež no apstrādājamām detaļām plānu materiāla kār
tiņu.

Abrazīviem ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem 
griezējinstrumentiem. Abrazīviem raksturīgs tas, ka tiem nav 
vajadzīga asināšana, jo graudi, kas kļūst neasi, izlūst un darbā 
stājas jauni, asi graudi. Tātad abrazīvie instrumenti darba pro
cesā paši uzasinās.

Abrazīvos materiālus iegūst no lētas izejvielas, un to izgata
vošana ir vienkārša.

53. §. ABRAZĪVO MATERIĀLU VEIDI UN RAKSTUROJUMS

Rūpniecībā lietojamos abrazīvos materiālus iedala divās 
grupās — dabiskos un mākslīgos.

Galvenie dabiskie abrazīvi ir šādi.
Smilšakmens (dzeltenā krāsā) sastāv no kvarca, mala un 

kaļķa savienojumiem. Tā cietība ir neliela, un tas satur daudz 
piemaisījumu. Smilšakmens slīpripas lieto instrumentu asinā
šanai.

Smirģelis (pelēkā krāsā) satur līdz 60% alumīnija oksīda 
A120 3, pārējais ir Fe20 3 un Si02. Smirģelis ir cietāks par smilš
akmeni, bet lielais piemaisījumu daudzums krasi samazina tā 
cietību un griešanas spēju.

Metāla griešanai smirģeli un smilšakmeni tikpat kā nelieto.
Korunds (brūna krāsā) ir visai ciets abrazīvais materiāls. 

Tas sastāv no 90— 95% A120 3, Fe20 3 un S i02. Korunda grau
diem ir asas griezējšķautnes, to trauslums mazāks nekā smir
ģelim. Korundu lieto abrazīvo pulveru, slīpaudeklu un slīppapīru 
izgatavošanai.

Dimants ir viscietākais no visiem abrazīvajiem materiāliem. 
Ar dimanta instrumentiem apstrādā detaļas no viscietākajiem 
sakausējumiem, keramikas, stikla un pusvadītāju materiāliem. 
Dimanta instrumentus Padomju Savienībā lieto ļoti plaši. Jau 
tagad ap 60% tehnisko dimantu izlieto slīpēšanai. Ja ar paras
tajam slīpripām var uzasināt tūkstoš griežņu, tad ar dimanta — 
75 tūkstošus. Dimantu lieto stiepļu vilkšanas filjeru izgatavo
šanai. Pie tam vilkšanas process paātrinās 30 reizes. Dimantu 
lieto slīpripu, slīppulveru un putekļu veidā.

Dabiskie abrazīvi ir nestandarta sastāva. Tie satur lielu dau
dzumu piemaisījumu, kas samazina to cietību.

Mākslīgie abrazīvi ir šādi.
Elektrokorundu (mākslīgo korundu) iegūst, kausējot alumī

nija oksīdu vai boksītu elektrokrāsnis 1700—2000CC tempera
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tūrā. Tas ir kristālisks alumīnija oksīds (99% A120 3). Elektro- 
korunds ir abrazīvs ar augstu cietību. Pazīstami trīs elektroko- 
runda veidi:

1) normālais elektrokorunds (brūnā vai pelekā krāsā) satur 
līdz 94% AI20 3;

2) baltais elektrokorunds (balta vai sarta krasa) ir ļoti 
ciets — cietāks par normālo, bet mazāk izturīgs; tas satur līdz 
99% AI2O3;

3) monokorunds (sarkana krasa), kuru iegūst no Ietākas 
izejvielas, satur 97% A120 3. Tas ir cietāks un izturīgāks par nor
mālo, bet mīkstāks par balto korundu.

Elektrokorundam bez lielās cietības piemīt arī ievērojams 
sīkstums. Labo mehānisko īpašību dēļ elektrokorundus plaši 
lieto kā cietu, tā ari mīkstu tēraudu un citu sīkstu materiālu 
apstrādei. No elektrokorunda izgatavo slīpripas ārējai un iekšē
jai slīpēšanai, apdares darbiem, ātrgriezējtērauda apstrādei utt.

Silīcija karbīdu (karborundu) iegūst, sakausējot kvarca smil
tis ar ogles pulveri. Tā formula ir SiC, bet kušanas temperatūra 
2000°C. To iegūst elektrokrāsnīs. Silīcija karbīdam ir ļoti augsta 
griešanas spēja, ievērojami lielāka nekā elektrokorundam, bet tas 
ir trauslāks. Ja elektrokorunds ir piemērots sīkstu materiālu ap
strādei, tad silīcija karbīds ir neaizstājams viscietāko un traus
lāko metālu apstrādei.

Pazīstami divi silīcija karbīda veidi — melnais I\4  (satur 
nemazāk par 95% SiC) un zaļais КЗ (satur ne mazāk par 97% 
SiC). Zaļais silīcija karbīds ir cietāks par melno, bet arī ne
daudz trauslāks. Zaļo silīcija karbīdu lieto ļoti cietu un trauslu 
metālu, cietsakausējumu instrumentu un stikla apstrādei, slip - 
ripu, slīpaudeklu un slīppapīru, ka arī slīppulveru izgatavoša
nai. Melno silīcija karbīdu lieto čuguna, bronzas, alumīnija un 
nemetālisku materiālu slīpēšanai.

Bora karbīdu B4C iegūst, sakausējot kristālisko borskābi ar 
oglekli, un tas satur 70 -78% bora un 20—24% oglekļa. Bora 
karbīds ir melnā krāsā, un tam raksturīga sevišķi augsta cie
tība, kas ievērojami pārsniedz silīcija karbīda cietību. Bora kar
bīds ir ļoti dārgs. To lieto galvenokārt pulvera veidā ļoti cietu 
materiālu un stikla slīpēšanai.

Mākslīgie jeb sintētiskie dimanti radīti Padomju Savienībā. 
Mākslīgie dimanti īpašību ziņā ievērojami pārspēj dabiskos, bet 
to izmaksa jau tagad 2—5 reizes zemāka par dabisko dimantu 
pulveru un instrumentu izmaksu. Mākslīgo dimantu lietošanas 
sfēra ir ārkārtīgi plaša. Tos izmanto cietsakausējumu metāl- 
griešanas instrumentu asinašanai un pieslīpēšanai, tehniskā un 
mākslinieciskā stikla, pusvadītāju materiālu, ferītu, ugunsdrošo 
materiālu, porcelāna, kā arī dabisko dimantu un dažādu dārg
akmeņu apstrādei. Pāreja no silīcija karbīda slīpripām uz
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sintētiskā dimanta instrumentiem paaugstina darba ražīgumu 
asināšanā 2—4 reizes un vairākas reizes pagarina instrumentu 
kalpošanas laiku. Salīdzinājumā ar dabiskajiem dimantiem sin
tētisko dimantu darba ražīgums ir par 50% augstāks. Tas iz
skaidrojams tā, ka mākslīgajiem dimantiem ir mazāk regulāra 
uzbūve. Mākslīgā dimanta graudu virsma ir nelīdzena, tādēļ 
tie labāk noturas saistvielā un slīpripas ir izturīgākas.

Mākslīgie abrazīvi sastāva ziņā atbilst noteiktam standar
tam. Abrazīvu mineraloģisko cietību (to nosaka, skrāpējot vienu 
abrazīvu ar otru) raksturo šādi skaitļi: smirģeļa cietība ir 7—8, 
korunda un elektrokorunda — 9, silīcija karbīda — 9,5, bora 
karbīda — 9,75, dimanta — 10.

Abrazīvo materiālu cietību nosaka pēc Rokvela.

54. §. ABRAZĪVIE INSTRUMENTI

Abrazīvie instrumenti ir slīpripas, galodas, segmenti, slīp- 
galvas, slīpaudekli, slīppapīri, slīppulveri un slīppastas. Svarī
gākie abrazīvie instrumenti ir slīpripas. Tās atšķiras abrazīvo 
materiālu, saistvielas, graudainības, cietības, struktūras un 
formas ziņā.

S a i s t v i e l a  kalpo slīpējošo graudu saistīšanai vienā mo
nolītā un noturēšanai abrazīvajā instrumentā.

Saistvielai stingri jānotur graudi slīpripā un bez tam jāno
drošina nodilušo graudu izdrupšana, citādi slīpripā kļūst ne
asa (pieķep). Tātad saistviela nodrošina slīpripas izturību un 
pašuzasināšanos. Izšķir divu veidu saistvielas -— neorganisko 
un organisko.

Pie neorganiskajām saistvielām pieder keramiskā, magne- 
zīta un silikātu saistviela. Keramiskā saistviela (K) sastāv no 
māliem, laukšpata un talka. Tai ir pietiekama izturība, siltum- 
izturība, ūdensizturība un ķīmiskā izturība. Sī saistviela no
drošina augstu slīpēšanas ražīgumu, tādēļ to plaši lieto. Grie
šanas ātrums slīpripām ar keramisko saistvielu sasniedz 50 m 
sekundē. Šādas slīpripas lieto visos slīpēšanas darbos, izņemot 
metāla sagriešanu un rievu ieslīpēšanu. Magnezita saistviela 
(M) sastāv no magnija oksīda MgO un magnija hlorīda MgCl2- 
Tā ir ievērojami lētāka par keramisko, bet nenodrošina augstu 
slīpripas ražīgumu un izturību. Šo saistvielu lieto, lai izga
tavotu slīpripas neatbildīgām rokas slīpierīcēm. Silikātu saist
vielu (C) izgatavo no kvarca smiltīm, sodas un māla ar cinka 
oksīdu. Slīpripām ar silikātu saistvielu ir augstas mehāniskās 
īpašības, bet neliela ūdensizturība, un tās lieto galvenokārt in
strumentu asināšanai.
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Neorganisko saistvielu trūkums ir slīpripu trauslums, maza 
elastība, tādēļ neorganiskās saistvielas nevar lietot plānu slip - 
ripu izgatavošanai.

Pie organiskajām saistvielām pieder vulkanlta, bakelīta un 
šellakas saistviela (no mākslīgiem sveķiem).

Vulkanlta saistvielu (B) iegūst no kaučuka un sēra, karsē
jot tos līdz 150—170°C. Vulkanlta saistvielai lieto kā dabisko, 
tā ari mākslīgo kaučuku. Vulkanlta saistviela ir ari tā sauktā 
ebonīta saistviela, kas sastāv no 43% kaučuka, 30% sēra un pie
maisījumiem. Slīpripām ar vulkamta saistvielu raksturīga aug
sta elastība, tādēļ tās var izgatavot plānās, pat 1,5 mm biezumā. 
Šo saistvielu trūkums ir ātra sairšana, ja tās dzesē ar sārmainu 
šķidrumu, un nelielais aploces ātrums (ātri griežoties, slīpripa 
sakarst un saistviela kļūst mīksta). Slīpripas ar vulkanīta saist
vielu lieto rūdīta tērauda slīpēšanai, cilindru un vītņotu izstrā
dājumu pieslipēšanai un slīpēšanai, kā arī veidslīpēšanai un in
strumentu asināšanai.

Bakelīta saistvielu (Б) iegūst no lenola-aldehīda sveķiem, 
fenolu savienojot ar formalīnu. Sī saistviela ir mazak elastīga 
par vulkanīta saistvielu, bet lētāka par to.

Šellakas saistvielu lieto reti. Kvalitātes ziņā tā nav labāka 
par bakelīta saistvielu, bet ir dārgāka par to.

S l ī p r i p a s  g r a u d a i n l b u  raksturo slīpripas graudu 
lielums. No graudu lieluma atkarīgs apstrādātās virsmas glu- 
dums un apstrādes precizitāte. Graudus šķiro pēc izmēriem. Ag
rāk graudainību apzīmēja pēc sieta acu skaita vienā kvadrāt- 
collā, bet, sākot ar 1961. gada 1. janvāri, graudainību apzīmē 
tieši pēc grauda lieluma milimetra simtdaļās un mikronos.

Pēc ГОСТ 3647— 59 noteiktas trīs graudainības grupas:
1) slīpgraudi: 200, 160, 125, 100, 80, 63, 50, 40, 32, 25, 20, 16;
2) slīppulveri: 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3;
3) mikropulveri: M40, M28, M20, M14, M10, M7, M5.
Abrazīvo graudu lieluma izvēle atkarīga no tā, kāds mate

riāls jāapstrādā un kādam jābūt apstrādātās virsmas glu- 
dumam.

Slīpēšanai un slīpaudeklu un slīppapīru izgatavošanai lieto 
slīppulverus, bet Iepūšanai — mikropulverus.

Rūdītu instrumentu tēraudu apstrādā ar vidējas graudainī
bas slīpripām, mīkstus un sīkstus metālus (varu, alumīniju) — 
ar rupjgraudainām slīpripām. Gludslīpēšanas slīpripām jābūt 
ar sīkākiem graudiem nekā rupjslīpēšanas slīpripām.

S l ī p r i p a s  c i e t ī b u  nosaka nevis abrazīvā materiāla cie
tība, bet gan saistvielas spēja noturēt graudus slīpripā tas darba 
procesā. Ja saistviela notur graudus ļoti stipri, slīpripa ir cieta, 
ja vāji, — mīksta.
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Noteikti šādi slīpripu cietības apzīmējumi: ЧМ — sevišķi 
mīksta, BM — ļoti mīksta (BM1, BM2), M — mīksta (Ml, М2, 
М3), CM — vidēji mīksta (CM1, СМ2), C — vidēja (Cl, C2), 
CT — vidēji cieta (CT1, CT2, CT3), T — cieta (Tl, T2), ВТ — 
ļoti cieta (BT1, BT2), ЧТ — sevišķi cieta (ЧТ1, ЧТ2).

Slīpripas cietības izvelei ir ļoti liela nozīme slīpēšana. Izvēlē 
atkarīga no apstrādājamā materiāla (galvenokārt no tā cietības).

Slīpripu izvēlē vadās no šādiem apsvērumiem. Apstrādājot 
cietus tēraudus un čugunus, lieto mīkstas slīpripas, bet, apstrā
dājot mīkstus tēraudus, — cietas slīpripas. Tātad slīpripas cie
tība ir pretēja apstrādājamā materiāla cietībai. Sīksti krāsainie 
metāli (varš, alumīnijs, misiņš) apstrādājami ar mīkstām rupj- 
graudainām slīpripām, jo cietās slīpripas ātrāk piesērē ar skai
dām — pieķep, kas apgrūtina tālāku slīpēšanu.

Slīpripas cietības izvēli zināmā mērā ietekmē arī griešanas 
ātrums: ja griešanas ātrums liels, jāizvēlas mīkstāka slīpripa.

Slīpripas cietība atkarīga arī no saistvielas materiāla: ar ke- 
ramisko un bakelīta saistvielu izgatavo visu cietību slīpripas, 
bet ar vulkanīta saistvielu — tikai CM, С, CT un T markas 
slīpripas.

Slīpripas struktūru nosaka tās porainība.
Poras uztver skaidas, kuras nogriež slīpripa. Ja slīpripai ne

būtu poru, tad skaidas veidošanās nebūtu iespējama. Slīpripu 
porainība ir dažāda, dažos gadījumos poras sastāda 50% slīp
ripas tilpuma. Atkarībā no porainības izšķir slīpripas ar trīs 
veidu struktūru -— blīvu, vidēji blīvu un neblīvu. Slīpripas struk
tūru izvēlas atkarībā no apstrādes rakstura. Slīpripas ar blīvu 
struktūru lieto apdares darbiem un veidslīpēšanai, slīpripas ar 
vidēji blīvu struktūru — cietu un trauslu materiālu slīpēšanai, 
bet slīpripas ar neblīvu struktūru — sīkstu materiālu apstrādei 
un rupjapstrādes darbiem. Ārējai apaļslīpēšanai un plakanslī- 
pēšanai lieto galvenokārt slīpripas ar vidēji blīvu struktūru,

iekšējai apaļslīpēšanai, no
griešanai un rievu ieslīpēša- 
nai — slīpripas ar neblīvu 
struktūru.

Slīpripu forma un izmēri 
ir dažādi. Slīpripas formas 
un izmēru izvēle ir atkarīga 
no veicamā darba un no ap
strādājamā izstrādājuma for
mas. 76. attēlā redzami daži 
izplātītākie slīpripu veidi. 
Plakanās slīpripas (76. att. a) 
lieto ārējai un iekšējai slīpē
šanai, kausveida slīpripas 
(76. att. b) — plakņu slīpē

76. att. Slīpripas: 
а  — plakana; b — kausveida; c — šķīvj- 

veida; d  diskveida.
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šanai, šķīvjveida sllpripas (76. att. c) — griezējinstrumentu asi
nāšanai, rievu un iedobumu slīpēšanai, diskveida slīpripas 
(76. att. d) — detaļu nogriešanai un rievu ieslīpēšanai. Metinātu 
savienojumu apstrādei lieto slīpgalvas.

Slīpripu diametrs var būt no 3 lidz 2500 mm.
Slīpripu izgatavošana. Slīpripas izgatavo šādi:
1) samaļ un sasmalcina abrazīvos materiālus;
2) šķiro pēc numuriem (sijājot caur sietiem);
3) sajauc ar saistvielu un mitrina;
4) formē, lai iegūtu noteiktu formu un izmērus;
5) žāvē un apdedzina (ja lietota neorganiskā saistviela) vai 

presē (ja lietota organiskā saistviela).
Slīpripu marķēšana. Uz slīpripām ir apzīmējumi, kas rak

sturo abrazīvo materiālu, saistvielu, graudainību, cietību un 
maksimāli pieļaujamo aploces ātrumu. Pēc šiem datiem izvēlas 
slīpripu noteiktai tehnoloģiskai operācijai. Marķējums ar krāsu 
uzrakstīts uz pašas slīpripas (77. att.).

Slīpripu aploces ātrums in
strumentu asināšanā nedrīkst 
pārsniegt 25 m sekundē, rupj slī
pēšanā — 30 m sekundē, galī
gajā apdarē — 50 m sekundē.

55. §. SLĪPĒŠANAS UN LEPEŠANAS 
MATERIĀLI

Slipaudeklus un sUppapīrus 
lieto virsmu tīrīšanai un apda
rei. Tos iegūst, uzlīmējot abra
zīvos graudus uz audekla vai pa
pīra. Jo sīkāki ir slīpaudekla vai 
slīppapīra graudi, jo gludāka 
apstrādātā virsma. Slīpaudekli un slīppapiri, tāpat kā abrazīvās 
slīpripas, atšķiras graudainības ziņā, un tiem ir tie paši graudu 
lieluma numuri — sākot ar 200 un beidzot ar 3. Atkarībā no ab
razīvā materiāla izšķir smirģeļa, korunda, elektrokorunda, silī- 
cijkarbīda un citus slipaudeklus un slīppapīrus. Tērauda apstrā
dei lieto smirģeļa, korunda, elektrokorunda slipaudeklus un slīp
papīrus, misiņa, čuguna, bronzas, alumīnija un citu mīkstu, 
sīkstu un trauslu metālu apstrādei — silīcijkarbīda slipaudeklus 
un slīppapīrus.

Lai izstrādājumiem piešķirtu sevišķi augstu precizitāti, tos 
lēpē, lietojot slippulverus un slippastas. Lepēšana dod iespēju 
iegūt blīvus vai hermētiskus savienojumus. Lēpē krānus, vārstus, 
mērinstrumentus un citas detaļas un instrumentus. Lepēšanai 
izmanto korundu, smirģeli, elektrokorundu, silīcija karbīdu,

13*

77. att. Slīpripu marķējums.
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krokusu (dzelzs oksīdu), dimanta putekļus, bora karbīda putek
ļus, slīppastas un citus materiālus.

Slīppulveru graudainību nosaka ar sijāšanu caur sietiem, 
bet vissmalkāko slīppulveru graudainību — ar izgulsnēšanu. 
Izgulsnēšanai abrazīvo pulveri iejauc ūdenī, kas ieliets 1 m 
augstā traukā un pēc graudu nogulsnēšanās laika (minūtēs) 
nosaka pulvera numuru. Iegūtos slīppulverus, kurus sauc par 
«minūtniekiem», šķiro pēc numuriem: Nr. 1 — piecminūtnieks, 
Nr. 2 — desmitminūtnieks, Nr. 3 — piecpadsmitminūtnieks, 
Nr. 4 — trīsdesmitminūtnieks, Nr. 5 — sešdesmitminūtnieks utt.

Lepēšanu izdara ar lepieriern, kas izgatavoti no mīkstiem me
tāliem — vara, misiņa, čuguna, mīksta tērauda. Lepieru forma 
atkarīga no Iepeļamās detaļas formas; lepieri ir plāksnes, stie
nīša, gredzena, cilindra un citāda veida.

Slīppastas lieto, lai iegūtu sevišķi augstas kvalitātes virsmas, 
kopēšanas procesā slīppastas vienlaikus mehāniski un ķīmiski 
noņem kārtiņu metāla. Metāla virskārta, kas pastas un gaisa 
skābekļa iedarbībā oksidējas, viegli noņemama. Izplātītākā slip- 
pasta ГОИ (zaļā krāsā) sastāv no 74—81% hroma oksīda, stea- 
rīnskābes un oleīnskābes, petrolejas, silikagela un tauku sašķel
šanās produktiem.

Slīppastai ГОП ir trīs šķiras — rupjā, v idējā un smalkā. Tām 
ir atšķirīgs hroma oksīdu graudu lielums un atšķirīgs sastāvs.

Rupjā ГОИ pasta rada matētu virsmu. So pastu lieto, lai 
likvidētu nelīdzenumus pēc vīlēšanas, rupjšāberēšanas, ēvelēša
nas un rupjslīpēšanas.

Vidējo ГОИ pastu lieto pēc apstrādes ar rupjo pastu, lai 
iegūtu spožu virsmu.

Smalko ГОП pastu lieto precīzos Iepūšanas darbos, kā ari lai 
piešķirtu izstrādājumu virsmai spoguļspīdumu.

XI N O D A Ļ A

SMĒRVIELAS UN DZESĒJOŠIE ŠĶIDRUMI

56. §. SMĒRVIELAS UN TO LIETOŠANA RŪPNIECĪBA

Smērvielas lieto, lai samazinātu berzi, kas rodas divu ķer
meņu virsmu saskares vietā, tām kustoties. Liela berze rada sa
skares virsmu sakaršanu, palielina metāla nodilumu, samazina 
apstrādes precizitāti un darba ražīgumu, saīsina izstrādājumu 
kalpošanas laiku un palielina apstrādei vajadzīgās elektroener
ģijas patēriņu. Smērviela plānā kārtiņā pārklāj metāla virsmu. 
Si kārtiņa, pateicoties molekulārai kohēzijai ar metālu, noturas 
starp berzes virsmām un tādējādi novērš divu metāla priekšmetu 
sauso berzi, aizstājot to ar šķidro (smērvielas) berzi. Eļļotu 
virsmu berzes koeficients ir 50 un vairāk reižu mazāks par ne-
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eļļotu virsmu berzes koeficientu. Bez tam smērviela aizsargā 
metālu pret koroziju. Smērvielu lietošana samazina virsmu no
dilumu un pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku.

Prasības, ko izvirza smērvielām. Smērvielām izvirza šādas 
prasības:

1) smērvielas viskozitātei jābūt tādai, lai eļļa turētos uz vir
smas un tomēr neradītu papildu berzi; temperatūrai paaugsti
noties vai pazeminoties, viskozitāte nedrīkst ievērojami mainī
ties (smērviela nedrīkst notecēt no vārpstas un nedrīkst sa
biezēt) ;

2) eļļas uzliesmošanas temperatūrai jābūt pēc iespējas aug
stākai, bet sacietēšanas temperatūrai — pēc iespējas zemākai 
(sacietējušai eļļai ir augsts berzes koeficients);

3) smērviela nedrīkst saturēt mehāniskus piemaisījumus, kā 
arī ūdeni un skābes, kas veicina koroziju;

4) smērviela nedrīkst iztvaikot un izžūt.
Smērvielu veidi. Smērvielas pēc izcelšanās iedala trīs gru

pās — minerālās smērvielās, augu eļļās un dzīvnieku eļļās un 
taukos.

Rūpniecībā visvairāk izplatītas mitierāleļļas. Tās iegūst no 
naftas vai akmeņoglēm. Šīm eļļām ir dažāda viskozitāte: vis
šķidrākajām 1,7—2,2, visbiezākajām — 20—26 pēc Englera. Mi- 
nerāleļļām ir dažāda uzliesmošanas un sacietēšanas tempera
tūra, tādēļ tās var lietot mehānismos, kas darbojas dažādās tem- 
peratūrās. Sīs eļļas ir lētākās un ekonomiskākās no visiem smēr
vielu veidiem. Pie minerāleļļām pieder vazelīneļļa, vārpsteļļa, 
mašīneļļa, cilindreļļa, autols, vapors un aviācijas eļļa. Bez eļļām 
lieto ari biezas smērvielas, kas sastāv no minerāleļļām, kuras 
sajauktas ar ziepēm. No biezām smērvielām var minēt solidolu, 
tavotu, tehnisko vazelīnu.

No augu eļļām mašīnu eļļošanai lieto kokvilnas eļļu, rīcin
eļļu, lineļļu un dadžu eļļu.

No dzīvnieku eļļām un taukiem mašīnu eļļošanai lieto zivju 
eļļu, roņu, vaļu un dažādu citu dzīvnieku taukus.

Smērvielas izvēle atkarīga no spiediena uz berzes virsmām, 
berzes lieluma, temperatūras, griešanās ātruma un berzes virsmu 
materiāla.

Smērvielu lietošana rūpniecībā. Vazelineļļu, kurai ir neliela 
viskozitāte (1,4—1,7) un zema uzliesmošanas temperatūra 
(125°C), lieto nelielu dzinēju, gultņu, vieglu mehānismu, šujma
šīnu, kontroles un mērīšanas aparātu eļļošanai.

Vārpsteļļu (tās viskozitāte 2—3,2) lieto mazas jaudas ātr
gaitas dzinēju, lodīšu un rullīšu gultņu, slīpmašīnu darba vārp
stu eļļošanai.

Mašīneļļai ir dažādas markas — А, Л, С, СУ. Tās viskozitāte 
ir 4—7,5, uzliesmošanas temperatūra 180—200°C, sacietēšanas 
temperatūra 15—20°C. Mašīneļļu lieto metālapstrādes darbgaldu,
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gliemežpārvadu, tvaikmašīnu cilindru, elektrodzinēju eļļošanai 
un mehānismu, kas strādā ar lielu slodzi un mazu ātrumu, pie
mēram, veseru un spiedņu, eļļošanai.

Cilindreļļu lieto tādu mehānismu eļļošanai, kuri strādā ar 
lielu slodzi.

Vaporatn ir augsta uzliesmošanas temperatūra (300°C) un 
liela viskozitāte — 5—7,5. To lieto tvaika veseru un mašīnu daļu 
eļļošanai.

Autolu lieto automobiļu dzinēju eļļošanai. Ziemā un vasarā 
lieto dažādu mārku autolu, kas atšķiras viskozitātes un uzlies
mošanas un sacietēšanas temperatūras ziņā.

Aviācijas eļļu lieto lidmašīnu dzinēju eļļošanai. To iegūst no 
labākajām naftām, un tai raksturīga augsta uzliesmošanas tem
peratūra (200—240°C) un zema sacietēšanas temperatūra (no 
—14°C līdz —30°C).

Biezās smērvielas (ziedes) lieto dažadu pārvadu eļļošanai, 
kā arī mehānismiem, kas darbojas ar lielu slodzi un mazu āt
rumu (šķidra smērviela šajā gadījumā neizdevīga un neērta).

57. §. DZESĒJOŠI EĻĻOJOŠIE MATERIĀLI

Dzesējoši eļļojošos materiālus lieto, lai aizvadītu siltumu un 
palielinātu instrumentu noturību. Dzesējoši eļļojošiem šķidru
miem ir svarīga nozīme metālu apstrādē griežot. Tie palielina 
griezējinstrumentu noturību, pasargā detaļas no termiskām de
formācijām, kā ari uzlabo apstrādātās virsmas kvalitāti; kā smēr
viela tie samazina metāla skaidas berzi pret griezējinstrumenta 
darba virsmu, ļauj palielināt griešanas ātrumu un samazina 
griešanas pretestību. Ļoti svarīga nozīme dzesējoši eļļojošiem 
materiāliem ir detaļu slīpēšanā ar ļoti lieliem ātrumiem, jo bez 
dzesēšanas izveidojusies sīkā skaida sakarst līdz 2000°C, sakūst 
un pielīp pie detaļas un griezējinstrumenta.

Dzesējoši eļļojošajiem materiāliem jābūt labiem slapinātā- 
jiem, ar augstu siltumietilpību, un tie nedrīkst radīt koroziju.

Pie dzesējoši eļļojošiem materiāliem pieder ūdens, ziepju, 
sodas, boraka šķīdumi ūdenī (galvenokārt dzesējošie), emulsi
jas, eļļas, petroleja. Ūdenim un ūdens šķīdumiem ir augstas 
dzesēšanas spējas, bet to lietošana ne vienmēr ir efektīva, jo 
netiek panākta berzes virsmu eļļošana. Tādēļ visplašāk lieto 
emulsijas, eļļas un petroleju. No minerāleļļām visvairāk lieto 
vārpsteļļu, dažkārt mašīneļļu un eļļas ar sēra piedevu — sulfo- 
frezolus. Sulfofrezoli ievērojami ietekmē griešanas pretestību, 
samazinot to par 20% (emulsijas samazina griešanas pretestību 
tikai par 5—10%).

Augu eļļas un dzīvnieku eļļas un taukus lieto retāk. Labakās 
eļļošanas un dzesēšanas īpašības ir kompaundētām eļļām, kas
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ir minerāleļļu, augu eļļu un dzīvnieku eļļu un tauku sajaukums. 
Šīs eļļas samazina griešanās pretestību par 40—50%.

Emulsijām piemīt pietiekamas eļļošanas īpašības un labas 
metālu dzesēšanas īpašības; bez tam emulsijas ir ievērojami lē
tākas par dažādām eļļām. Emulsija ir sarežģīta ūdens un eļļas 
sistēma, kurā minerāleļļa atrodas ļoti sīku ūdenī peldošu pilienu 
veidā. Bez tam emulsijai pievieno ziepes un sodu. Tā kā emulsi
jai ir labas eļļošanas un dzesēšanas īpašības, to plaši lieto rūp
niecībā.

Apstrādei ar automātiskiem darbgaldiem, pusautomātiem, 
zobu griešanas darbgaldiem, vītņu griešanā un citur lieto eļļas 
ar sēra piedevu — sulfofrezolus, kas satur 1,7% sēra un sveķus. 
Tomēr, ja tēraudu apstrādā ar lielu griešanas ātrumu un auto
mātiem parastajiem skaidas šķērsgriezumiem, tad sulfofrezols 
dūmo un izdala kaitīgas sēra gāzes, tāpēc to šajā gadījumā 
nelieto.

Liela nozīme dzesējošiem šķidrumiem ir slīpēšanā, kur plaši 
lieto dažādus ūdens šķīdumus, emulsijas un petroleju.

Dzesējoši eļļojošā materiāla izvēle ir atkarīga no apstrādā
jamā metāla, no tehnoloģiskās operācijas rakstura, iekārtas un 
instrumentiem. Piemēram, apvirpojot oglekļtēraudu, lieto emul
siju vai sodas šķīdumu ūdenī, bet, griežot vītni, — emulsiju vai 
eļļas ar sēra piedevu. Apvirpojot leģētu tēraudu, lieto ziepju vai 
sodas šķīdumu ūdenī vai emulsiju, bet, griežot vītni, — emulsiju, 
petroleju vai eļļas ar sēra piedevu.

Dažus metālus, kā čugunu, bronzu, misiņu, var apstrādāt 
sausus, bez dzesējošā šķidruma. Apvirpojot bronzu un misiņu, 
lieto emulsijas vai metālus apstrādā sausus.



Trešā daļa.  Liešana

XI I  N O D A Ļ A

METĀLU UN SAKAUSĒJUMU KAUSĒŠANA

Par liešanu sauc lējumu, t. i., dažādas konfigurācijas, lieluma 
un svara metāla izstrādājumu un sagatavju iegūšanu. Liešanas 
procesā izkausēto metālu ielej liešanas veidnēs, kurās tas sa
cietē; rezultātā iegūst lietas detaļas — lējumus. Pēc tam var 
sekot mehāniskā apstrāde, kas lējumiem piešķir precīzus izmē
rus un formu.

Liešana ir viens no galvenajiem mašīnbūves tehnoloģiska
jiem procesiem. Lieto detaļu svars sastāda 50—75% mašīnu 
svara. Liešanas procesa pilnveidošanai mūsdienās jāpanak lieto 
detaļu konfigurācijas un izmēru tuvināšana gatavo izstrādājumu 
formai un izmēriem, lai maksimāli samazinātu uzlaides mehā
niskajai apstrādei.

Lējumus izgatavo no pelēkā un baltā čuguna, tērauda, ka ari 
krāsaino metālu — vara, alumīnija, magnija un citu sakausē
jumiem. Galvenokārt lieto pelēko čugunu un tēraudu. Lai iegūtu 
lējumus no pelēkā čuguna, pārkausē (galvenokārt vagrankās) 
šihtu, kas satur 30—50% domnu lejamā čuguna lietņu, 40—50% 
čuguna lūžņu un liešanas atkritumu, 5—20% tērauda un fero- 
sakausējumus pēc aprēķina.

Izgatavo gan vienkāršas, gan sarežģītas formas lējumus, 
kuru svars ir robežās no dažiem desmitiem gramu līdz desmitiem 
tonnu.

58. §. KAUSĒŠANAS IEKĀRTĀS

Lejamos metālus kausē vagrankās, konverteros, liesmu krās
nīs, elektrokrasnīs un tīģeļos.

Čuguna kausēšana vagrankā. Lējumu iegūšanai čugunu 
kausē galvenokārt vagrankās, kas ir augstražīga, konstrukcijas 
ziņā vienkārša un ekonomiska kausēšanas iekārta. Vagranka ir 
apaļa šķērsgriezuma šahtveida krāsns (78. att.). Šahta izklāta
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ar šamota ķieģeļiem 6 un ietverta dzelzs apvalkā 7. Tā balstās 
uz klona plāksnes 3, kas novietota uz tērauda kolonām 2, kuras 
savukārt stāv uz vagrankas pamata. Šahtas apakšgalā ir atve
rams dibens, kuru balsta domkrats-1. Uz dibena no liesas veid- 
zemes izveido klonu 4. Uz klona uzber koksu 5. Koksa slānim 
jāsniedzas 500—700 mm virs furmām 13, pa kurām ventilators 
vagrankā piegādā gaisu koksa degšanai.

78. att. Vagranka ar priekškameru 
(shēma).

Šahtas augšdaļā ir pildlūka 9, pa kuru porcijām iepilda kuri
nāmo 10, metālisko šihtu 11 un kušņus 12 līdz pildlūkas līme
nim. Mūsdienu vagrankās šihtas iepildīšana mehanizēta un to 
izdara ar kausu 8, kam ir atverams dibens. Virs koksa iekures 
devas atrodas josla, kur notiek koksa degšana un rodas augsta 
temperatūra, — tā saucamā vagrankas kušanas josla.

Kušanas joslā izkusušais čuguns notek starp sakarsētajiem 
iekures devas koksa gabaliem uz vagrankas klona, kam ir slī
pums uz izlaišanas caurumu — čuguna izteku. Caur izteku 
šķidro čugunu pa tekni izlaiž kausā. Šķidrā čuguna virspusē 
peldošos sārņus izlaiž no vagrankas pa īpašu caurumu — sārņu 
izteku. Gāzveidīgie degšanas produkti paceļas pa šahtu uz augšu, 
ceļā sakarsējot augstāk esošos šihtas slāņus, un aizplūst dū
menī.
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Lai uzkrātu lielu izkausētā čuguna daudzumu, vagrankām 
ierīko priekškameru 16; šāda vagrankas konstrukcija pašreiz ir 
visvairāk izplatīta. Sajās vagrankas šķidrais čuguns caur izteku 
15 nepārtraukti pārtek priekškamerā, kas ir ar šamota ķieģeļiem 
izoderēta cilindriska telpa. Priekškamerai ir izteka 17 ar tekni 
čuguna izlaišanai kausā un īpaša izteka 14 sārņu izlaišanai. 
Priekškamera dod iespēju uzkrāt čugunu lielu veidņu pieliešanai 
un iegūt metālu ar vienmērīgāku ķīmisko sastāvu. Klona kārtē
jam remontam un vagrankas iekurināšanai ir īpaša lūka.

Jaunākajā laikā lieto vagrankas ar sienu dzesēšanu. Dzesē
šanai izmanto ūdeni. Lai taupītu kurināmo, celtu vagrankas ra
žīgumu un iegūtu augstāku izkausētā čuguna temperatūru, lieto 
vagrankas ar pūsmas karsēšanu. Gaisu karsē īpašās ierīcēs, iz
mantojot no vagrankas izplūstošo gāzu siltumu vai arī dabisko 
gāzi.

Lieto arī koksa-gazes vagrankas, kurās čugunu kausē, dedzi
not koksu un vagrankas šahtā ievadītu dabisko gāzi. I\oksa-gā- 
zes vagrankās ievērojami samazinās koksa patēriņš, palielinās 
ražīgums un paaugstinās šķidrā čuguna temperatūra. Dažās 
vagrankās izdara pūsmas bagātināšanu ar skāibekli. Tiek veikti 
pētījumi vagranku darbināšanai ar gāzveida kurināmo.

Vagrankas ražīgums galvenokārt ir atkarīgs no tās iekšējā 
diametra (600—2000 mm) un svārstās no 3 t līdz 25 t stundā.

Pēc vagrankas un priekškameras kārtējā remonta un klona 
izveidošanas uz klona novieto malku un aizdedzina. Tad iekrauj 
koksa iekures devu. Kad vagranka piepildīta ar šihtu līdz pild- 
lūkas līmenim, sāk pūst gaisu. Vagrankas kušanas joslā metāls 
sāk kust. Kausēšanas beigās pārtrauc šihtas iepildīšanu un dod 
iespēju iepildītajai šihtai izkust. Pēc čuguna izlaišanas atver va
grankas dibenu, vagranku iztukšo un ļauj tai atdzist. Pēc atdzi
šanas vagranku remontē, tad dibenu aizver, izveido jaunu klonu, 
vagranku iekurina un sāk jaunu kausējumu. Kausēšana vag- 
rankā ilgst 6—15 stundas.

Konverteri ar sānu pūsmu. Konverterus tēraudliešanas cehos 
lieto tērauda iegūšanai Besemera procesā. Sākumā čugunu kausē 
vagrankā un pēc tam ar celtņa kausu pārlej konverterā ar sānu 
pūsmu. Sim konverteram gaisu pievada nevis no apakšas, bet 
no sāniem. Konvertera tilpums parasti ir 1,5 —2,5 t.

Liesmu krāsnis. Metālu kausēšanai izmanto stacionāras un 
rotējošas liesmu krāsnis. Tās lieto galvenokārt sakausējumiem, 
kuros pamatmetāls ir varš, piemēram, bronzām.

Elektrokrāsnis. Liešanas cehos elektrokrāsnis lieto oglekļtē- 
rauclu un leģēto tēraudu, krāsaino metālu sakausējumu, kaļamā 
čuguna un speciālo pelēkā čuguna mārku kausēšanai. Elektro- 
krāšņu priekšrocības salīdzinājumā ar citām krāsnīm ir iespēja 
iegūt augstas kvalitātes metālu, sasniegt augstu temperatūru 
un viegli to regulēt, attīrīt metālu no kaitīgiem piemaisījumiem,

2 0 2



panākt minimālu metāla nodegumu un stabilu ķīmisko sastāvu 
un nodrošināt ērtu apkalpošanu.

Loka un indukcijas elektrokrāsnis. Loka trīsfāzu elektrokrās- 
nis (sk. IV nodaļu) izmanto galvenokārt tērauda ieguvei. Ču
guna liešanā tās lieto dupleksprocesā un retāk, kausējot cietu 
šihtu. Indukcijas elektrokrāsnis izmanto galvenokārt tērauda 
ieguvei un krāsaino metālu sakausējumu kausēšanai. Lai kausētu 
krāsaino metālu sakausējumus, lietuvēs lieto ari pretestību 
krāsnis un starojuma elektrokrāsnis.

Tlģeļkrāsnis. Vienkāršākā krāsns krāsaino metālu un sakau
sējumu kausēšanai ir tīģeļkrāsns. Parasti tā ir sekla apaļa šahta. 
Par kurināmo lieto koksu, naftu vai gāzi; no kurināmā ir atka
rīga krāsns konstrukcija. Metālisko šihtu ievieto grafīta vai ša- 
mota tīģelī, kuru ieceļ krāsnī, un krāsns šahtu aizver ar vāku. 
Degšanas produktus aizvada dūmvadā. Tīģeļi var būt arī ču
guna (viegli kūstošiem sakausējumiem).

Tīģeļos var kausēt arī tēraudu un čugunu. So metālu kvali
tāte tīģeļos ir labāka, bet zemā ražīguma un mazās tīģeļu iztu
rības dēļ šo kausēšanas veidu lieto reti. Kausēšana tīģeļos no
drošina izkausētā metāla ķīmiskā sastāva stabilitāti kausēšanas 
laikā, kas izskaidrojams ar metālu izolētību no atmosfēras gaisa, 
kurināmā un degšanas produktiem. Tīģeļus visbiežāk lieto vara 
un alumīnija sakausējumiem.

59. §. LEJAMAJIEM SAKAUSĒJUMIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS

Lejamajiem metāla sakausējumiem jābūt ar noteiktām teh
noloģiskām īpašībām un jāveido lējumi ar vajadzīgajām mehā
niskajām īpašībām. Svarīgākā no šīm īpašībām ir metāla škidr- 
plusiamiba, t. i., spēja labi piepildīt liešanas veidni. Šķidrplūsta- 
mība atkarīga no metāla ķīmiskā sastāva un temperatūras.

Sarukšana ir metāla īpašība sacietējot un atdziestot samazi
nāties lineārajos izmēros un tilpumā. Liešanas praksē ar saruk
šanu saprot lējuma lineāro izmēru samazināšanos salīdzinā
jumā ar modeļa izmēriem. Rukuma lielums dažādiem metāliem 
un sakausējumiem nav vienāds un ir atkarīgs ne tikai no to 
ķīmiskā sastāva un sakaršanas temperatūras, bet arī no veidņu 
un serdeņu pretošanās sarukšanai, no lējuma sieniņu biezuma 
un konstrukcijas. Lineārais rukums čugunam vidēji ir 1%, tē
raudam — 2%, krāsainajiem metāliem — 1,5%.

Kausēšanas temperatūra atkarīga no sakausējuma ķīmiskā 
sastāva un dabas: jo zemāka metāla vai sakausējuma kušanas 
temperatūra, jo vieglāk no tā iegūt lējumu.

Lējumam sacietējot, no metāla izdalās gāzes, kas izšķīdušas 
šķidrajā metālā. Liešanas laikā gāzes izdalās ari no veidnes un 
serdeņiem. Ja šķidrā metāla temperatūra ir pazemināta, kas
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apgrūtina gāzu izdalīšanos no tā, kā arī ja veidnēm un serdeņiem 
ir maza gāzu caurlaidība un paaugstināts mitrums, metālā rodas 
gāzu dobumi — viens no izplatītākajiem lējumu brāķa veidiem.

60. §. ČUGUNA LIEŠANA

Čuguns tā labo liešanas īpašību un lētuma dēļ ir visizplatī
tākais lējumu materiāls. Lējumu ķīmiskais sastāvs ir atkarīgs no 
to uzdevuma.

Pelēkā čuguna izturību nosaka grafīta ieslēgumu forma un 
lielums un metāliskā pamata uzbūve.

Visbiežāk čuguna lējumiem lieto perlīta-grafita čugunu, kura 
metāliskā pamata struktūrā ietilpst perlīts (saistītā oglekļa sa
turs tajā ir 0,83%). Sim čugunam ir lielākā mehāniskā izturība, 
un tas ir pietiekami labi apstrādājams.

61. §. AUGSTKVALITATĪVA ČUGUNA IEGŪŠANA

Par augstkvalitatīvu čugunu sauc čugunu ar paaugstinātu 
izturību. Augstkvalitatīva čuguna metāliskais pamats ir perlīts, 
kas satur sīkus, vienmērīgi sadalītus grafīta ieslēgumus. So ču
gunu lielākoties iegūst ar modificēšanu.

Modificēšana ir šķidrā (visbiežāk leģētā) čuguna apstrāde 
ar īpašiem modifikatoriem — piedevām, kuras čugunam pievieno 
vagrankas iztekas teknē vai arī kausā. Par modifikatoru lieto 
sasmalcinātu silikokalciju vai ferosilīciju 0,1—0,6% apmērā no 
čuguna svara. Modifikatori padara čuguna struktūras elementus 
sīkākus un piešķir grafītam sīku zvīņu formu. Ar to paaugstinās 
čuguna blīvums un mehāniskās īpašības un notiek struktūras 
izlīdzināšanās biezos un plānos lējuma šķērsgriezumos.

Lai iegutu augstizturigu čugunu (ВЧ) ar sferoidālo (lod
veida) grafītu, čugunu modificē ar magniju vai tā sakausēju
miem ar niķeli vai ferosilīciju. Lodveida grafīts samazina sprie
gumu koncentrāciju čugunā un stipri paaugstina tā mehāniskās 
īpašības. Šķidrajā čugunā ligatūras veidā ievada 0,3—0,5% 
magnija. No augstizturīgā čuguna izgatavo kloķvārpstas, vir
zuļu gredzenus, kokiles tērauda liešanai un citus izstrādājumus.

79. attēlā parādīta ar magniju modificēta čuguna mikrostruk- 
tūra (a — pirms termiskās apstrādes, b — pēc termiskās ap
strādes). Augstizturīgos magnija čugunus klasificē pēc ГОСТ 
7293—54. Čugunam ar mārku ВЧ 60-2 ir augstākā izturības ro
beža — 60 kG/mm2, bet čugunam ar mārku ВЧ 40-10 — lielā
kais relatīvais pagarinājums, virs 10%.
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79. att. Augstizturīga čuguna mikrostruk- 
tūra:

а — pirms term iskās apstrādes: ferīts — gaišs, 
g rafīts  — melns, perlīts; b — pēc term iskas 
apstrādes: ferīts +  grafīts; perlīts sag rau ts .

Sakarā ar labām mehāniskajām īpašībām augstizturigos ču
gunus arvien plašāk lieto kā tērauda, pelēkā čuguna un kaļamā 
čuguna aizstājējus.

XIII  N O D A Ļ A

LĒJUMU IEGŪŠANA

62. §. MODEĻI UN SERDEŅKASTF.S

Lai izgatavotu liešanas veidni, nepieciešams modelis un ser- 
deņkaste. Modeļa forma atbilst paredzētā lējuma ārējai formai. 
Serdeņkastē izgatavo serdeni, kas kalpo lējuma iekšējo dobumu 
veidošanai. Modeļu komplekta — modeļa un visu serdeņkastu
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konstrukcija atkarīga ne tikvien no lējuma konfigurācijas, bet 
arī no veidošanas paņēmiena. Modeļus un serdeņkastes gatavo 
viengabala, izjaucamus divās vai vairākās daļās un ar noņema
mām daļām, kas atvieglo modeļu izņemšanu no veidnes. Modeļu 
komplektu izgatavo pēc lējuma rasējumiem.

80. attēlā parādīts lējums — īscaurule 1 un tā izgatavošanai 
lietotais izjaucamais modelis 2. Modelim ir īpaši izvirzījumi K, 
ko sauc par serdeņzīmēm; tie kalpo atbalsta dobumu izveidoša
nai, kuri nepieciešami serdeņa ievietošanai. Izjaucamajai īscau- 
rules serdeņkastei 3 ir attiecīgs dobums serdeņa izgatavošanai.

80. att. Modeļu komplekts lējumu izgatavošanai.

Konstruējot modeļu komplektu, jācenšas iztikt ar mazāku mo
deļa un serdeņkastu izjaucamo daļu skaitu, jo liekās izjaucamās 
vietas sarežģī modeļu komplekta un liešanas veidnes izgatavo
šanu, iznāk neprecīzāks lējums ar daudziem pielējumiem un grā- 
tēm. Lai atvieglinātu izņemšanu no veidnes, modeļa vertikāla
jām sieniņām piešķir nelielu koniskumu, ko sauc par veidošanas 
slipiimu. Slīpuma lielums atkarīgs no modeļa sieniņas augstuma 
un veidošanas paņēmiena un svārstās 0,5—3° robežās. Modeļu 
izmērus izgatavo rukuma tiesu lielākus par lējumu izmēriem. 
Rukuma uzlaides izvēlas atkarībā no sakausējuma lineārā ru
kuma lieluma, ko izteic procentos no lējuma izmēriem. Šim nolū
kam lieto rukuma metramēru, kuram katra iedaļa attiecīgo ru
kuma tiesu lielāka par normāla metramēra iedaļu.

Izgatavojot modeļus, paredz arī uzlaides lējumu mehāniskai 
apstrādei.

Par modeļu un serdeņkastu materiālu parasti ņem koku, vis
biežāk priedi, bet lielseriju ražošanā — metālu. Kokmateriālam, 
ko lieto modeļu izgatavošanai, jābūt labi izžāvētam, lai tā mit
rums nepārsniegtu 10%. Metāla modeļus izgatavo no alumīnija 
sakausējumiem. Modeļu izgatavošanu veic pēc lējuma rasējuma. 
Lai koka modeļu vai serdeņkastu sagataves pasargatu no sa
mešanās, tās salīmē no gabaliem ar dažādu šķiedras virzienu.
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Kad izmēri pārbaudīti pēc lējuma rasējuma, modeļus nokrāso: 
čuguna lējumiem sarkanus, tērauda lējumiem pelēkus un krā
saino metālu sakausējumu lējumiem dzeltenus. Modeļu serdeņ- 
zīmes visiem sakausējumiem krāso melnas.

Metāla modeļiem salīdzinājumā ar koka modeļiem ir lielāka 
precizitāte, ilgāks darbmūžs un gludāka virsma, bet to izgata
vošana izmaksā daudz dārgāk nekā koka 
modeļu izgatavošana. Tos montē uz īpa
šām modelplatēm. 81. attēlā parādītas mo- 
deļplates ar cieši piestiprinātām modeļu 
daļām. Uz vienpusējām modelplatēm vienā 
pusē piestiprina tikai augšējās vai tikai 
apakšējās modeļa daļas, uz divpusējām 
modelplatēm modeļa daļas izvieto abās 
plates pusēs, dalot modeli simetriski pa da- 
lijumplakni, uz reversīvajām modelplatēm 
abas modeļa daļas novieto uz vienas un 
tās pašas puses tā, ka, pagrieztas par 180°, 
tās papildina viena otru. Uz tās pašas pla
tes montē arī ielietņu sistēmas elementus 
(sārņu uztvērējus, barotājus).

63. §. VEIDZEMES UN SERDEŅZEMES SAGATAVOŠANA

Materiālus, no kuriem izgatavo liešanas veidnes, sauc par 
veidzemi. Tai nepieciešamas šādas īpašības:

1) izturība — spēja pretoties statiskām un dinamiskām slo
dzēm liešanas formas izgatavošanas, salikšanas un transportē
šanas laikā, kā arī metāla ieliešanas laikā;

2) plastiskums — spēja dot labu modeļa nospiedumu un sa
glabāt to pēc modeļa izņemšanas;

3) ugunsizturība — spēja nesakust un nekļūt mīkstai šķidrā 
metāla augstās temperatūras iedarbībā un nepiedegt pie lējuma 
virsmas;

4) gāzu caurlaidība — spēja laist cauri gāzes, kas rodas, 
kad veidnē ielej izkausēto metālu (ūdens tvaiks, gaiss, gāzes, 
kas izdalās no izkausētā m etāla);

5) elastība — liešanas veidnes materiāla spēja nedaudz sa
rauties (bez sagrūšanas), metālam sarūkot sacietēšanas un at
dzišanas gaitā.

Izturību mitrā stāvoklī panāk, pievienojot veidzemei māla vai 
betonīta piedevas, izturību sausā stāvokli — lietojot organiskas 
saistvielas, piemēram, sulfīta sārmu. Plastiskumu panāk, pievie
nojot noteikta mitruma mālus, ugunsizturību — lietojot smiltis 
ar augstu kramaiņa saturu un grafīta piedevu. Gāzu caurlaidību 
panāk, lietojot rupjākas smiltis un zāģu skaidas, elastību -  - pie
vienojot zāģu skaidas.

а

b

C G

81. att. ModeļplaU's: 
ct un b — vienpusējas. 
c —• divpusēja; ct — 

reversīva.
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Veidzemes galvenās sastāvdaļas ir kvarca smiltis un māli, 
kas samitrināti ar ūdeni. Maisījuma pamats ir smiltis, bet mitrie 
māli kalpo par saistvielu. Pēc liešanas veidņu izgatavošanas pa
ņēmiena izšķir veidzemi mitrai veidošanai (veidnēs lej metālu 
bez to iepriekšējas žāvēšanas) un veidzemi sausai veidošanai 
(pirms metāla ieliešanas veidnes žāvē, lai paaugstinātu to kva
litāti). Vairāk izplatīta mitrā veidošana. Visu veidzemju pamatā 
ir no veidkastēm izkratītā lietotā veidzeme, kurai piejauc svai
gus materiālus (mālus, smiltis) un piedevas, kādas paredz teh
noloģija, — samaltu koksu, šamotu, akmeņogļu putekļus, kas 
samazina veidzemes piedegšanu lējumam; sauso veidņu un lielu 
serdeņu veidzemei pievieno zāģu skaidas, kas veidņu un serdeņu 
žāvēšanas gaitā sadeg vai sažūst, atstājot poras un tā palielinot 
gāzu caurlaidību un maisījuma elastību. Piedevu daudzums 
veidzemē ir 1—5%.

Veidzemes pēc uzdevuma iedala pārklājošās veidzemes, pil
dījuma veidzemes un kopējās veidzemes. Ar pārklājošo veidzemi 
pārklāj modeli 20—30 mm biezā kārtā. Pildījuma veidzeme 
kalpo atlikušās veidnes daļas piepildīšanai. Kopējās veidzemes 
lieto visas veidnes izgatavošanai. Augstākās prasības izvirza 
pārklājošām veidzemēm. Pildījuma veidzemes sastāv galveno
kārt no lietotās veidzemes, kas atsvaidzināta, pievienojot ūdeni 
un nedaudz smilšu un mālu. Pārklājošās veidzemes sastāvā ir 
40% svaigu piedevu. Izgatavojot kopējo veidzemi, lietotai (de
gušai) veidzemei pievieno 10—20% svaigu materiālu (mālu, 
smilšu, ūdens). Ieteiktais kopējās veidzemes sastāvs vidējas sa
režģītības 20—300 kg smagu čuguna lējumu izgatavošanai ir 
šāds: lietotā veidzeme — 80%, kvarca smiltis — 14%, akmeņ
ogļu putekļi — 6%- Mitrās veidzemes spiedes izturībai jābūt 
0,4—0,5 kG/cm2, mitrumam 4,5—5,5 %■

Lejot metālu veidnē, serdeni no visām pusēm (izņemot ser- 
deņzīmes) apņem izkausētais metāls, kas stipri iedarbojas uz 
serdeņu materiālu. Sakarā ar to serdeņiem jābūt ar paaugsti
nātu izturību, ugunsizturību, elastību un gāzu caurlaidību. Ser- 
deņzemes sastāvu izvēlas, ņemot vērā serdeņa izmērus, sarež
ģītību, kā arī izgatavojamā lējuma sakausējumu. Serdeņzemes 
pēc sastāva iedala smilšu-mālu un smilšu-eļļas serdeņzemes. 
Smilšu-mālu serdeņzemes lieto galvenokārt lielu serdeņu izga
tavošanai, kam vajadzīgs karkass. Smilšu-eļļas serdeņzemes 
sastāv no kvarca smiltīm ar saistvielas — lineļļas vai tās aiz
stājēju piedevu. Sīs serdeņzemes lieto atbildīgiem sarežģītas 
konfigurācijas lējumiem. Veidņu un serdeņu izgatavošanai ču
guna un tērauda lējumiem plaši lieto ātri žūstošas veidzemes, 
kurās saistviela ir šķidrais stikls. No ātri žūstošās veidzemes 
izgatavoto veidni vai serdeni appūš ar ogļskābo gāzi; ogļskā
bajai gāzei iedarbojoties uz šķidro stiklu, veidzeme ātrāk sa
cietē un veidne iegūst augstu izturību.
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Čuguna liešanai lieto ari ātri žūstošas veidzemes, kas sa
stāv no 85% kvarca smilšu, 9% mālu, 5% šķidrā stikla un 1% 
nātrija hidroksīda.

Sagatavojot veidzemes un serdeņzemes, izejmateriālus (smil
tis, mālus un citus) žāvē un sijā. Lietoto veidzemi izkrata no 
veidkastēm, pikas sasmalcina, izlaiž caur magnēta separatoru, 
lai atdalītu metāliskās daļiņas, un pēc tam sijā, lai atdalītu ci
tus svešķermeņus.

Veidzemi sagatavojot, ie
priekš apstrādātās veidzemes 
sastāvdaļas sajauc un mitrina 
skrejdzirnās (82. att.). Skrej- 
dzirnām ir nekustīga daļa 2, 
kurā atrodas gludi veltņi 1, kas 
sajauc iepildītos materiālus, un 
izliektas lāpstiņas 3, kas tos pie
vada veltņiem. Gatavā veidzeme 
pa atveri kausa apakšā tiek iz
vadīta īpašā teknē 4. Ražīgākās 
skrejdzirnās ir marka 115, kas 
strādā automātiski un dod 16—
34 m3 veidzemes stundā (atka
rībā no veidzemes sastāva). Pēc 
sajaukšanas veidzeme nokļūst 
īpašos glabāšanas bunkuros vai arī uz transportlentas, kas to 
piegādā veidošanas vietām. Sagatavotajai veidzemei pārbauda 
izturību, gāzu caurlaidību un mitrumu.

64. §. VEIDOŠANA

Lai iegūtu liešanas veidnes, veidzemē (pēc modeļa) izga
tavo dobumus, kas atbilst lējuma formai un izmēriem, lai pēc 
tam tos piepildītu ar izkausētu metālu.

Liešanas veidnes izgatavo ar rokām vai ar mašinu. Veido
šanu ar rokām lieto individuālā un sīksēriju ražošanā, veido
šanu ar mašīnu — masveida un sērijveida ražošanā.

Veidošanā lietojamie instrumenti un piederumi. Veidošanai 
ar rokām lieto šādu veidošanas instrumentu komplektu (83. att.): 
blietes (rokas 2 un pneimatiskās /) , gludīklas 3 veidņu gludi
nāšanai, iesmus 4 gāzu kanālu izduršanai veidnē, lancetes 5 
kanālu iegriešanai un veidnes apdarei, lāpstas 6, speciālus pa- 
cēlājus 7 modeļa izcelšanai no veidnes. Veidņu izgatavošanā 
lieto arī rokas sietu pārklājošās veidzemes sijāšanai, otiņu veid
nes šķautņu mitrināšanai, lai novērstu veidzemes nobiršanu, šļū
teni veidnes iepriekšējai izpūšanai ar saspiestu gaisu, līmeņrādi 
un lineālu. Instrumentu un ierīču lietošanu nosaka veidoša
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83. att. Veidošanas instrumentu komplekts.

nas paņēmiens, ražošanas raksturs un lietuves ceha tehniskais 
līmenis.' Veidošanā ar mašīnu minētos instrumentus gandrīz ne
maz nelieto.

Veidkastes kalpo liešanas veidņu ietveršanai, un tās ir lie
tas vai metinātās čuguna, tērauda vai alumīnija sakausējumu 
kastes bez dibena. 84. attēlā a parādīta veidkaste veidošanai ar

rokām, 84. attēlā b — veidoša
nai ar mašīnu. Pirmā sastāv no 
augšējās puses 1 un apakšējas 
puses 2. Katrai no tām ir atmala 
veidzemes noturēšanai veidkas- 
tē. Rokturi 4 kalpo transportē
šanai (vidējas un lielas veidkas
tes transportēšanas ērtības dēļ 
apgādātas ar redzēm un tiek 
pārvietotas ar celtni). Pielēju- 
miem a un b (austiņām) ir cau
rumi ar tajos iepresētiem slī
pētiem tērauda ieliktņiem, kas 
kalpo veidkastu savienošanai ar 

tērauda tapām 3. Labākai gāzu izvadīšanai vidēju un lielu veid
kastu sienās ir caurumi. Lielām veidkastēm veidzemes noturēša
nai bez atmales ir vēl iekšējas šķērssienas — ribas 1 (83. att. b), 
kas atrodas 30—40 mm attālumā no modeļa. Pēc formas veid
kastes mēdz būt taisnstūrainas, apaļas vai citāda veida atkarībā 
no lējuma formas. Veidkastu klasifikāciju dod ГОСТ 2133—57.

Veidošana ar rokām. Veidošana klonā ir liešanas veidnes iz
gatavošana ceha veidošanas nodaļas zemes grīdā. Veidošana 
klona var būt vaļēja un segta (zem veidkastes). To lieto vien
kāršas konfigurācijas lējumu iegūšanai individuālajā ražošanā.

84. att. Veidkastes veidoša
nai ar rokam un mašīnu.
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Ar veidošanu pēc šablona individuālajā ražošanā izgatavo 
tādas lielu lējumu veidnes, kurām ir rotācijas ķermeņu forma, 
piemēram, spara ratu veidnes, skriemeļu veidnes. Šajā gadījuma 
veidošanu izdara, griežot ap asi plakanu koka šablonu, kura 
darba kontūra atbilst lējuma radiālajam šķēlumam. Šablona iz
gatavošana ir ievērojami vienkāršākā un lētāka par modeļa iz
gatavošanu.

Visvairāk izplatīta veidošana veidkastēs. To var izdarīt 
vienā, divās, trijās un vairākās veidkastēs; visbiežāk veidošanu 
izdara divās veidkastēs.

85. attēlā parādīta ieliktņa veidošana pēc modeļa divās veid
kastēs. Uz veidkastes plates 1 (85. att. a) novieto modeli 2 
un uzliek apakšējo veidkasti 3. Modeli apputina ar apputināša- 
nas līdzekli un uzsijā 30—40 mm biezu pārklājošās veidzemes 
kārtu, kuru blīvē ar rokām. Pēc tam veidkasti piepilda ar pildī
juma veidzemi un blīvē ar blieti, kamēr iegūst vajadzīgo pildī
juma blīvumu. Lieko veidzemi norauš ar lineālu, ar iesmu iedur 
caurumus gāzu izplūdei (85. att. b). Līdz ar to apakšējās veid
kastes veidošana beigusies.

Sākot augšējās veidkastes veidošanu, apakšējai veidkastei 
uzliek otru veidkastes plati un apgriež ar pirmo veidkastes plati 
uz augšu, pēc tam pirmo veidkastes plati noņem un dalījum- 
plakni apkaisa ar sausām kvarca smiltīm. Uz ieveidotās modeļa 
puses uzliek otru pusi 4 tā, lai tās tapas ieietu pirmās puses 
ligzdās (lai novērstu modeļa pušu nobīdīšanos). Tad augšējo 
veidkasti uzliek uz apakšējās (85. att. c). Lai izveidotu ieliet- 
nes stāvkanālu un izplūdes kanālu, lieto īpašus modeļus 5 un 6 
(85. att. d). Augšējās veidkastes piepildīšanu ar veidzemi un 
caurumu duršanu gāzu izplūdei izdara tāpat kā apakšējai veid
kastei. Pēc tam izveido ielietnes piltuvi, izņem ielietnes stāv- 
kanāla un izplūdes kanāla modeļus, noņem un apgriež augšējo 
veidkasti, ar gludīklu izgriež sārņu uztvērēju un barotāju un 
uzmanīgi, viegli izkustinot, izņem no veidnes modeļa puses. Ar 
lancešu un gludīklu palīdzību pielabo veidni, piegludinot asās 
šķautnes. Ja daļa veidzemes nodrupusi, to uzmanīgi aizvāc ar 
āķiem, bet veidnes dobumu ar otiņu vai pulverizatoru pārklāj 
ar veidnes krāsu vai apputina (piemēram, ar pulverveidīgu gra
fītu), lai pasargatu lējumus no piedegšanas. Veidnes apakšējā 
pusē ieliek serdeni 7 (85. att. e), atbalstot to serdeņzīmju dobu
mos, pēc tam veidnei uzliek augšējo pusi un sastiprina to ar 
apakšējo; šādi sagatavota veidne ir gatava liešanai.

85. attēlā f parādīts lējums ar ielietni un izplūdes kanālu.
Veidošanu veidkastēs var izdarīt pēc modeļiem, kas nostip

rināti uz modeļplatēm (uz vienas modeļplates var novietot vai
rākus modeļus), tā panākot lielāku lējuma precizitāti. Bez tam liz 
modeļplates nostiprina ielietnes sistēmas elementu modeļus, tā 
dēļ šie elementi nav jāizgriež. Lai iegūtu sarežģītus lielgabanta
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85. att. Ieliktņa veidošanas process pec modeļa divas veidkastes (secīgas 
veidošanas operācijas).

lējumus^ dažkārt tos veido trijās, četrās un pat vairākās veid
kastēs. Šādu lējumu modeļiem ir vairākas dalījumplaknes.

Veidošana ar izņemšanu no veidkastes ir īpašs veidošanas 
paņēmiens. Pēc šā paņēmiena veidkastē izgatavoto veidni izņem 
no tās ārā un ieliek īpaša aptverē. Sis veidošanas paņēmiens 
dod iespēju izmantot vienu un to pašu veidkasti liela skaita 
veidņu izgatavošanai.

Veidošana ar mašīnu. Veidošanā ar mašīnu liešanas veid
nes izgatavo, mehanizējot divas operācijas — maisījuma blīvē
šanu veidkastē un modeļa izņemšanu no veidnes.

Veidošana ar mašīnu dod augstāku ražīgumu salīdzinājumā 
ar roku darbu un neprasa augsti kvalificētus strādniekus, bez 
tam tiek atvieglots smagais veidotāja darbs. Veidnes iznāk ar 
vienmērīgāku blīvējumu un augstāku izturību, un lējumus var 
iegūt ar minimālām uzlaidēm mehāniskajai apstrādei.

Veidošanu ar mašīnu izdara uz modeļplatēm, pie kurām pie-
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stiprina modeļus. Modeļplates var būt vienpusējas — veidnes 
vienas puses veidošanai — vai divpusējas — veidnes abu pušu 
veidošanai. Uz modeļplatēm nostiprina ari ielietnes sistēmas ele
mentu (sārņu uztvērēju, barotāju, izplūdes kanālu) modeļus, 
tādēļ nekādi papildu iegriezumi veidnē nav jāizdara.

Pēc veidzemes blīvēšanas paņēmiena veidošanas mašīnas 
iedala tricinātājmašīnās, presētājmašinās, smilšmetējos un ci
tās mašīnās.

Tricinātājmašīnu lieto veidzemes blīvēšanai. Veidzemi, kas 
pārsedz veidkastē ievietoto modeli, pakļauj vertikāliem grūdie
niem, kuru rezultātā veidzeme sablīvējas. Šāda mašīna, ko dar
bina saspiests gaiss, shematiski parādīta
86. attēlā. Uz mašīnas galda 1 nostiprināta 
modeļplate ar modeli 2, kurai uzlikta ar 
veidzemi piepildīta veidkaste. Pa vadu 4 
cilindrā 5 ieplūstot saspiestam gaisam, 
galds paceļas noteiktā augstumā, līdz at
veras caurums 3 saspiestā gaisa izplūdei.
Gaisam izplūstot, galds krīt uz leju, atsi
toties pret cieto pamatni. Trieciena brīdī 
veidzeme veidkastē sablīvējas. Triecienu 
skaitu nosaka atkarībā no vajadzīgā veid
nes blīvuma, un tas ir no 10 līdz 300 trie
cienu minūtē. Ar šo paņēmienu iegūst nevienmērīgu veidzemes 
blīvējumu; visblīvākā ir veidzemes kārta pie modeļa. Lai šo trū
kumu novērstu, izdara virskārtas piepresēšanu.

Presētājmašīnas blīvē veidzemi ar presēšanu. Presēšana ša
jās mašīnās var notikt no augšas vai no apakšas. Ar šo paņē
mienu izgatavo liešanas veidnes veidkastēs ar augstumu līdz

1000 mm.
Pašreiz liešanas veidņu iz

gatavošanai ar presēšanu lieto 
augstražīgas automātiskas 
presēšanas-veidošanas līnijas 
(АПФЛ) un presēšanas-veido
šanas līnijas ar vadīšanu no at
tāluma (ДУПФЛ).

Smilšmetējus lieto veidkastu 
piepildīšanai ar veidzemi, to 
vienlaikus pildot un blīvējot.

87. attēlā parādīta smilšme- 
tēja galviņas darbības shēma. 
Veidzemi no smilšmetēja bun
kura pa logu a pievada galviņai. 
Galviņas kauss 2 ātri griežas un 
izmet veidzemi ar lielu ātrumu 
pa atveri b veidkastē 4. Veidze-

87. ali. Smilšmeteja galviņas 
darbības shēma:

1 — apvalks; 2 — galviņas 
kauss; 3 — modelis; 4 — vcīd- 

kaste.

86. all. Tricinātāj- 
mašinas uzbūves 

shēma.

213



mes blīvēšanas pakāpe regulējama, mainot kausa griešanās āt
rumu. Smilšmetējus var izmantot, izgatavojot jebkura veida un 
lieluma veidnes, kas ir liela šo mašīnu priekšrocība salīdzinā
jumā ar citiem veidošanas mašīnu tipiem. Smilšmetēju ražīgums 
sasniedz 15 m3 veidzemes stundā. Tie nodrošina vienmērīgu veid- 
zemes blīvējumu visā veidkastes augstumā. Smilšmetējus izga
tavo stacionārus un pārvietojamus.

Serdeņu izgatavošana. Serdeņu izgatavošanai ar rokām vis
biežāk lieto izjaucamas serdeņkastes, kas sastāv no divām pu
sēm. 88. attēlā a parādīta serdeņkaste cilindriska serdeņa izga
tavošanai. Tā ir izjaucama un sastāv no divām pusēm, kas 
savienojamas ar tapām un sastiprināmas ar skavu 3. Serdeņkas
tes darba virsmas pirms serdeņa izgatavošanas apputina ar 
likopodiju vai apsmidzina ar petroleju (metāla serdeņkastēm), 
lai novērstu serdeņzemes pielipšanu. Saliktu serdeņkasti pie
blīvē ar serdeņzemi, pēc tam noņem skavu, ar viegliem piesi
tieniem atbrīvo serdeni no serdeņkastes pusēm un pēc tam žāvē.

Lai palielinātu serdeņu izturību, tajos ievieto metāla kar
kasu. Sīkiem serdeņiem par karkasu kalpo pēc serdeņa kontūras 
izliekta dažada diametra stieple; lieliem serdeņiem par karkasu 
lieto lietu čuguna rāmīti (88. att. b) ar tērauda stienīšiem, kurus 
izliec pēc serdeņa formas. Lai palielinātu gāzu caurlaidību, ser
deņos izveido īpašus ventilācijas kanālus. Dažreiz lieliem ser
deņiem gāzu caurlaidību un elastību palielina, ievietojot tajos 
izdedžus vai izveidojot tos dobus.

Virpotus serdeņus, kuriem ir rotācijas ķermeņu forma, izga
tavo pēc šablona ar īpaša darbgalda palīdzību.

Mašīnas, kuras lieto serdeņu izgatavošanai, pēc konstruk
cijas un darbības līdzīgas veidošanas mašīnām. Lielsēriju un 
masveida ražošanā plaši lieto smilšmetējas serdeņu mašīnas.

88. att. Serdeņu izgatavo
šana:

а — vienkārša apaļa serdeņa 
izgatavošana;

J, 2 — serdeņkastes puses; 3 — 
skava; 4 — serdenis;

b — liela serdeņa karkass;
J — liets rām ītis; 2 — tērauda 

stienīši.
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Veidņu un serdeņu žāvēšana. Liešanas veidnes sausai veido
šanai žāvē, lai palielinātu to izturību un gāzu caurlaidību un 
samazinātu gāzu izdalīšanos. Serdeņus kā liešanas veidnes daļu, 
kas atrodas grūtākajos apstākļos, gandrīz vienmēr žāvē, lai tic 
iegūtu vajadzīgo izturību. Žāvēšanas temperatūra atkarīga no 
veidzemes un serdeņzemes sastāva un lietotajām saistvielām. 
Tā nedrīkst pārsniegt robežu, pie kuras sākas saistvielu sair
šana. Veidņu žāvēšanas temperatūra ir 250—450°C, bet ser
deņu — 120—250°C.

Veidņu un serdeņu žāvēšanu izdara periodiskas un nepār
trauktas darbības žāvētavās. Pie periodiskas darbības žāvēta
vām pieder plaši izplatītās kameru žāvētavas, kur ratiņus ar 
veidnēm vai serdeņiem pa sliedēm ievada žāvēšanas kamerā un 
pec žāvēšanas izvada pa tām pašām durvīm, kas atrodas kame
ras gala sienā. Sīkus serdeņus žāvē galvenokārt īpašās skapju 
žāvētavās. Serdeņu žāvēšanai lieto arī vertikāla vai horizontāla 
tipa nepārtrauktas darbības konveijera žāvētavas. Augstražīgs 
paņēmiens, kas nodrošina kvalitatīvu žāvēšanu, ir žāvēšana ar 
augstfrekvences strāvu. Šaja paņēmienā kustošā lenta, li z  ku
ras novietoti mitri serdeņi, iziet caur augstfrekvences konden
satoriem, kas novietoti virs lentas un zem tās, un nonāk augst
frekvences lauka, kur notiek serdeņa žāvēšana no iekšienes un 
no ārpuses ar vienādu ātrumu. Serdeņu pārkāršana nevar no
tikt, jo ar mitruma izzušanu tajos žāvēšana tiek automātiski 
pārtraukta.

Veidnes, kas izgatavotas klonā, žāvē ar pārnesamiem žāvē
tājiem; žāvēšanai lieto arī elektrosildītājus un infrasarkano 
staru lampas.

65. §. IELIEŠANA VEIDNES, LĒJUMU IZSIŠANA UN TĪRĪŠANA

lelietnes sistēma. Par
ielietnes sistēmu sauc ka
nālu sistēmu, pa kuru 
šķidrais metāls iekļūst 
veidnē.

Normāla ielietnes sis
tēma sastāv no šādiem 
elementiem (89. a tt.): 
ielietnes kausa 1, stāvka- 
nāla 2, sārņu uztvērēja S 
un barotājiem 4. Visu ba
rotāju šķērsgriezumu sum
mai jābūt mazākai par 
stāvkanāla šķērsgriezumu, 
lai liešanas laikā sārņu

89. att. Ielietnes sistēma:
а  — norm ālas ielietnes sistēm as uzbūve; 
b — lējum s a r  ielietnes sistēm u un 

izplūdes kanāliem.
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uztvērējs būtu piepildīts ar metālu un labāk aizturētu sārņu 
ieslēgumus, novēršot to iekļūšanu veidnē. Ielietncs kausus lie
liem lējumiem labākai sārņu aizturēšanai izveido ar sliekšņiem. 
Šai nolūkā dažkārt stāvkanālā ievieto apaļus serdeņzemes fil
trējamos sietiņus. Barotāju skaits un novietojums ir atkarīgs no 
lējuma konstrukcijas un izmēriem. Lai cīnītos ar rukuma dobu
miem, lieliem lējumiem uzstāda lējuma piedēkļus.

Ielietnes sistēmas šķērsgriezumu aprēķina, pamatojoties uz 
formulām un eksperimentāliem datiem. Augstākajās lējuma vie
tās uzstāda īpašus izplūdes kanālus 5, kas kalpo liešanas pro
cesā radušos gāzu un veidnē iekļuvušo sārņu izplūdei.

Veidnes piepilda ar metālu nepārtrauktā strūklā, lai novēr
stu oksīdu rašanos uz veidni daļēji piepildījušā metāla virsmas 
un tā saukto nesakusumu. Visā liešanas laikā ielietnes kausam 
jābūt piepildītam ar metālu, lai sārņi neiekļūtu veidnē. Liešanu 
beidz pēc izplūdes kanālu vai piedēkļu piepildīšanās ar metālu. 
Veidņu pieliešanu izdara ar liešanas kausiem, kuru tilpums var 
būt no 10 kg līdz desmitiem tonnu, šķidro metālu kausos iepilda 
no kausēšanas krāsns. Neliela tilpuma kausus (līdz 50 kg) uz 
liešanas vietu aiznes viens vai divi lējēji, lielāka tilpuma kau
sus pārvieto ar celtņiem vai pa viensliedes ceļu. Kausus no ār
puses klāj dzelzs apvalks, kas iekšpusē izziests ar ugunsizturī
giem māliem, bet lieliem kausiem izoderēts ar šamota ķieģe
ļiem. Pirms kausu piepildīšanas ar metālu tos izžāvē un sasilda.

Tērauda izliešanai veidnēs vai kokilēs kausiem ir aiztur- 
ierīce.

Lējumu izsišana un tīrīšana. Pēc pilnīgas sacietēšanas un 
pietiekamas atdzišanas lējumus izsit no veidnēm; pēc tam no 
lējumiem izsit serdeņus. Lējumu izsišanu izdara ar āmuru vai 
biežāk mehanizēti. Pie mehanizētajiem paņēmieniem pieder iz
sišana ar pneimatiskiem vibratoriem, kurus piestiprina traversā 
iekārtai veidkastei, un izsišana uz īpaša vibrācijas režģa. Vibrā
cijas iedarbībā veidnes sabrūk, un lējumi atbrīvojas. Serdeņus 
izsit ar rokām, ar vibrācijas mašīnām vai arī izskalo īpašās hid- 
rokamerās ar ūdens strūklu, kuras spiediens ir 30—100 atmo
sfēru.

Ielietņus un izplūdes kanālus no čuguna lējumiem atdala ar 
āmuru, no tērauda un krāsaino metālu lējumiem — ar ripzāģi 
vai lentas zāģi. Ielietņu un piedēkļu atdalīšanai no tērauda lē
jumiem lieto ari griešanu ar gāzi.

Pie lējumu tīrīšanas operācijām pieder lējumiem pielipušās 
un piedegušās veidzemes atdalīšana, nelīdzenumu nogludinā- 
šana ielietnes sistēmas pievienojuma vietās, pielējumu atdalī
šana veidnes dalījumplaknē un pie serdeņzīmēm. Sīkiem lēju
miem pielipušās un piedegušās veidzemes atdalīšanu izdara 
tīrīšanas trumuli, kuram griežoties lējumi berzējas cits gar citu. 
Lējumu tīrīšanai lieto arī īpašu skrošu strūklas ierīci, kas pret
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tīrāmā lējuma virsmu ar saspiesta gaisa palīdzību virza čuguna 
(tērauda) skrošu strūklu. Lielu lējumu tīrīšanai lieto smilšu 
hidrauliskās iekārtas. Lējumu galīgo tīrīšanu izdara ar stacio
nārām un pārvietojamām slīpierīcēm.

Serdeņu izsišanai lieto arī eksperimentālas ierīces, kurās iz
manto elektrohidraulisko efektu (ЭГЭ). Šajā paņēmienā šķid
rumā, kas atrodas vaļējā vai slēgtā traukā, notiekot augstsprie
guma dzirksteļizlādei (impulsizlādei), ap izlādes zonu rodas 
ļoti augsti hidrauliskie impulsu spiedieni, šo spiedienu ietekmē 
šķidrums pārvietojas un sagrauj nemetāliskos objektus, šajā ga
dījumā no lējumiem neizņemtos serdeņus, kuri ievietoti izlā
des zonā. Praktiski nesaspiežamais šķidrums no izlādes vietas 
ar milzīgu ātrumu virzās uz visām pusēm, radot pirmo, galveno 
hidraulisko triecienu; pēc tam izveidojies dobums ar tādu pašu 
ātrumu sakļaujas, radot otro hidraulisko triecienu, šis cikls 
atkārtojas saskaņā ar impulsu biežumu. Serdeņus sagrauj me
hāniskie triecieni, ko rada augsti un ļoti augsti hidrauliskie spie
dieni un citi augstsprieguma dzirksteļizlādes faktori.

66. §. TĒRAUDA UN KRĀSAINO METĀLU SAKAUSĒJUMU LĒJUMI

Tērauda lējumi. Mūsdienu mašīnbūvē plaši lieto dažādu kon
figurāciju tērauda veidlējumus ar svaru no 10—20 g līdz 200 
tonnām, jo tiem ir lielāka izturība un sīkstums nekā lējumiem 
no pelēkā un kaļamā čuguna.

Tērauda lējumus plaši lieto detaļām, kas darbojas lielās 
triecienslodzēs, ķīmiski agresīvās vidēs un augstās tempera
tūrās.

Tērauda veidlējumus izgatavo no oglekļtērauda, kas satur 
0,1 — 0,55% oglekļa, un no dažādiem leģētiem tēraudiem ar 
silīcija, mangāna, hroma, niķeļa, volframa, vanādija, molib- 
dena, titāna, vara un citu elementu piedevām.

Saskaņā ar РОСТ 977—41 oglekļtērauda veidlējumus klasi
ficē pēc mehāniskajām īpašībām un ķīmiskā sastāva un pēc kva
litātes iedala trijās grupās —- parastās, paaugstinātās un se
višķi augstas kvalitātes lējumos.

Oglekļtēraudu lējumu apzīmējumā cipari norāda vidējo og
lekļa saturu procentos, bet burts Л rāda, ka tērauds paredzēts 
lējumu izgatavošanai.

Atkarībā no leģējošo piemaisījumu satura procentos lēju
miem paredzēto tēraudu iedala trijās grupās: mazleģētos tērau- 
dos, kuros ir līdz 2,5% leģējošo piemaisījumu, vidēji leģētos 
tēraudos, kuros ir 2,5—10% leģējošo piemaisījumu, un augst- 
leģētos tēraudos, kuros ir vairāk par 10% leģējošo piemaisī
jumu.

Salīdzinājumā ar čugunu tēraudam ir sliktākas liešanas

217



īpašības: augstāka kušanas temperatūra (1400—1550°C) un ma
zāka šķidrplūstamība, kas pasliktina veidnes piepildīšanos ar 
šķidro metālu, lielāks rukums (apmēram 2%), kas rada rukuma 
dobumus un sprieguma plaisas. Rukuma dobumu novēršanai 
lieto masīvus lējumu piedēkļus. Sim pašam nolūkam lieto lējuma 
piedēkļus ar iekšēju eksotermiskci maisījuma apvalku, kuros, 
ieplūstot šķidrajam metālam, notiek spontānas eksotermiskas 
reakcijas; izdalītais siltums sakarsē lējuma piedēkļu metālu, 
kas nodrošina rukuma dobuma piepildīšanos, lējumam sacietē
jot. Maisījuma galvenās sastāvdaļas ir alumīnija graudi un 
dzelzs pļāva, pildviela ir kvarca smiltis, saistviela — ugunsiz
turīgi māli un šķidrais stikls. Lai novērstu plaisas un sameša
nos, veidnes un serdeņus izgatavo ar elastīgiem starpslāņiem.

Tērauda lējumu veidzemēm jābūt ar augstu ugunsizturību. 
Tērauda lējumus lej kā mitrās, tā arī sausās veidnēs. Sauso vei
došanu lieto sarežģītas konfigurācijas un masīviem tērauda lē
jumiem. Tērauda kausēšanu veidlējumu liešanai izdara mar
tenkrāsnis, loka un indukcijas elektrokrāsnis un konverteros ar 
sānu pūsmu. Lai novērstu iekšējos spriegumus, tērauda lējumus 
parasti atkvēlina vai normalizē.

Krāsaino metālu sakausējumu lējumi. Krāsaino metālu lē
jumu iegūšanai lieto sakausējumus, kuros pamatmetāls ir 
varš (bronzas, misiņus), un vieglos sakausējumus, kuros pamat
metāls ir alumīnijs un magnijs (Vil nodaļa). No vara sa
kausējumiem izgatavo detaļas, kam ir mazs berzes koeficients 
un kas ir izturīgas pret dilšanu (gultņu ieliktņi, zobrati, glie
meži atu vainagi), detaļas, kas strādā paaugstinātās temperatū
rās — līdz 300—500°C — vai pie 25—100 atmosfēru spiediena 
(dzenskrūves un to lāpstiņas, izplūdes vārstu ieliktņi, dažāda 
armatūra), kā ari detaļas, kas ir korozijizturīgas jūras ūdenī un 
saldūdenī, tvaika vidē un gaisā.

Sakausējumus, kuros pamatmetāls ir varš, kausē tīģeļa un 
liesmu krāsnīs, loka un indukcijas elektrokrāsnis. Vara sakau
sējumu kušanas temperatūra ir 950—1050°C. Izkausēti vara sa
kausējumi ātri oksidējas, tādēļ pirms ieliešanas veidnēs tos rū
pīgi dezoksidē.

Alumīnija un magnija sakausējumus to mazā īpatnējā svara 
dēļ plaši lieto mašīnbūvē motoru detaļu, radioaparatūras, lid
mašīnu detaļu izgatavošanai. No dažiem alumīnija sakausē
jumiem lej detaļas, kas darbojas paaugstinātās temperatūrās, 
piemēram, karburatorus, virzuļus. Alumīnija un magnija sakau
sējumus kausē pretestību un indukcijas elektrokrāsnis un tīģeļ- 
krāsnīs. Pirms alumīnija sakausējumu izliešanas veidnēs tos 
attīra (rafinē) no oksīdiem, gāzēm un nemetāliskiem ieslēgu
miem, ievadot metālā cinka hlorīdu vai alumīnija hlorīdu vai 
arī laižot caur šķidrā metāla vannu gāzveidīgu hloru.
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Lai iegūtu slkgraudainu struktūru un paaugstinātu mehā
niskās īpašības, alumīnija sakausējumus (АЛ-2 tipa un citus) 
modificē ar nātrija un kālija hlorīdiem un fluorīdiem (1—2% 
no sakausējuma svara) vai ar metālisko nātriju (0,1% no sa
kausējuma svara). Parasti aluminija sakausējumus lej veidze- 
mes veidnēs, bet, lai iegūtu lējumus ar paaugstinātu blīvumu, 
lieto veidņu pieliešanu ar vienlaicīgu šķidrā metāla kristalizā
ciju 5—6 atmosfēru spiedienā.

Magnija sakausējumus lej galvenokārt metāla veidnēs. Sie 
sakausējumi viegli oksidējas, tādēļ, lai pasargātu tos no oksi
dēšanās, veic īpašus pasākumus, piemēram, lejot veidnēs, šķidrā 
metāla strūklu apputina ar sēra pulveri.

XIV N O D A Ļ A

SPECIĀLIE LIEŠANAS VEIDI UN LĒJUMU KVALITĀTES
KONTROLE

67. §. SPECIĀLIE LIEŠANAS VEIDI

Baltinātā čuguna liešana. Ar šo liešanas paņēmienu iegūst 
čugunu lējumus ar vajadzīgā biezuma baltinājumu virsmas cie
tības palielināšanai. Lai iegūtu baltinātu virskārtu, čugunu lej 
metāla (čuguna vai tērauda) veidnē — kokilē. Čugunu ātri at
dzesējot, gandrīz viss ogleklis tiek ķīmiski saistīts cementīta 
(Fe3C) veidā. Lējuma iekšienei jābūt no pelēkā, mazāk trauslā 
čuguna; nepieciešams arī, lai pāreja no baltinātās virskārtas 
uz pelēko čugunu būtu pakāpeniska, citādi baltinātā virskārta 
drūp. Baltināto čugunu izmanto galvenokārt velmēšanas slāvu 
velmjiem, preču vagonu riteņiem, dzirnavu valčiem un citur.

Liešana kokilēs. Liešanu kokilēs lieto, izgatavojot lielu skaitu 
vienveidīgu lējumu no tērauda, čuguna vai krāsaino metālu sa
kausējumiem. Atšķirībā no vienreizējām — veidzemes veidnēm 
ar kokilēm var iegūt lielu daudzumu lējumu (viegli kūstošiem 
krāsaino metālu sakausējumiem to skaits var sniegties līdz sim
tiem tūkstošu). Vieglo — aluminija un magnija sakausējumu 
lējumiem lieto metāla serdeņus, bet tērauda un čuguna lēju
miem — serdeņzemes serdeņus.

Kokilēs izgatavo no tērauda vai čuguna. 90. attēlā parādīta 
kokile, kas sastav no divām daļām; tās iekšējais dobums, kurā 
ielej šķidro metālu, atbilst lējuma formai. Pēc metāla sacietē
šanas kokili atver un izņem gatavo lējumu. Pēc tam kokili no 
jauna aizver un liešanu atkārto. Vienkāršiem lējumiem kokile 
var būt viengabala, sarežģītiem tā var sastāvēt no divām un 
vairākām daļām. Kokilēs dalījumplakne var but horizontāla 
un vertikāla. Liešana kokilēs vieglāk mehanizējama. Kokilēs
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90. att. Kokile virzuļa liešanai:
1 — nekustīgā daļa; 2 — kustīgā daļa; 3 ~~ kokiles 

plate; 4 — lējum s ar ielietnes sistēmu.

atvēršanu un aizvēršanu un lējumu izņemšanu no tas var izdarīt 
mašīna.

Kokiļu izturības palielināšanai, kā arī čuguna baltinājuma 
novēršanai kokiles iekšpusi pārklāj ar īpašām ziedēm, kas, sa
mazinot siltumvadītspēju, samazina ielietā metāla atdzišanas 
ātrumu. Bez tam kokiles pirms metāla ieliešanas sasilda. Lēju
miem, kas iegūti kokiles, ir precīzi izmēri, gluda virsma, laba 
struktūra un mehāniskās īpašības.

Centrbēdzes liešana. Ar šo paņēmienu lējumus iegūst, le
jot metālu rotējošā veidnē. Rotācijā radušos centrbēdzes spēku 
dēļ metāls piespiežas veidnes sienām un sacietējot iegūst pre
cīzu veidnes iekšējā dobuma formu. Pie tam metālā izveidojas 
sablīvēta struktūra, jo metāls atdziest zem spiediena un gāzes 
un nemetāliskie ieslēgumi tiek izspiesti uz lējuma virsmām, 
kuras atrodas tuvāk rotācijas centram, un viegli atdalāmi me
hāniskajā apstrādē. Lējuma sieniņu biezums ir atkarīgs no 
veidnē ielietā metāla daudzuma. Centrbēdzes liešanu lieto gal
venokārt lējumiem, kam ir rotācijas ķermeņa forma ar gludiem 
centrāliem caurumiem, piemēram, ieliktņiem, caurulēm un citur, 
kā arī veidlējumu iegūšanai. Ir divi centrbēdzes liešanas paņē
mieni — liešana kokilē un liešana veidzemes veidnē. Mašīnas 
centrbēdzes liešanai ir ar horizontālu un vertikālu rotācijas asi; 
pirmās lieto galvenokārt tādiem izstrādājumiem, kuriem ir ievē
rojams garums, — ieliktņiem, ūdensvada caurulēm, dzinēju ci
lindru čaulām utt.; otrās lieto gredzenveida izstrādājumiem, ku
riem ir neliels augstums, — īsiem ieliktņiem, riteņiem, skrieme
ļiem, vainagiem, zobratiem utt. 91. attēlā shematiski parādītas 
mašīnas ar vertikālu (a) un horizontālu (b) rotācijas asi.

92. attēlā redzama centrifūgas veida centrbēdzes liešanas ma
šīna. Veidnes 1 novietotas uz mašīnas galda, kas rotē ap ver
tikālu asi 2. Šķidro metālu pievada centrā novietotā piltuvē,
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no kurienes tas pa ielietnes ka
nāliem 3 ietek veidzemes veid
nēs vai kokilēs.

Liešanas veidnes centrbē
dzes liešanai izgatavo no tē
rauda, čuguna vai veidzemes.
Lai iegūtu veidlējumus, veid
nēs ievieto serdeņus. Ar centr
bēdzes paņēmienu iegūst lēju
mus no jebkura sakausējuma.

Liešana zem spiediena. Ar šo 
augstražīgo paņēmienu iegūst 
lējumus no krāsaino metālu — alumīnija, magnija, vara, alvas, 
svina, cinka sakausējumiem, galvenokārt sīkus automobiļu, mo

tociklu, tvaika un ūdens armatūras, skait
ļošanas mašīnu, elektroaparatūras veidlē
jumus un citas masveidā ražojamas deta
ļas. Tiek veikti pētījumi, lai zem spiediena 
iegūtu sīkus čuguna un tērauda lējumus.

Izkausētu metālu zem spiediena iepilda 
īpašās metāla (parasti tērauda) kokilēs. 
Ar liešanu zem spiediena iegūst sarežģī
tas konfigurācijas detaļas ar sīkiem cau
rumiem, vītnēm, pielējumiem, izvirzīju
miem utt. Spiediens uz šķidro metālu koki- 
les pieliešanas laikā nodrošina labu tās 
piepildīšanos, piešķir lējumam vissīkākās 
kokilēs kontūras un samazina lējuma porai
nību. Gatavām detaļām ir gluda virsma un 
precīzi (līdz 0,1 mm) izmēri, tādēļ sekojo
šā mehāniskā apstrāde ir niecīga vai vis

pār nav vajadzīga. Zem spiediena iegūto detaļu metālam ir sīk- 
graudaina struktūra (ātrās metāla atdzišanas dēļ kokilēs) un 
liels blīvums, tāpēc izturība detaļām, kas iegūtas, lejot zem 
spiediena, ir lielāka par veidzemes veidnēs lietu detaļu izturību.

93. attēlā redzama kokile lie
šanai zem spiediena. Tā sastāv 
no nekustīgās daļas 2 un kustī
gas daļas 4. Cauruma iegūšanai 
kalpo serdenis 3. Pēc lējuma sa
cietēšanas, kas notiek dažās se
kundēs, kokili atver un bīdītāji 
5 izbīda gatavo lējumu 6. Kokili 
piepildot, metālu pievada pa uz
gali 1 ar lielu ātrumu (līdz 60 rn 
sekundē) un lielu spiedienu 
(līdz 1000  atmosfēru).

7 2 3 4 5

93. ali. Kokile liešanai zem

92. att. Veiddetaļu lie
šana ar centrbēdzes 
paņēmienu pēc centri
fūgas darbības prin

cipa.

91. att. Centrbēdzes liešana 
ar mašīnu (shēma):

a — ar vertikālu  ro tācijas asi; 
b — a r  horizontālu ro tācijas asi.
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Liešanu zem spiediena izdara ar īpašām mašīnām, kuras, 
iedala divos pamattipos — kompresormašinās, kurās spiedienu 
uz metālu rada saspiests gaiss, un virzuļmašinās, kurās spie
dienu uz metālu rada virzulis

Liešana pēc kūstošiem modeļiem. Lejot pēc kūstošiem mode
ļiem, iegūst sīkus jebkura sakausējuma lējumus (parasti līdz 
10 kg smagus) ar precīziem izmēriem (ne zemākiem par
5. klasi) bez sekojošas mehāniskas apstrādes. Ja vajadzīgi pre
cīzāki izmēri, lējumus slīpē un pulē. Ar šo paņēmienu izgatavo 
sīkas automobiļu un traktoru detaļas, turbīnu lāpstiņas, griezēj
instrumentus (urbjus, frēzes) no tēraudiem un speciāliem sakau
sējumiem, kas grūti apstrādājami griežot, kā arī lējumus no vara 
sakausējumiem. Lējumu iegūšanas tehnoloģiskais process sastāv 
no šādām operācijām:

1) no tērauda vai vara sakausējumiem izgatavo lejamā izstrā
dājuma metāla modeli (etalonu), kuru rūpīgi apstrādā līdz uz
dotajiem izmēriem;

2 ) pēc modeļa (etalona) izgatavo presformu no viegli kūstoša 
sakausējuma;

3) izgatavotajā presformā izlej nākamo lējumu vaska mode
ļus no vaska aizstājējiem — stearīna, parafīna utt.

Vaska modeļus vai bloku, kas sastāv no vairākiem vaska mo
deļiem un ielietnes sistēmas (arī no vaska), krāso, iegremdējot 
īpašā emulsijā. Lai panāktu labāku kontaktu ar veidzemi, krā
sotā modeļu bloka virsmu apputina ar sīku korunda vai kvarca 
pulveri, kas izkarsēts 400—500°C temperatūrā, un žāvē 5—6 
stundas apmēram 20°C temperatūrā. Iegūto modeļu bloku ar 
ielietnes sistēmu ievieto veidkastē ar īpašu veidzemi. Izgatavoto 
veidni 3—4 stundas žāvē 20°C temperatūrā. Pēc tam vaska 
modeļus izkausē krāsnīs 150°C temperatūrā, turot veidni šajā 
temperatūrā 1,5—2 stundas, kam seko veidnes izkarsēšana 
800—850°C temperatūrā. Pēc tam veidnēs ielej metālu. Lai izga

tavojamie izstrādājumi būtu pre- 
Mnrtvh, . Šķidrais cīzāki, veidnes ar šķidro metālu

piepilda zem 2—5 atmosfēru 
spiediena vai ar centrbēdzes pa
ņēmienu (94. att.).

Lējumu iegūšana apvalka 
(plānsienu) veidnēs. Veidnes 
sieniņas biezums ir 4— 8 mm. 
Veidzeme sastāv no kvarca smil- 
Itīm ar termoreaktīvo sveķu, pie
mēram, bakelīta piedevu; plaši 
lieto pulverbakelītu, kas, sakar
stot līdz 180—240°C temperatū
rai, pāriet cietā stāvoklī. Veidze-

94. att. Veidnes piepildīšana precī
zai liešanai ar centrbēdzes paņē

mienu.
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mes izturība pēc izkarsēšanas ir 25—40 kG/cm2. Veidzemes 
sastāvā ietilpst arī dažādas piedevas tās mitrināšanai.

Apvalka veidņu izgatavošanas tehnoloģiskais process sastāv 
no šādām operācijām:

1) metāla, visbiežāk alumīnija modeli, kas sakarsēts līdz 
150—180°C temperatūrai, pārklāj ar īpašas veidzemes kārtu 
un tur šajā temperatūrā 15—30 sekundes; šajā laikā veidzeme 
sacietē (pateicoties termoreaktīvajiem sveķiem) un izveido uz 
modeļa virsmas nepārtrauktu apvalku;

2) modeli kopā ar apvalku izkarsē 180—240°C temperatūrā, 
pēc tam apvalku no modeļa noņem, izveidojot gatavu pusveidni 
(liešanas veidne sastāv no divām pusveidnēm);

3) iegūtās pusveidnes saliek un sastiprina metāla ieliešanai; 
ielietnes sistēmu izveido vienlaikus ar veidni.

Apvalka veidnes iegūst čuguna, tērauda un krāsaino metālu 
sakausējumu lējumus ar augstāku precizitāti (0,3—0,7 mm uz 
100 mm izmēra) un virsmas gludumu nekā lējumiem, kurus 
iegūst parastajās veidzemes veidnēs. Apvalka veidņu lietošana 
8 — 10 reizes samazina veidzemes daudzumu, kā ari dod iespēju 
iztikt bez veidkastēm. Apvalka veidņu izgatavošanas procesu 
var automatizēt; iespējams izgatavot 500—700 apvalka veidņu 
stundā.

95. attēlā parādīta apvalka veidne koniska tērauda zobrata 
izgatavošanai. Veidne sastāv no divām pusveidnēm, kuras 
pirms metāla ieliešanas sastiprina ar īpašiem aizspiedņiem.

O b

95. att. Apvalka veidnes:
а  — augšējā  puse; b — apakšējā puse.
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Liešanu apvalka veidnēs lieto lējumu izgatavošanai mas
veida un sērijveida ražošanā.

Lējumu iegūšana ar vakuumiesūkšanu. So paņēmienu lieto 
ieliktņu izgatavošanai no krāsainajiem metāliem. Šajā paņē
mienā šķidrais metāls tiek iesūkts īpašā ar ūdeni dzesējamā 
plānsienu kokilē, kas ar keramisku pamatu balstās uz šķidrā 
metāla virsmas. Veidnē rada retinājumu, tādēj tā piepildās ar 
šķidro metālu, kas sacietējot veido lējumu. Pārpalikušais nesa- 
cietējušais metāls notek atpakaļ kausā vai krāsnī.

Šī paņēmiena priekšrocība ir tā, ka iespējams novērst brāķi 
porainības un gāzu dobumu dēļ.

Lējumu iegūšana ar izliešanas paņēmienu. Veidnē ielieto 
šķidro metālu tur tajā noteiktu laiku, kamēr uz veidnes dobuma 
sienām izveidojas noteikta biezuma metāla kārtiņa, pēc tam ne- 
sacietējušo metālu no veidnes izlej. Uz veidnes sienām pali
kusī metālā kārtiņa veido dobu lējumu. Pie tam metāla kristali
zācijas gaitā nemetāliskie ieslēgumi un gāzu pūslīši tiek iz
spiesti no lējuma ārā. Lējuma metals iznāk kvalitatīvāks par 
veidzemes veidnē lietu metālu.

Lējuma konfigurāciju nosaka veidnes konfigurācija, sieniņu 
biezumu — laiks, cik ilgi šķidrais metāls atradies veidnē.

Plānsienu profilu iegūšana ar vilkšanu no lejamo un defor
mējamo sakausējumu kausējumiem. Metodes pamatā ir šķid
rumu īpašību izmantošana un to parādību izmantošana, kas no
tiek uz robežvirsmas ar cietu ķermeni. Uz kausējuma — šķidra 
metāla virsmas novieto plāksni — formas veidotāju ar spraugu, 
kas atbilst vajadzīgā izstrādājuma kontūrai. Formas veidotāja 
materiāls (alumīnija sakausējumiem — čuguns ar mārku СЧ 
21-40 un СЧ 15-32) jāizvēlas tāds, lai šķidrais metāls to nesla
pinātu. Formas vejšdotāja augšējai virsmai jābūt šķidrā metāla 
virsmas līmenī. Metāls, piepildot formas veidotāja spraugu, iz
veido izliektu menisku.

Formas veidotāju kādu laiku tur šķidrajā metālā, lai to sa
sildītu un izlīdzinātu temperatūru sprauga, pēc tam formas vei
dotāja spraugā ievada 0 ,1 —0 ,2  mm biezu vara foliju, kuru šķid-

96. att. Radiatora plāksne, kas iegūta ar izvilkšanu no kausējuma.
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rais metāls labi slapina. Foliju formas veidotāja spraugā tur 
vismaz 2 0  sekundes, lai izkausētais metāls pieliptu tās virsmai. 
Pēc tam foliju vienmērīgi ar ātrumu 5—18 m stundā, kas atka
rīgs no iegūstamā profila biezuma, šķidrā metāla temperatūras 
un atdzišanas intensitātes, ceļ uz augšu. Metāla kristalizācija 
notiek noteiktā attālumā no formas veidotāja virsmas, kur vēl 
darbojas molekulārās kohēzijas spēki. Augstāk par šo zonu iz
strādājumu dzesē dzesētājā ar ūdeni vai saspiestu gaisu.

Ar šo paņēmienu iegūst lentas, caurules, radiatoru plāksnes 
(96. att.) un citus izstrādājumus.

68 . §. LĒJUMU KVALITĀTES KONTROLE UN LĒJUMU DEFEKTU
IZLABOŠANA

Lējumu kvalitāti kontrolē pēc lējumu izsišanas un notīrīša- 
nas. Lējumu defekti ir dobumi, plaisas, nesakusumi, nepielē- 
jumi, piedegumi u. c. Ar īpaši izgatavotiem paraugiem nosaka 
lējumu mehānisko izturību, cietību, mikrostruktūru, ķīmisko sa
stāvu. Lējumu izmēru pareizību pārbauda pēc rasējuma. Ja ir 
papildu prasības, tad izdara attiecīgas pārbaudes, piemēram, 
blīvuma pārbaudi ar hidraulisko spiedienu. Derīgos lējumus zī
mogo ar īpašu tehniskās kontroles zīmogu.

Izbrāķē detaļas, kurām ir defekti, kas nav pieļaujami sa
skaņā ar tehniskajiem noteikumiem, standartiem utt. Galvenie 
lējumu brāķa veidi ir šādi:

gāzu dobumi — ārēji vai iekšēji lējumu tukšumi, parasti ar 
tīru un gludu virsmu; gāzu dobumu cēlonis ir paaugstināta 
gāzu izdalīšanās no veidzemes, nepietiekama gāzu caurlaidība, 
slikta veidņu un serdeņu ventilācija, veidnes pieliešana ar ne
pietiekami dezoksidētu metālu;

veidzemes dobumi — vaļēji vai slēgti lējumu tukšumi, kas 
pilditi ar veidzemi un radušies, šķidrā metāla strūklai izska
lojot veidni nepietiekamas veidnes izturības dēļ (vājš sablīvē
jums, slikta veidzeme) vai arī nepareizas ielietnes sistēmas dēļ;

sārņu dobumi — vaļēji vai slēgti lējumu tukšumi, kas pil
dīti ar sārņiem, kuri iekļuvuši nepareizas ielietnes sistēmas kon
strukcijas dēļ, neuzmanīgas pieliešanas dēļ vai tādēļ, ka me
tāls kausā slikti attīrīts no sārņiem;

rukumu dobumi — vaļēji vai slēgti lējumu tukšumi ar ne
līdzenu virsmu un rupju kristāliku uzbūvi; rukuma dobumu cē
lonis ir nepietiekama lējuma barošana tā masīvajās daļās, veid
nes pieliešana ar stipri pārkarsētu metālu, nepareizs metāla ķī
miskais sastāvs;

nepielejami — nepietiekama veidnes piepildīšana ar metālu; 
nepielējumu cēlonis ir veidnes pieliešana ar nepietiekami karstu
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metālu, slikta metāla šķidrplūstamība, slikta veidnes salikšana, 
kad šķidrais metāls iztek pa veidkastu spraugām;

nesakusumi — caurejošas vai virspusējas lējuma spraugas 
ar noapaļotām malām; nesakusumu cēlonis ir metāla strūklas 
pārtrūkšana liešanas laikā vai nepareiza ielietnes sistēmas 
konstrukcija;

karstās plaisas — caurejošas un necaurejošas ar oksidēju
šos virsmu; šo plaisu cēlonis ir nepareiza lējuma konstrukcija, 
paaugstināts metāla rukums vai maza veidnes un serdeņu elas
tība;

aukstās plaisas — ar neoksidējušos gaišu virsmu; šo plaisu 
cēloņi ir tie paši, kas karstajām plaisām;

sametams — lējuma kontūru izmaiņa, ko radījuši rukuma 
spriegumi nepareizas lējuma konstrukcijas deļ;

lējumu metāla mikrostruktūras, ķīmiskā sastāva, mehānisko 
īpašību neatbilstība Valsts standarta un tehnisko noteikumu 
prasībām.

Lējumu kontroles procesā noskaidro, vai nav iespējams pa
manītos defektus novērst. Lējumu defektu (dobumu, nesaku
sumu, plaisu utt.) novēršanai plaši lieto metināšanu ar gāzi vai 
elektrisko loku (XVI nodaļa). Sīkas plaisas un seklus dobumus 
var izlabot ar metalizāciju — metāla kārtas uzklāšanu ar īpašu 
aparātu palīdzību. Porainību lējumiem, kam jāatrodas ūdens, 
eļļas un citu šķidrumu spiediena iedarbībā, novērš, iepresējot 
porās īpašus šķīdumus, piemēram, šķidro stiklu, bakelīta laku.

Lai novērstu lējumu defektus, kā visu veidu dobumus, porai
nību un plaisas tērauda, čuguna, krāsaino metālu un to sakau
sējumu lējumos, lieto epoksida kites, tā aizstājot darbietilpīgo 
metināšanas procesu. Ķites sastāv no epoksīdsveķiem (ЭД-6 ), 
cietinātāja (polietilēnpoliamīna), plastifikatora (dibutilftalāta) 
un pildvielas (portlandcementa, maršalīta, alumīnija pulvera un 
citiem). Defektu vietas vispirms tīra un attauko. Pēc sacietēša
nas ķitēm ir augsta mehāniska izturība, ūdensizturība un iztu
rība pret atmosfēras un naftas produktu iedarbību.



Cefur fa  daļa.  Met āl u  apstrādes vei di

XV N O D A Ļ A

METĀLU APSTRĀDE AR SPIEDIENU

Par metālu apstrādi ar spiedienu sauc procesu, kurā uz me
tāliem iedarbojas ārēji spēki (piemēram, amura sitiens, spiednes 
spiediens), kuru iedarbībā metāli nesagrūst, bet paliekošās de
formācijas deļ maina savu formu vēlamajā virzienā. Vienlaicīgi 
mainās arī metālu struktūra un mehāniskās un fizikālas īpašības. 
Šādu neatgriezenisku formas maiņu sauc par plastisko defor- 
tnāciju.

Elastīgās metāla deformācijas gadījumā tā kristāliskajā 
režģī mainās tikai starpatomu attālumi, kuri pēc ārējā spēka 
darbības izbeigšanās atkal atjaunojas. Turpretim paliekošo me
tāla deformāciju rada parbīdījumi, kas notiek deformējamā me
tāla kristāliskajos graudos, kā ari starp šiem graudiem.

Metālu apstrāde ar spiedienu lietojama tikai metāliem, kam 
piemīt pietiekams plastiskums, un nav lietojama trausliem me
tāliem (piemēram, čugunam). Ar spiedienu apstrādā tēraudu, 
ka ari vara, alumīnija, magnija un citus sakausējumus. Sis ap
strādes veids ir augstražīgs, pēc tā detaļu tālāka apstrāde grie
žot nav vajadzīga vai ari ievērojami samazinās. Metālu apstrādi 
ar spiedienu var izdarīt karstā vai aukstā stāvoklī.

Galvenie veidi metālu apstrādē- ar spiedienu ir velmēšana, 
kalšana, štancēšana, presēšana un vilkšana.

09. §. FAKTORI, KAS IETEKME PLASTISKUMU METĀLU APSTRĀDE
AR SPIEDIENU

Metālu plastiskumu raksturo stiepes deformācijā relatīvais 
pagarinājums un relatīvais šķēluma samazinājums, bet spiedes 
deformācijā — sēdināšanas pakāpe bez metālu sagrāves. Dažos 
gadījumos plastiskumu raksturo trieciensīkstums.

Lai metālu plastiski deformētu, tam jāpieliek spēks, kas ir
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lielāks par metāla elastības robežu, bet mazāks par izturības 
robežu.

Metālu plastiskumu ietekmē temperatūra, ķīmiskais sastāvs, 
struktūra, deformācijas ātrums un citi faktori.

Temperatūra. Ja saspiež aukstu metāla gabalu, deformācijas 
dēļ notiek metāla graudu pagarināšanās, kuras lielums propor
cionāls deformācijas lielumam. Deformācijas procesā grauda 
(kristāla) atomi veselām kopām nobīdās pa bīdes plaknēm 
(kurās ir visvairāk atomu). Deformācijai palielinoties, bīdes 
pretestība pa graudu bīdes plaknēm palielinās, līdz beidzot bīde 
pa šīm plaknēm izbeidzas un tālākā deformācija notiek pa se
kundārām bīdes plaknēm, kurām ir cits virziens, pie tam tiek 
izjaukta primāro kopu forma. Rezultātā notiek graudu sašķelša
nās pa bīdes plaknēm un monokristāli pārvēršas polikristālos, 
t. i., metāla plastiskās deformācijas procesā graudi kļūst sīkāki.

Sakarā ar deformācijas nevienmērību atsevišķās graudu da
ļās, atsevišķos graudos un atsevišķās deformējamā ķermeņa da
ļās uzkrājas papildu, sekundārie spriegumi. Rodas vietēji iekš- 
kristāliski un starpkristāliski bojājumi, un tālākā deformācija ir 
apgrūtināta.

So parādību dēļ deformācijas procesā auksta metāla mehā
niskās un fizikāli ķīmiskās īpašības nepārtraukti mainās — cie
tība, izturība un trauslums nepārtraukti palielinās, bet plastis
kums, sīkstums, korozijizturība un elektrovadītspēja samazinas. 
Tādu īpašību maiņu, kas saistīta ar auksta metāla deformāciju, 
sauc par uzkaldi, bet metālu, kura mikrostruktūra deformēta ap
strādē ar spiedienu, sauc par uzkaldinātu. Palielinoties defor
mācijas pakāpei, uzkalde palielinās. Uzkaldes parādību izmanto, 
lai palielinātu izturību mašīnbūves detaļām, kas strādā mainī
gās slodzēs. Ja lieto tā saucamo skrošu strūklas uzkaldi, uzkal- 
dinātās kārtas biezums nepārsniedz 1 mm, bet cietība ievērojami 
palielinās. Piemēram, oglekļtērauda cietība pēc uzkaldes palie
linās apmēram par 40%. Ar šo paņēmienu mašīnbūvē palielina 
darbmūžu zobratiem, atsperēm un citām detaļām.

Metāla apstrāde ar spiedienu temperatūrās, kas zemākas par 
kritisko, pieder pie aukstās apstrādes, jo šajā gadījumā notiek 
metāla uzkalde.

Karsēšanas laikā metāls pakāpeniski pāriet no nestabilā uz
kaldes stāvokļa stabilā līdzsvara stāvoklī, pie tam šo procesu 
pavada metāla struktūras un īpašību maiņa. Karsēšanas sākumā 
pakāpeniski izzūd spriegumi un izlīdzinās deformētais kristālis
kais režģis, pie tam uzkaldinātajā kārtā samazinās cietība un 
izturība, bet palielinās plastiskums. So procesu sauc par metāla 
atpūtu. Tālākajā karsēšanas gaitā no deformēto graudu lauskām 
rodas jauni graudi ar regulāru (nedeformētu) kristālisko režģi. 
So jauno graudu veidošanās procesu sauc par rekristalizāciju, 
bet temperatūru, kurā tas notiek, par rekristalizācijas tempera
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tūru. Mazākā rekristalizācijas temperatūra dzelzij ir 450°C, va
ram 270°C, alumīnijam 100°C, svinam 30°C, alvai 80°C utt. No 
tā var secināt, ka viegli kūstošiem metāliem (alvai, svinam un 
citiem) istabas temperatūrā nevar būt uzkaldes. Ja tos apstrādā 
ar spiedienu, uzkajde istabas temperatūrā izzūd bez karsēšanas.

Ar tālāku temperatūras paaugstināšanu graudu izmēri palie
linās, pie tam graudu augšana atkarīga ne tikai no uzkaldinātā 
metāla temperatūras paaugstināšanās, bet arī no tā deformāci
jas pakāpes. Deformāciju, pēc kuras karsējot novērojama lielākā 
graudu augšana, sauc par kritisko deformāciju. Pēc lielām ap
spiedām graudu augšana ir niecīga; lielākā graudu augšana no
vērojama pēc nelielām deformācijām. Lai pēc atkvēlināšanas 
iegūtu sīkgraudainu struktūru, aukstu metālu apstrādē lieto de
formācijas, kas lielākas par kritiskajām. Karsēšanas temperatū
rai paaugstinoties, metālu plastiskums nepārtraukti palielinās 
(izņemot temperatūru intervālu starp auksto un karsto deformā
ciju), bet tā izturība — pretestība deformācijai — samazinās. 
Tātad, jo vairāk tērauds sakarsēts, jo mazāk enerģijas jāpatērē 
tā deformēšanai, tādēļ tērauda sakarsēšanas pakāpei apstrādē 
ar spiedienu jābūt pietiekami augstai. Taču pārāk stipra sakar
sēšana noved pie rupjgraudainas metāla struktūras, tādēļ ka, 
temperatūrai paaugstinoties, palielinās graudu izmēri.

Ķīmiskais sastāvs. Dažādiem metāliem un to sakausējumiem 
ir nevienāds plastiskums, piemēram, varš ir plastiskāks par 
dzelzi. Palielinoties oglekļa, fosfora un sēra saturam, samazinās 
tērauda plastiskums. Līdzīgi, tikai mazākā mērā darbojas man
gāns un silīcijs. Citi elementi (piemēram, niķelis, vanādijs) no
teiktās robežās paaugstina tērauda plastiskumu.

Deformācijas ātrums. Palielinoties deformācijas ātrumam, 
palielinās arī metāla pretestība deformācijai. Tas izskaidrojams 
tā, ka rekristalizācijas process notiek noteiktā laikā un pie lie
liem deformācijas ātrumiem nespēj pilnīgi realizēties. Tādēļ di
namiska deformācija zem vesera rada lielāku metāla pretestību 
nekā zem spiednes. Ja deformācijas ātrums pārsniedz maksimāli 
pieļaujamo, notiek deformējamā metāla sagrūšana.

70. §. KARSTĀS METĀLI) APSTRĀDES TEMPERATŪRU INTERVĀLI 
UN METĀLU KARSĒŠANA

Temperatūru intervāli. Katra metāla un sakausējuma kar
stās apstrādes temperatūrai ir augšējā un apakšējā robeža, kas 
veido sakarsēšanas temperatūru lauku, kuru sauc par apstrādes 
temperatūru intervālu.

97. attēlā parādīts oglekļtērauda sakarsēšanas temperatūru 
lauks karstai apstrādei ar spiedienu atkarībā no oglekļa satura. 
Tā augšējā robeža atrodas 100—150°C zemāk par kušanas
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sākuma temperatūru (t. i., par likvidusa līniju), apakšējā ro
beža — 60—75°C augstāk par temperatūru, kurā notiek perllta 
un cementīta pārvēršanās austenītā (t. i., par perllta pārvērtību

līniju).
Virs augšējas temperatū

ras robežas atrodas pārde- 
dzinājuma zona, zem apakšē
jās temperatūras robežas — 
uzkaldes zona. Pārdedzinātā 
metālā, to apstrādājot ar 
spiedienu, rodas lielas plēstas 
plaisas ar oksidējušos vir
smu, tāds metāls pilnīgi 
zaudē plastiskumu un ir ne
izlabojams brāķis, kas derīgs 
tikai pārkausēšanai. Pārkar- 
sējuma zonā notiek visinten
sīvākā graudu augšana, kas 
rada rupjgraudainu, neiztu
rīgu un trauslu metāla struk
tūru, kuru var izlabot ar se
kojošu atkvēlināšanu sīkgrau- 

dainas struktūras iegūšanai (graudiem kļūstot sīkākiem pārkris- 
talizācijas procesā). Metālu apstrāde ar spiedienu uzkaldes 
zonas temperatūrās rada spriegu un trauslu (uzkaldinātu) me
tālu un var novest pie metāla sagrūšanas. Uzkaldi var novērst 
ar sekojošu termisko apstrādi.

Karstās apstrādes zonas temperatūras ievērojami pārsniedz 
rekristalizācijas temperatūru, tādēļ mehāniskajā apstrādē radu
sies uzkalde tūlīt izzūd rekristalizācijas un jaunu graudu veido
šanās rezultātā. Tas nozīmē, ka karstajā apstrādē ar spiedienu 
vienlaicīgi notiek divi procesi — uzkalde un rekristalizācija. 
Apspiedē graudi sagrūst, pēc tam no lauskām aug jauni graudi, 
kas atkal tiek sagrauti jaunā apspiedē, utt.

Ja režīms karstajai apstrādei ar spiedienu izraudzīts pareizi, 
metāla struktūra izveidojas jo sīkāka, jo apstrādes beigu tempe
ratūra tuvāka apakšējai temperatūras robežai. Karstajā apstrādē 
ar spiedienu samazinās vai izzūd lietā metāla defekti (piemē
ram, gāzu dobumi un tukšumi ar neoksidētu virsmu aizmetinās, 
notiek daļēja metāla ķīmiskā sastāva izlīdzināšanās difūzijas 
rezultātā augstā temperatūrā), tērauda kristāli izstiepjas un 
orientējas metāla tecēšanas virzienā. Rodas šķiedraina struk
tūra, kā rezultātā tērauda mehāniskās īpašības šķiedru garen- 
virzienā kļūst augstākas nekā šķiedru šķērsvirzienā (piemēram, 
paraugiem, kas izgriezti velmēta tērauda stieņa ass virzienā, 
trieciensīkstums bija 14 kGm/cm2, bet paraugiem, kas izgriezti 
perpendikulāri stieņa asij, — 1,5 kGm/cm2).
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Karsēšanas režīms. Sagatavju sakaršana krāsnīs sākas no 
virsmas, siltumam tālāk izplatoties sagatavju iekšienē siltum- 
vadītspējas dēļ. Jo tā ir augstāka, jo straujāk notiek metāla sa
karšana līdz temperatūrai, kas nepieciešama karstajai apstrādei.

Siltumvaditspēja dažādiem metāliem un sakausējumiem ir 
dažāda: tīri metāli vada siltumu labāk nekā sakausējumi; mīksts 
tērauds vada siltumu labāk nekā tērauds ar augstu oglekļa sa
turu — ciets tērauds; leģētie tēraudi vada siltumu sliktāk nekā 
oglekļtēraudi.

Tievas un plānas sagataves sakarst ātrāk nekā sagataves ar 
lieliem šķērsgriezumiem.

Jo ātrāk sagataves sakarst, jo mazāk izdeg oglekļa no tē
rauda virskārtas un samazinās dekarbonizētās kārtas biezums, 
kuru sekojošā apstrādē pārvērš skaidās. Ātrā karsēšanā samazi
nās metāla zudumi nodeguma (pļavas) dēļ, kas rodas apkārtē
jās vides skābekļa iedarbībā. Tomēr ātra metāla (sevišķi lielu 
sagatavju) sakarsēšana var novest pie plaisu rašanās nevien
mērīgas ārējo un iekšējo metāla kārtu sakaršanas dēļ. Jo ma
zāka ir sagatavju metāla siltumvadītspēja, jo lielāka ir plaisu 
rašanās varbūtība sakarā ar augstiem iekšējiem spriegumiem, 
kas rodas sagatavju ārējo un iekšējo kārtu nevienmērīgas izple
šanās rezultātā.

Vislielākie iekšējie spriegumi metālā rodas, mainoties tā 
īpatnējiem tilpumiem pārejā no vienas fāzes citā, kad nevien
mērīgās sakaršanas radītām tilpuma izmaiņām pievienojas īpat
nējo tilpumu izmaiņas. Tādēļ, metālus karsējot, pāreja fāzu pār
vērtību zonām jāizdara ļoti uzmanīgi. Lietņus un citas lielas 
sagataves, kā arī sagataves no augstleģētiem tēraudiem un tē- 
raudiem ar augstu oglekļa saturu karsē vairākos paņēmienos: 
lēna karsēšana līdz fāzu pārvērtību temperatūrai, izturēšana šajā 
temperatūra, ātra sakarsēšana līdz galīgajai temperatūrai ar se
kojošu izturēšanu temperatūras izlīdzināšanai visā šķērsgrie
zumā.

Sagatavju sakarsēšanas ātrums ievērojami palielinās, ja 
lieto elektrisko —- kontakta vai indukcijas karsēšanu.

Karsēšanas ierīces. Metālu karsēšanu karstajai apstrādei iz
dara ēzēs, liesmu krāsnis un elektrokrāsnis ar kontakta vai in
dukcijas sildītāju palīdzību.

Hze ir vienkāršākā karsēšanas ierīce, un to lieto galvenokārt 
parastajā kalšanā. Ēzes ir stacionāras un pārvietojamas, tās 
darbināmas ar cietu vai šķidru kurināmo.

Liesmu krāsnīs var lietot cietu, šķidru vai gāzveidigu kuri
nāmo. Atkarībā no temperatūru sadalījuma darba telpā šīs krās
nis iedala kameru krāsnīs un metodiskajās krāsnīs. Kameru 
krāsnīs temperatūra ir vienāda visā darba telpā. Nelielas 
kameru krāsnis lieto nelielām sagatavēm, kas pieļauj lielus 
karsēšanas ātrumus. Lielas kameru krāsnis lietņu un citu lielu



sagatavju karsēšanai ierīko ar klonu, kas izbīdāms no krāsns uz 
riteņiem. Velmējumu ražošanā lieto akasveida krāsnis ar noņe
mamu velvi; karsējamos lietņus šajās krāsnīs iekrauj un izkrauj 
ar tilta celtņiem.

Metodiskajās krāsnīs (98. att.) sagatavos karsē pakāpeniski, 
pēc noteikta režīma. Šo krāšņu pagarinātajā darba telpā tempe
ratūra dažādās zonās ir dažāda. Degšanas produkti krāsnīs vir
zas pretī sagatavēm, kuras krāsns darba telpā iekrauj pa logu 1. 
Sagataves pakāpeniski un vienmērīgi pārvietojas darba telpas 
garenvirzienā ar īpašu mehānisku bīdītāju palīdzību, kuri vien
laicīgi pārvieto visas uz klona novietotās sagataves. Sakarsētās 
sagataves izkrauj pa logu 2. Šajā paņēmienā sagatavju karsē
šana ir mehanizēta un automatizēta, kas atvieglo darbu un pa
augstina darba ražīgumu. Sakarsēšanas temperatūru krāsnī kon
trolē ar mēraparātiem un pašrakstītājiem pirometriem. Lieto ari 
pirometrus ar mehānismiem automātiskai pastāvīgas tempera
tūras ieturēšanai vai ar mehānismu automātiskai temperatūras 
mērīšanai pēc noteikta laika. Gaisa sildīšanai kameru krāsnis un 
metodiskās krāsnis apgādā ar reģeneratoriem vai rekuperato- 
riem. Būtisks liesmu krāšņu trūkums ir metāla virskārtas dekar- 
bonizācija un liels nodegums.

Elektrokrāsnis metāla karsēšanai arī ir kameru krāšņu un 
metodisko krāšņu tipa. Siltuma avots tajās ir darba telpas ga
renvirzienā pie sienām piestiprināta karstumizturīga pretestība, 
kas pieslēgta elektriskajai strāvai. Temperatūru krāsnī var re
gulēt ar lielu precizitāti. Elektrokrāsnīs notiek karsēšana bez 
oksidēšanās, jo, tā kā krāsnī nav liesmu, ir iespējams darba 
telpā ievadīt inertu gāzi (piemēram, N2, СО un C02 maisījumu 
noteiktās attiecībās), kas pasargā karsējamā metāla virsmu pret 
oksidēšanos. Šīs krāsnis lieto galvenokārt krāsaino metālu un 
to sakausējumu karsēšanai.

Kontakta elektrosildītāji ir iekārtas karsēšanai ar stiprām 
strāvām (zema sprieguma), kas plūst caur karsējamo sagatavi, 
kura šinī gadījumā ir pretestība.
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Indukcijas karsēšanu izdara ar īpašu indukcijas elektrosildī- 
tāju, kas sastāv no kopējā apvalkā ievietota induktora, kurā tiek 
karsētas sagataves, un zem tā samontētas kondensatoru bateri
jas. Induktorā ievietotais metāls sakarst magnētiskās histerēzes 
un metālā radušos virpuļstrāvu iedarbībā.

Augsto indukcijas karsētāja lietderības koeficientu (60 — 
70%) nodrošina ar piemērotas frekvences strāvu.

Salīdzinājumā ar sagatavju karsēšanu citās krāsnīs induk
cijas karsēšanā krasi (līdz 60 reizēm) saīsinās karsēšanas laiks 
(ja izraudzīta piemērota frekvence, tērauda sagatave ar 40 mm 
diametru sakarst līdz kalšanas temperatūrai 30—35 sekundēs), 
pļāvās kārta samazinās 4—5 reizes, praktiski nav dekarbonizē- 
tās kārtas, samazinās metāla nodegums, uzlabojas darba ap
stākļi (nav starojuma no karsēšanas krāsnīm, nav trokšņa u ti). 
Kontakta un indukcijas karsēšanā plaisas nerodas, jo siltums, 
kas rodas pašā metālā, nodrošina vienmērīgāku sakaršanu.

71. §. VELMĒŠANA

Par velmēšanu sauc tādu apstrādi ar spiedienu, kurā metālu 
deformē, saspiežot starp rotējošiem cilindriem (velmjiem). Vel
mējot saspiežamais metāls izstiepjas garenvirzienā, saplokot 
vertikālā virzienā un paplašinoties šķērsvirzienā. Berzes dēļ, 
kas rodas starp velmējamo metālu un velmjiem, pēdējie vien
laicīgi ar deformāciju izdara metāla padevi, kamēr visa saga
tave iziet cauri velmju spraugai. Ar velmēšanu iegūtā izstrādā
juma galīgos izmērus un šķērsgriezuma formu nosaka spraugas 
profils starp metālu spiedējiem velmjiem.

Sakarā ar procesa nepārtrauktību un lielu ātrumu velmēšana 
ir augstražīga metālu apstrādes metode. Ar velmēšanu apstrādā 
tēraudu, krāsainos metālus un to sakausējumus.

Garenvelmēšana notiek tad, ja sagatave pārvietojas perpen
dikulāri velmju asīm, bet šķērsvelmēšana — ja sagatave pārvie

tojas velmju asu virzienā. Ga- 
renvelmēšanas shēma parādīta 
99. attēlā.

Velmjus izgatavo no kaitinā
ta čuguna, oglekļtērauda, leģēta 
tērauda vai augstizturīga čugu
na. Tie ir vai nu gludi (100. att. 
a), vai kalibrēti (1 0 0 . att. b), t. i., 
ar noteikta profila veidrievām 
(par veidrievu sauc izgriezuma 
profilu uz velmju sānvirsmas, 
par kalibru sauc profilu, ko 
veido divu velmju veidrievas).

99. att. Garenvelmešanas 
shēma.
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100. att. Velmji:
gludie; b — kalibrētie. Ar cipariem 

apzīmēti kalibri.

Lai samazinātu velmēšanas reižu skaitu, velmjus kalibrē ar 
vislielāko pieļaujamo apspiedi katrā velmēšanas reizē. Iepriek
šēju apspiedi izdara apspiedes un rupjapstrades veidrievās; ga
līgo prolilu velmējums iegūst 
gludapstrādes veidrievās.
Rupjapstrādes veidrievu uz
devums ir izveidot sagatavi 
ar gandrīz gatavu profilu, 
lai pasargātu gludapstrādes 
veidrievās no ātras nolietoša
nās. Lai samazinātu velmēša
nas reižu skaitu, kā arī lai no
vērstu metāla izspiešanos no 
veidrievās velmju spraugā, 
kalibrus secīgi izmantojamām 
apspiedes veidrievām izga
tavo ar krasi atšķirīgu formu.

Apspiedes veidrievu profilu kombinācijas izvēlēšanos, lai ar 
vismazāko velmēšanas reižu skaitu iegūtu vajadzīgo velmējuma 
profilu, un profilu izmēru aprēķināšanu sauc par velmju kalib
rēšanu.

Velmēšanas iekārta. Velmēšanu izdara ar īpašām mašī
nām — velmēšanas stāviem, kuru uzbūve ir atkarīga no 
velmējamo izstrādājumu veida un izmēriem.

10 1 . attēlā shematiski 
parādīts velmēšanas stāvs 
garenvelmēšanai.

Galvenās velmēšanas 
stāva daļas ir piedziņa, 
pārvadmehānisms un dar
ba rāmji ar velmjiem.

Velmēšanas stāva pie
dziņa sastāv no elektrodzi- 
nēja 1, reduktora 2 ar 
spara ratu 3 un zobratu 

rāmja 4. Velmēšanas stāvam var būt viens vai vairāki darba 
rāmji 5—6—7.

Darba rāmju velmji 8 novietoti paralēli un var šķērsvirzienā 
savstarpēji pārvietoties, jo katrs no tiem iegūst rotācijas kustību 
no zobratu ramja ar individuālu darba vārpstu 9. Velmēšanas 
stāvos, kuriem ir vairāki vienā līnijā novietoti darba rāmji, bla
kus esošo rāmju velmji savstarpēji savienoti ar darba vārpstām 
10, tā ka to griešanās ātrums visos rāmjos ir vienāds.

Velmēšanas stāvus klasificē šādi.
1. Pēc velmju skaita: ar diviem velmjiem — divvelmju stāvi, 

ar trim velmjiem — trisvelmju stāvi, ar četriem un vairākiem 
velmjiem — daudzvelmju stāvi.

101. att. Velmēšanas stāvs garenvelmē- 
šanai (shēma).
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2. Pēc griešanās virziena: ar pastāvīgu griešanās virzienu 
(ner ever sējamie) un ar maināmu griešanās virzienu (re ver sē
jamie) . Strādājot ar nereversējamu divvelmju stāvu, sagatave 
katrai nākošajai velmēšanas reizei jāpārvieto no vienas velmē
šanas stāva puses uz otru.

3. Pēc velmju konstrukcijas: ar gludiem velmjiem un ar rie
votiem (kalibrētiem) velmjiem.

4. Pēc uzdevuma: apspiedes, rupjapstrādes, šķirņu, lokšņu, 
sliežu, cauruļu u. c.

5. Pēc izmēra: šiko šķirņu, vidējo šķirņu un rupjo šķirņu.
Lielos apspiedes stāvus sauc par blūtningiem vai slābingiem.
Blūmings ir reversējams divvelmju velmēšanas stāvs, ar kuru

5—15 tonnas smagus tērauda lietņus izvelmē kvadrātveida 
šķērsgriezuma sagatavēs (blūmos) ar šķērsgriezumu no 200X 
200 mm līdz 400X400 mm. Slābingos velmē lokšņveida sagata
ves (slābus) ar biezumu 125—225 mm un garumu līdz 5000 mm. 
Pēc velmēšanas blūmus un slābus ar grieznēm sagriež noteikta 
garuma gabalos, lai tālākā velmēšanā iegūtu dažāda profila 
izstrādājumus. Blūmingu un slābingu ražīgums ir 150—250 t 
stunda.

Rupjo šķirņu stāviem velmju diametrs ir 500—750 mm, un 
ar tiem velmē izstrādājumus ar diametru virs 80 mm; vidējo 
šķirņu stāviem velmju diametrs ir 350—500 mm, un ar tiem 
velmē izstrādājumus ar diametru 38—100 mm (cita veida vel
mējumiem ar atbilstošu šķērsgriezuma laukumu); sīko šķirņu 
stāviem velmju diametrs ir 250—350 mm, un ar tiem velmē iz
strādājumus ar diametru 8—40 mm.

Šķirņu stāvu darba rāmji var būt novietoti paralēli vai virknē 
cits aiz cita. Virknē novietotiem darba rāmjiem ir neatkarīgas 
piedziņas, bet velmjiem — katram savs apgriezienu skaits, kas 
ir priekšrocība, jo dod iespēju sekojošās pakāpēs lietot lielākus 
ātrumus. Stāvus ar darba rāmju novietojumu virknē sauc par 
nepārtrauktiem, jo sagatave iet secīgi no viena darba rāmja uz 
otru bez pagriezieniem un atgriešanās. Par pusnepārtrauktiem 
sauc stāvus, kuriem darba rāmji novietoti virknē un paralēli.

Velmējumu sortiments. Velmēšanas produkcija ir gan gatavi 
izstrādājumi (piemēram, sijas, caurules, sliedes u. c.), gan arī 
sagataves tālākai apstrādei ar kalšanu, štancēšanu, vilkšanu vai 
griešanu. Galvenie velmējumu profilu veidi parādīti 102. attēlā.

Ar velmēšanu iegūto lokšņu tēraudu iedala biezajā un plā
najā. Biezā lokšņu tērauda biezums ir 4—60 mm, atsevišķos ga
dījumos līdz 450 mm (piemēram, kuģu bruņas), bet platums 
500—3000 mm; plānā lokšņu tērauda biezums ir mazāks par 
4 mm. Lokšņu velmējumu sortimentā ietilpst lokšņu tērauds, at- 
kvēlinātais jumta skārds, baltais (alvotais) skārds, cinkotais 
skārds, melnais pulētais skārds, dekapētais skārds, kas kodināts, 
lai pēc atkvēlināšanas noņemtu pļāvu. Lai uzlabotu virsmas
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kvalitāti un palielinātu izmēru precizitāti, karsti velmēto metālu 
pakļauj aukstajai velmēšanai.

Šķirņu tērauda veidi ir apaļtērauds, kvadrāttērauds un slok
šņu tērauds.

Veidtēruuds ir ar sarežģītāku šķērsgriezumu. To iedala vie
nādmalu un nevienādmalu leņķtēraudā, T tēraudā, Z tēraudā, 
dubultā T tēraudā, U tēraudā un citos.

11 12 13 14 15 16 17 18

102. att. Galvenie velmējumu profilu veidi:
1, 2, 3 — kvadrāttērauds: 4_ — _ apaļtērauds; 5 — slokšņu 
tērauds; 6, 7, 8, 9, 10 — trīsstu rtē rau d s. ov alter auds, pus- 
apaļais tērauds, segm enttērauds un rom btērauds; 11, 12 — ne
vienādm alu un vienādm alu leņķtērauds; 13 — U tērauds; 
14 — dubultā T tērauds; 15 — T tērauds; 16 — sliede; 17 — 

Z tērauds; 18 — kolontērauds.

Speciālie velmēšanas veidi. Pie speciālajiem velrņēšanas vei
diem pieder cauruļu velmēšana, bandāžu velmēšana (par bandā
žām sauc gredzenus, ko uzliek lokomotīvju vai vagonu rite
ņiem), turbīnu diskveida riteņu velmēšana u. c.

Cauruļu velmēšana ir velmēšanas nozare ar īpašu iekārtu 
un tehnoloģisko procesu. Ar velmēšanu iegūst caurules bez šuves 
un ar šuvi (metinātas caurules). Metinātās caurules iedala cau
rulēs ar saduršuvi un pārlaidu šuvi. Metinātās caurules izgata
vojot, vispirms sagataves izveltnē sloksnēs, pēc tam sloksnes 
saliec un sametina. Slokšņu platumu, caurules metinot ar pār
laidu šuvi, ņem nedaudz lielāku par caurules apkārtmēru, lai iz
veidotu malu pārlaidi. Lai metinātās caurules sienas būtu visur 
vienāda biezuma, sloksnes malas pirms savienošanas noslīpina 
īpašos stāvos. Pēc slokšņu sakarsēšanas tās saliec par cauruli, 
izvelkot caur piltuvveidīgu atvērumu vilkšanas stāvā, un pēc 
tam sametina. Tiek ieviesta jauna, ražīgāka metinātu cauruļu 
izgatavošanas metode — spirālveida metināšana, kurā sloksni 
saliņ spirālē un saskarē esošās malas sametina ar īpašu elektro
metināšanas aparātu.

Bezšuvju caurules iegūst ar dažādām metodēm. Visvairāk 
izplatītais paņēmiens ir šāds: iepriekš izvelmētu pilnu apaļa 
šķērsgriezuma sagatavi vispirms apstrādā divvelmju cauruļu 
veidošanas šķērsvelmēšanas stāvā (103. att.), bet pēc tam ga- 
renvelmēšanas stāvā — pilgerstāvā.
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Abi cauruļu veidošanas stāva velmji griežas vienā virzienā, 
liekot sagatavei griezties pretējā virzienā. Tā kā velmjiem ir 
īpaša forma un to asis nav paralēlas, bet novietotas zināmā 
leņķī (tādēļ cauruļu veidošanas stāvu sauc par slīpās velmēša
nas’ stāvu), sagatave iegūst vītņveida kustību, t i., griežoties 
pārvietojas ass garenvirzienā.
Sakarā ar metāla deformācijām, 
kas rodas, velmējot šajos velm
jos, sagataves A centrā (kas ir 
tās vājākā vieta irdenuma, pa
augstināta nemetālisko ieslē
gumu satura un likvidējošo pie
maisījumu dēļ) rodas dobums ar 
nelīdzenu, plēstu virsmu. So ne
līdzenumu nolīdzināšanai lieto 
tapni B, kam virsū, izgājusi no 
velmjiem M un N, virzās saga
tave. Rezultātā iegūst dobu cau
rules sagatavi.

Cauruļu veidošanas stāvā iegūto caurules sagatavi A tālāk 
nogādā īpašā stāvā, kur to izvelmē par vajadzīgā izmēra cauruli.

Ar šo plaši lietoto paņēmienu izgatavo caurules ar diametru 
40—500 mm un garumu līdz 10 m. Sīkākas bezšuvju caurules 
izgatavo ar dažādām citām metodem.

103. att. Dobās caurules sa
gataves iegūšana šķērsvelmē- 

šanas stāvā (shēma).

72. §. AUKSTĀ VELMĒŠANA UN VILKŠANA

Karstai velmēšanai tēraudu sakarsē apmēram līdz kalšanas 
temperatūrai. Varu, alumīniju un to sakausējumus arī velmē 
karstā stāvoklī. Auksto velmēšanu lieto, lai iegūtu sīkus izstrā
dājumus — plānas loksnes, tērauda sloksnes rakstāmspalvu, 
zāģu un citu izstrādājumu izgatavošanai. Auksto velmēšanu 
parasti izdara reversējamos un nepārtrauktas darbības stāvos, 
kuru velmjiem jābūt rūdītiem un velmju virsmai pilnīgi gludai. 
Velmēšanas procesā metāls uzkaldinās; uzkaldes likvidēšanai 
metālu atkvēlina.

Vilkšana ir tāda metālu apstrāde ar spiedienu, kurā apstrā
dājamo metālu — parasti aukstu — velk caur vilkšanas plates 
aci. Acs šķērsgriezums ir mazāks par caurvelkamas sagataves 
šķērsgriezumu. Ar vilkšanu apstrādā tēraudu, krāsainos metā
lus un to sakausējumus. Ar šo paņēmienu iegūst stieples ar mazu 
diametru (0,1—4 mm), kalibrētus stieņus un tievas caurules. 
Vilktajiem izstrādājumiem ir gluda virsma un precīzi izmēri.

Aukstā deformācija vilkšanā paaugstina izstrādājumu iztu
rību un cietību (metāla uzkaldes dēļ). Ja ievērojami jāsamazina 
sagataves šķērsgriezums, vilkšanas operāciju atkārto vairākas
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reizes, katru reizi caur mazāka diametra aci. Tievināšanas koe
ficients vilkšanā, t. i., attiecība starp diametru pēc vilkšanas d{ 
un diametru pirms vilkšanas d0, ir 0,8—0,95.

Vilkšanas plates izgatavo ar ieliekamām acīm — filjerām. 
Filjeras izgatavo no cietsakausējumiem vai dimanta; dimanta

filjeras lieto ļoti tievu stiepļu 
vilkšanai {dv mazāks par 0,25 
mm). Vilkšanas plate un vilk
šanas shēma parādīta 104. at
tēlā.

Lai likvidētu vilkšanas 
procesā radušos uzkaldi, lieto 
starpatkvēlināšanu ar seko
jošu kodināšanu pļāvās no
ņemšanai. Berzi vilkšanā sa
mazina ar dažādiem antifrik- 
cijas sastāviem (augu eļļām, 
minerāleļļām u. tml.).

Vilkšanu izdara īpašā ie
kārtā — vilkšanas stāvos, kas 
sastāv no matricēm — filje- 
ram un vilcējiencem.

Vilkšanas stāvus iedala divās grupās — stieņu vilkšanas stā
vos un stiepļu vilkšanas stāvos. Stiepļu vilkšanas stāviem at
šķirībā no stieņu vilkšanas stāviem ir veltņi, uz kuriem uztinas 
izgatavotā stieple, pie tam šie stāvi var būt vienkārši, t. i., iekār
toti tikai vienreizējai metāla izvilkšanai caur filjeru, un daudz
kārtēji — daudzveltņu, kuros stieple, izgājusi caur filjeru, uzti
nas uz pirmā veltņa, pēc tam attinoties iziet caur otru — ma
zāka šķērsgriezuma filjeru un uztinas uz otra veltņa utt.

73. §. PARASTĀ KALŠANA

Kalšana ar rokām. Par kalšanu sauc plastiskā stāvoklī esoša 
metālā deformēšanu ar āmura sitieniem vai spiednes spiedienu. 
Ar kalšanu iegūtos izstrādājumus sauc par kalumiem. Kalšanu 
iedala parastajā kalšanā un kalšanā štancēs jeb štancēšanā. Ar 
kalšanu iegūst dažādas formas un dažāda svara izstrādājumus. 
Par sagatavēm lieliem kalumiem kalpo lietņi, vidējiem un ma
ziem kalumiem — velmējumi.

Kaļot ar rokām, izgatavo sīkus, līdz 10 kg smagus kalumus 
remontdarbiem un individuālā ražošanā. Metāla deformēšanai 
šajā kalšanas veidā lieto dažāda svara veserus. 5 is kalšanas 
veids ir mazražīgs un prasa lielu fiziskā spēka patēriņu. Mūs
dienu rūpniecībā kalšanu ar rokām ir izspiedusi kalšana ar ma
šīnu un štancēšana.
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104. att. Vilkšanas plate (a) un 
vilkšanas shēma (b):

/ — filjera (acs); 2 — sagatave.
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Galvenās kalšanas operācijas ir šādas.
1. Sēdināšana — sagataves šķērsgriezuma laukuma palieli

nāšana tās augstuma samazināšanas rezultātā. Var tikt izsēdi
nāta ari kāda sagataves daļa (105. att. a).
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105. att. Kalšanas operācijās: а  — sēdināšana; b — stiepšana:
1 — apstrādājam ā sloksne; 2 — veseris; 3 — lakta; 

c — iezīmēšana;
1 — ru llītis;

d  — pārbīde; e — gludināšana:
1 — lakta; 2 — detaļa; 3 —  gludveseris; 

f  — caursišana:
I — caursitn is; 2  — ap strādājam ais m etāla gabals; 3 — lakta; 

g  — liekšana:
1 — lakta; 2 — m etāla sloksne; 3 — lūkšas; 4 — veseris;

h  — divizciļņu vārpstas kalums:
I — pirm s savērpšanas; I I  — pēc savērpšanas; 

i — savērpšana; j  — ciršana:
I  — lakta; 2 — cirtn is; 3 — ap strādājam a sagatave; 

k  — kalējmetināšana ar pārlaidi:
L — kalējmetināšana šķēlumā; m  — kalējmetināšana sadurē.
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2. Stiepšana — sagataves garuma palielināšana tās šķērs
griezuma samazināšanas rezultātā (105. att. b).

Stiepšanas paligoperācija ir iezīmēšana (105. att. c.), ar kuru 
izveido padziļinājumus. Cita stiepšanas palīgoperācija ir pār
bīde, kurā sagataves vienu dalu pārbīda attiecībā pret otru 
(105. att. d ).

Lai nogludinātu kaluma virsmas un iegutu pareizāku formu, 
lieto gludināšanu ar plakanu belzni un gludvcscri (105. att. e).

3. Caursišana — caurejošu caurumu vai iedobumu veidošana 
masīvā sagatavē, ko izdara, ar caursitņiem kalšanā ar rokām un 
ar mašīnu (105. att. f).

4. Liekšana — liektas sagataves iegūšana pēc dotā kontūra 
(105. att. g).

5. Savērpšana — sagataves vienas daļas pagriešana zināmā 
leņķī pret otru ap kopēju asi. 105. attēlā h parādīts divizciļņu 
vārpstas kalums pirms savērpšanas /  un pēc savērpšanas //.
105. attēlā i parādīta sagataves uzstādīšana savērpšanas operā
cijai.

6 . Ciršana — sagataves daļas atdalīšana ar cirtņa vai kalēj* 
cirvja palīdzību (105. att. /).

7. Kalējmetitiāšana — divu sagataves galu vai divu saga
tavju savienošana. 105. attēlā parādīti dažādi kalējmetināšanas 
veidi — ar pārlaidi (k), šķēlumā (l) un sadurē (tn).

Citas parastās kalšanas operācijas ir minēto operāciju pa
veids vai apvienojums. Dažādu kalumu izgatavošana ir secīga 
šo operāciju pielietošana, ko nosaka apstrādājamās detaļas 
forma un izmēri.

106. attēlā parādīts klaņa parastās kalšanas piemērs.
Parastajā kalšanā ar mašīnu lieto veserus, kas deformē ap

strādājamo metālu ar sitienu, un spiednes, kas deformē metālu
ar statisku slodzi (bez si
tiena) .

Kalšana ar veseriem.
Veserim (107. att. b) ir krī
tošās daļas, galvenā no ku
rām ir zveltnis4, kur iestip
rināts augšējais belznis 3. 
Augšējais belznis, zvel- 
tnim virzoties uz leju, iz
dara sitienus pa sagatavi, 
kas atrodas uz vesera pa- 
laktā 1 iestiprināta apak
šējā belžņa 2. Krītošo daļu 
pārvietošanās uz leju no
tiek pašsvara ietekmē 
(vienkāršas darbības vese-

106. att. Klana parastas kalšanas 
piemērs.
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107. att. Pneimatiskais veseris.

ros) vai arī pašsvara un tvaika vai saspiesta gaisa spiediena 
pneimatiskos un berzes veseros.

Pēc iedarbināšanas veida veserus iedala piedziņas (mehānis
kos) veseros-, ko iedarbina transmisija vai elektromotors, pnei
matiskos un tvaika-gaisa veseros. Pēc uzdevuma veserus iedala 
kalšanas veseros (parastajai kalšanai) un štancēšanas veseros 
(kalšanai štancēs). Piedziņas veserus iedala sviras, atsperes, 
pneimatiskos un berzes veseros.

107. attēlā a parādīts pneimatiskais veseris ar diviem cilin
driem — darba 5 un kompresora 6. Kompresora cilindra virzu
lis, ko iedarbina ar kloķa-klaņa mehānismu no atsevišķa elektro- 
dzinēja, te no apakšas, te no augšas saspiež cilindrā esošo gaisu. 
Saspiestais gaiss no kompresora cilindra nokļūst darba cilindrā, 
kur tas pārmaiņus te no augšas, te no apakšas spiež uz darba 
virzuli. Darba virzulis ar kātu saistīts ar zveltni, pie kura pie
stiprināts belznis. Ar vesera vadīšanas ierīces palīdzību var 
iegūt jebkuru sitienu skaitu, automātiski izdarīt atsevišķus si
tienus ar dažādu spēku, ar augšējo belzni piespiest sagatavi pie 
apakšējā belžņa, turēt krītošās daļas paceltas. Pneimatisko ve
seru krītošo daļu svars sniedzas līdz 1000 kg. Tos lieto sīku, 
retāk vidēja svara kalumu iegūšanai.

Vidējus un lielus kalumus izgatavo ar divkāršas darbības 
tvaika-gaisa veseriem vai ar hidrauliskām spiednēm.

Tvaika-gaisa veserus darbina ar saspiestu gaisu vai tvaiku.
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108. att. Divbalstu tvaika-gaisa veseris ( a )  un divkāršas darbības vesera 
tvaika sadales shēma ( b ) .

kura spiediens ir 6—9 atmosfēras. Tvaika-gaisa veseri ir vien- 
balsta un divbalstu. Vicnbalsta veseri nodrošina pieeju no trim 
pusēm, kas darbā ir ļoti svarīgi, bet tic ir mazāk izturīgi nekā 
divbalstu veseri, jo sitienu iedarbībā vienīgais balsts var sa
šķiebties.

108. attēlā a parādīts divbalstu (arkas tipa) tvaika-gaisa 
divkāršas darbības veseris. Galvenie tā mezgli ir galva l ar 
darba un plūsmdaļa cilindru, krītošās daļas 2 (virzulis, kāts. 
zvcltnis un augšējais belznis), balsti 3 (labais un kreisais) ai
zveltīta vadotnēm, palakta ar apakšējo belzni 4, rokturis un 
vadības sviras 5.

108. attēlā b parādīta divkāršas darbības vesera tvaika sada
les shēma. Tvaiks vai gaiss, kuru pievada veserim pa vadu 7, 
plūsmdaļa virzuļa 6 augšējā stāvoklī (kā parādīts shēmā) 
ieplūst plūsmdaļa cilindrā 8 un, apejot no ārpuses virzuli, no
klust darba cilindra augšdaļā 9, kur izdara spiedienu uz virzuli 
10 un liek tam kopā ar kātu 11 un zvcltni virzīties uz leju. Šajā 
laikā tvaiks (vai gaiss), kas bija ievadīts cilindra apakšdaļā, 
ieplūst plūsmdaļa cilindrā un, izejot caur virzuļa caurumu, tiek 
izvadīts pa izplūdes vadu 12. Plūsmdaļa virzuļa 6 apakšējā stā
voklī tvaiks (vai gaiss) apiet virzuli no ārpuses, ieplūst darba
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cilindra apakšdaļā zem virzuļa un, izdarot uz to spiedienu no 
apakšas, liek zveltnim ar belzni virzīties uz augšu. Vienlaicīgi 
tvaiks no darba cilindra augšdaļas ieplūst caur plūsmdaļa ci
lindru 8 izplūdes vadā 12.

Plūsmdaļa vadīšanu izdara mašīnists ar sviru sistēmas palī
dzību. Vesera palaktu izgatavo 10—15 reizes smagāku par krī
tošajām daļām un uzstāda uz ozolkoka paliktņa, kas savukārt 
balstās uz masīva dzelzsbetona pamata. To dara tādēļ, lai no
vērstu palaktas izkustēšanos vesera darba laikā un lai paaug
stinātu lietderīgi izmantoto sitiena enerģijas daļu. Tvaika-gaisa 
vesera krītošo daļu svars svārstās no 0,5 līdz 5 tonnām. Agrāk 
lietotie lielākas jaudas veseri tagad aizstāti ar spiednēm.

Kalšana ar spiednēm. Lieliem veseriem vajadzīgi lieli pamati, 
smagas palaktas, un bez tam tie darbības laikā rada lielus sa
tricinājumus. Tādēļ lielu kalumu izgatavošanai lieto hidraulis
kās un tvaika-hidrauliskās spiednes ar darba spiedienu 1 0 0— 
20 000 tonnu. Hidrauliskās spiednes darbība pamatojas uz Pas- 
kāla likumu, ka šķidruma spiediens slēgtā traukā izplatās uz vi
sām pusēm ar vienādu spēku.

109. attēlā parādīta hidrau
liskās spiednes shēma. Ūdeni ar 
augstu spiedienu (parasti 2 0 0  
atmosfēru) pievada no sūkņa 
darba cilindrā 8, kur tas spiež 
uz pļunžeru 6, kas savienots ar 
augšējo belzni 4, kurš savukārt 
spiež sagatavi 3, kura novietota 
uz apakšējā belžņa 2. Apakšē
jais belznis balstās uz pamatnes 
plates 1. Lai realizētu plunžera 
un augšējā belžņa atpakaļgā- 
jienu, ūdeni ar spiedienu ievada 
pacelšanas cilindros 7, kuru vir
zuļi ar kātiem savienoti ar tra- 
versu 5. Traversa cieši saistīta 
ar pļunžeru un augšējo belzni.
Ūdens spiediena iedarbībā pacel
šanas cilindru kāti ceļas uz aug
šu un pacel arī traversu (kas 
var slīdēt pa spiednes kolonām) 
ar pļunžeru un augšējo belzni.

Ūdens (retāk eļļa) no augst- 
spiediena sūkņiem nonāk aku
mulatorā, kas izlīdzina tā spie
dienu. Agrāk lietotie slodzes 
akumulatori nomainīti pret pil
nīgākiem gaisa akumulatoriem. 109. att. Hidrauliskās spiednes 

shēma.
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Tvaika-hidrauliskās spiednes atšķiras no hidrauliskajām ar 
lo, ka šķidrumu darba cilindrā pievada nevis no sūkņa, bet 
no multiplikatora — spiediena pastiprinātāja. Akumulatora un 
sūkņa šīm spiednēm nav. Multiplikators ir sistēma, kas sastāv 
no tvaika un hidrauliskā cilindra un pārveido zemo tvaika vai 
gaisa spiedienu (8 — 12 atmosfēru) augstā ūdens spiedienā 
(400—G00 atmosfēru).

Hidrauliskās spiednes ir ekonomiskākas, sevišķi gadījumā, 
ja vairākas spiednes darbina no vienas centrālās sukņu-akumu- 
latoru stacijas.

Kalšanu operāciju apkalpošanai, izgatavojot smagus kalu
mus, mūsdienu uzņēmumos lieto īpašus manipulatorus, kas pār
vietojami pa sliedēm vai tieši pa ceha grīdu. Manipulators ap
gādāts ar pārvietojamām tvērējknaiblēm sagataves vai kaluma 
satveršanai. Ar šāda manipulatora palīdzību izdara visas kal
šanas operācijas un apkalpo krāsnis, tādēļ karsēšanas krāsnij 
nav vajadzīgs izbīdāms klons un spiednei — izbīdāms galds.

74. §. ŠTANCĒŠANA

Par štancēšanu sauc līdz 250—300 kg (dažkārt līdz 1000 kg) 
smagu izstrādājumu izgatavošanu ar spiedienu, lietojot štances, 
kas dod iespēju iegūt sarežģītu kontūru izstrādājumus. Štancē
šanas veidi ir karstā un aukstā, tilpumu un lokšņu štancēšana.

Štancēšanas darba ražīgums daudzkārt pārsniedz parastās 
kalšanas ražīgumu, kas ir ļoti svarīgi mūsdienu ražošanā, kurai 
raksturīga visdažādāko mašīnu (piemēram, automobiļu, trak
toru un citu) izgatavošana milzīgā skaitā.

Nepieciešamā darbaspēka kvalifikācija detaļu štancēšanā ir 
ievērojami zemāka nekā parastajā.kalšanā; bez tam štancēto iz
strādājumu precizitāte un virsmas gludums ir augstāki nekā pa
rastajā kalšanā, tādēļ samazinās metāla patēriņš.

Štancēšanas trūkums ir ierobežots štancēto kalumu svars 
un augstā štanču izmaksa.

Karstā štancēšana. Karstajā štancēšanā ar īpašām štancēm 
no sakarsētām sagatavēm iegūst izstrādājumus, ko sauc par 
štancētiem kalumiem.

Par štanci sauc metālisku veidni, kas parasti sastāv no di
vām daļam, kurās ir izgatavojamā kaluma formai atbilstoši do
bumi, ko sauc par veiddobumiem. Vienu štances daļu nostiprina 
zemštances platē, kas uzstādīta uz vesera palaktas vai spiednes 
pamatnes, bet otru štances daļu — vesera vai spiednes kustīgajā 
daļā. Katra štance derīga tikai viena noteikta kaluma izgatavo
šanai, tādēļ štancēšanu lieto galvenokārt liclsēriju un masveida 
ražošanā. 1 1 0 . attēlā a parādītas štances galvenās daļas, bet
1 1 0 . attēlā b — vārsta diska štancēšana.
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Stances izgatavo no speciāliem tēraudiem, kuriem ir liela 
cietība un karstumizturība. Stances dobumiem ir slīpumi, kas no
drošina veidnes piepildīšanos ar metālu un kaluma izņemšanu 
no štances. Stances iekšpusē izveido noapaļojumus, kas atvieglo 
metāla tecēšanu štancēšanas procesā. Lai atvieglotu kaluma iz
ņemšanu no štances, dažkārt štances dobumus eļļo. Pļāvās no
ņemšanai un štances dzesēšanai lieto saspiestu gaisu. Štancē 
izveido īpašu rievu 5 (110. att. a) metāla pārpalikumam — tā 
sauktajai grātei, kas štancēšanā izspiežas no veiddobuma un 
plānā kārtiņā ietver kalumu.

110. att. Tilpumu štancēšanas shēma: a  —  štan
ces uzbuve:

/  — au g šē jā  daļa; 2 — apakšējā dala; 3 — augšēja is 
veiddobums; 4 — apakšējais veiddobum s; 5 — grates 

kanāls;
b — vārsta diska štancēšana:

1 — štance; 2 — sagatave; 3 — detaļa.

Štancēšanas procesā izšķir trīs fāzes.
Pirmajā fāzē metāls plok uz visām pusēm līdz štances sie

nām.
Otrajā fāzē metāls aizpilda štances dobumus un cenšas iz

spiesties no tās; rodas saspiešanas spriegumi, notiek grātes vei
došanās štances dalījumplaknē.

Trešajā fāzē izveidojusies grāte zaudē plastiskumu un aiz
kavē pārējā metāla izspiešanos, notiek blīvēšanās un galīga visu 
štances stūrīšu piepildīšanās.

Pašreiz arvien plašāk ievieš štancēšanu slēgtās štancēs, kur 
grāte neveidojas.

Viena no štancēšanas metodēm ir štancēšana paliekamās 
štancēs, kuru realizē ar parastās kalšanas iekārtām. To lieto, iz
gatavojot samērā nelielu štancējumu skaitu. Paliekamā štance 
sastāv no divām pusēm — apakšējās un augšējās. Apakšējai pu
sei ir vadotnes, bet augšējai — tām atbilstoši caurumi. Daļa 
darba dobuma ir izveidota štances apakšējā pusē, bet daļa —- 
augšējā pusē. Apkārt veiddobumam izfrēzē kanālu grātei.
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Iepriekš nokaltu sagatavi pēc sakarsēšanas ievieto štances apak
šējās puses veiddobumā un štances apakšējo pusi novieto uz 
vesera vai spiednes plakanā apakšējā belžņa. Štances augšējo 
pusi uzliek uz sagataves un ar vesera augšējā belžņa sitieniem 
vai spiednes spiedienu izdara štancēšanu.

Vienkāršus štancējumus iegūst viena veiddobumā štancēs, 
sarežģītus — daudzu veiddobumu štancēs.

Daudzu veiddobumu štances lieto galvenokārt lielsēriju un 
masveida ražošanā. Noteikta izmēra šķirņu velmējuma sagatavi 
štancē pakāpeniski, sākumā sagatavošanas (rupjapstrādes)

111. att. Daudzu veiddobumu štance klaņa štancē
šanai. Veiddobumi:

/ — iepriekšējās štancēšanas; 2 — pievelšanas; 3 — stiep
šanas; 4 — galīgās štancēšanas; 5 — liekšanas.

veiddobumos, kuros izdara stiepšanu vai liekšanu, un pēc tam 
iepriekšējās un galīgās štancēšanas veiddobumos. 1 1 1 . attēlā 
parādīta daudzu veiddobumu štance (apakšējā puse) klaņa štan
cēšanai un kaluma iegūšanas secība. Ja štancēšanai lieto perio
diska profila velmējumus, samazinās kalumu izgatavošanas 
darbietilpība, jo nav vajadzīgas operācijas, kuras izdara sagata
vošanas veiddobumos, un tiek taupīts metāls.

Sagatavošanas veiddobumu skaits un forma ir atkarīgi no 
štancējamās detaļas formas. Sagatavošanas veiddobumos saga
taves formu pakāpeniski tuvina štancējamā izstrādājuma for
mai.
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Štancēšanu parasti izdara ar vienreizēju karsēšanu, pārvie
tojot sagatavi no viena veiddobuma uz citu.

Izejas sagataves izmērus noteic, ņemot vērā metāla tilpumu, 
kas vajadzīgs štancētā izstrādājuma iegūšanai, kā arī nogrieža
mas grātes, nodegumu utt.

Notiek izmēģinājumi štancēšanā no šķidrā tērauda. Metālu 
ar īpašu dozatoru porcijām ielej štances dobumā, kur to zem 
spiediena iztur līdz sacietēšanai, un pēc tam kalumu izņem no 
štances.

Karstās štancēšanas iekārta. Karstajai štancēšanai lieto tvai- 
ka-gaisa un mehāniskos veserus.

Tvaika-gaisa štancēšanas ve
seri (1 1 2 . att.) pec uzbūves 
līdzīgi tvaika-gaisa parastās kal
šanas veseriem. Šo veseru kon
strukcijas īpatnība ir divbalstu 
statne, kura nostiprināta tieši uz 
palaktas un nodrošina precī
zāku sitienu, kas nepieciešams 
štancēšanā. Šim pašam nolūkam 
zveltņa vadotnes vesera statnē 
ierīkotas līdz darba gājiena ga
lam (t. i-, līdz abu štances daļu 
saskarei). Palaktu šiem vese
riem izgatavo ļoti masīvu (2 0 —
25 reizes smagāku par vesera 
krītošajām daļām), lai nodroši
nātu spēcīgu sitienu. Tvaika- 
gaisa veseru krītošo dalu svars 
ir 250—20 000 kg.

Spēcīgs vesera sitiens nepie
ciešams, lai iegūtu štancējumus 
ar asām kontūrām un lai tie la
bāk atdalītos no štances veiddo
buma. Sitienu mīkstina koka 
starplikas starp palaktu un pa
matu.

Berzes veseris ar dēli pieder 
pie mehānisko štancēšanas ve
seru grupas, un tam ir augsts 
lietderības koeficients. 113. attēlā parādīts berzes veseris ar dēli. 
Šī vesera zveltnī iestiprinātais ozola dēlis, kas iespīlēts starp di
viem pretējos virzienos nepārtraukti rotējošiem tērauda rullīšiem, 
berzes dēļ starp rullīšiem un dēli paceļas līdz augšējam stāvok
lim. Rullīši atlaiž dēli momentā, kad to saspiež pāris bremzes 
izciļņu. Kad nospiež pedāli, izciļņi attālinās un dēlis brīvi krīt 
uz leju kopā ar zveltni, kurš slīd pa vadotnem. Kad izdarīts

112. att. Tvaika-gaisa štanceša- 
nas veseris.
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sitiens, rullīši atkal savirzās un paceļ 
belzni. Kamēr pedālis netiek atlaists, 
veseris izdara vienādus sitienus. Bel
zni augšējā, izejas stāvoklī notur ar 
minēto bremzes izciļņu palīdzību. Ve
sera krītošo daļu svars svārstās no 
500 līdz 3000 kg.

Horizontālā kalšanas mašīna ir 
kloķvārpstas spiedne, kurai belznis 
pārvietojas horizontāli.

114. attēlā shematiski parādīta ho
rizontālā kalšanas mašīna stieņa 
izsēdināšanas darbiem. Tās klanis 2 
savienots ar kloķvārpstu 1. Sviru me
hānisms 4 saista slīdņa 3 un saspie- 
dējas matrices 5 kustību. Starp mat
ricēm 5 un 6 tiek iespīlēts stienis 7, 
kuru izsēdina slīdņa 3 puansons. Stie
nis ar izsēdinātu galu tiek atbrīvots, 
slīdnim kustoties atpakaļvirzienā.

Horizontālajām kalšanas mašī
nām ir augsts ražīgums, tās nodro
šina precīzākus kalumus nekā veseri 
un gandrīz nerada grāti. Samazinās 

113. att. Berzes veseris ar metāla zudumi. 115. attēlā parādīti ar 
deL horizontālajām kalšanas mašīnām

štancēti tipveida kalumi, kas iegūti, 
izsēdinot sakarsētas velmētas saga
taves.

116. attēlā rādīts, kā ar horizontālo kalšanas mašīnu izgatavo 
bultskrūvi ar apaļu galviņu. Vienā galā sakarsētu sagatavi 
iespīlē starp kustīgo 1 un nekustīgo 2 matrices daļu tā, lai iz
virzītā sakarsētā gala garums nodrošinātu vajadzīgā augstuma

114. att. Horizontālas kalšanas mašīnas shēma.
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galviņas izveidošanu. Pēc tam slīdnim 3 piestiprinātais puan- 
sons ’izsēdina sagataves galu līdz matrices dobuma piepildīša
nai. Gatavā bultskrūve 4 pēc matrices atvēršanas tiek izgrūsta 
ārā.

115. att. Tipveida izstrādājumi, kas iegūti ar 
horizontālajām kalšanas mašīnām: 

а  — stieņa tipa a r  galviņu; b — gredzena tipa.

Ja štancē gredzenveida kalumus, sagataves diametrs ir vie
nāds ar gredzena iekšējo diametru. Štancei ir divi veiddobumi. 
Pirmajā veiddobumā ar izsēdināšanu izveido gredzena ārējo 
kontūru (117. att. a), bet otrajā 
veiddobumā ar puansonu izsit 
kalumā caurumu, pēc tam izgrūž 
kalumu ārā (117. att. b).

Maksimālais spiediens, ko 
attīsta mašīna, ir 3000 tonnu.

Karsti štancētos izstrādāju
mus iegūst arī ar karstās štan
cēšanas kloķvārpstas spiednēm.
Sīs spiednes darbojas ātri un bez 
triecieniem, tam ir stinga kons
trukcija un spēcīgi mehāniski 
gatavo detaļu izgrūdēji. S o  

spiedņu spiedienspēks Svārstās I16 a tt B u ltsk r ū v e s  šta n cē -
no oOO līdz 8 0 0 0  tonnām. T a s  ša n a  ar h o r izo n tā lo  k a lša n a s
nodrošina precīzākus štancēto m a šīn u  (sh ē m a ).
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117. att. Gredzena štancēšana 
ar horizontālo kalšanas ma

šīnu (shēma).

izstrādājumu izmērus nekā 
štancēšanas veseri, mazākas 
uzlaides mehāniskajai apstrā
dei, augstāku ražīgumu.

Karsti štancētos izstrādāju
mus iegūst ari ar berzes skrūv- 
spiednēm, horizonālās liekša
nas un citām mašīnām.

Grātes nogriešanu štancē
tiem izstrādājumiem izdara gal
venokārt ar īpašām apgriešanas 
spiednēm.

Ar karsto lokšņu štancēšanu 
izgatavo izstrādājumus no tē- 
raudiem, kuriem aukstā stāvokli 
nav pietiekama plastiskuma, un 

štancē biezas (virs 7—8 mm) loksnes no tērauda ar zemu oglekļa 
saturu. Visplašāk šo štancēšanas veidu lieto kuģu būvē, ķīmis
kās rūpniecības aparātu, katlu, cisternu ražošanā un citur.

Karstās štancēšanas noslēguma un apdares operācijas. Pie 
šīm operācijām pieder kalibrēšana, termiskā apstrāde, notīrī- 
šana, taisnošana un kaldināšana.

Par kalibrēšanu sauc izstrādājumu pēcštancēšanu precīzi iz
gatavota karstas štancēšanas kloķvārpstas spiednes veiddo- 
bumā.

Štancētu izstrādājumu termisko apstrādi izdara, lai novērstu 
uzkaldi, pārkarsējumu, lai iegūtu vajadzīgo cietību un mikro- 
strukturu, kas nodrošina izstrādājumam nepieciešamās mehā
niskās īpašības.

Pļāvās notirišanu izdara skrošu strūklas kamerās, tīrīšanas 
trumuļos un kodinot sērskābes vannās.

Štancēto izstrādājumu taisnošanu pēc grātes nogriešanas iz
dara pamatštances tirapstrādes veiddobumos vai īpašās taisno
šanas štances karstā vai aukstā stāvoklī.

Par kaldināšanu sauc štancētu izstrādājumu kalibrēšanu ar 
mazām metālā deformācijām kaldināšanas štancēs (aukstā štan
cēšana). Ar kaldinašanu iegūst augstu precizitāti, tādēļ detaļam 
nav vajadzīga tālāka mehāniskā apstrāde.

75. §. AUKSTĀ ŠTANCĒŠANA

Par auksto štancēšanu sauc izstrādājumu iegūšanu štancēs 
bez iepriekšējas metāla karsēšanas.

Ar auksto štancēšanu masveidā ražo dažadas detaļas no tē
rauda un krāsainajiem metāliem un to sakausējumiem (galveno
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kārt no lokšņu materiāla), piemēram, lidmašīnu daļas, automo
biļu un traktoru detaļas utt.

Plaša aukstās štancēšanas ieviešana izskaidrojama ar aug
stu procesa ražīgumu (no vienas štances iegūst līdz 30 000— 
40 000 lokšņu štancējumu maiņā), zemo detaļu izgatavošanas 
izmaksu, detaļu precizitāti un savstarpējo aizstājamību. Vislie
lāko lokšņu štancēšanas darba ražīgumu nodrošina automātis
kās līnijas, kurās mehanizēta sagatavju padeve no bunkura uz 
darba instrumentiem un no vienas spiednes uz otru ar transpor
tieru palīdzību.

Izšķir šādus galvenos štancēšanas veidus.
1. Aukstā štancēšana un izspiešana, kad no kalibrētiem stie

ņiem un stieples ar diametru 0,6—40 mm, kas ražoti no tērauda 
ar zemu oglekļa saturu, krāsainajiem metāliem un to sakausē
jumiem, izgatavo skrūves, uzgriežņus, bultskrūves, gredzenus un 
citus sīkus izstrādājumus. Štancēšanu izdara ar kloķvārpstas un 
berzes spiednēm, bet galvenokārt ar aukstās izsēdināšanas un 
universālajiem automātiem, vītņu velmēšanas un citiem darb
galdiem, kas nodrošina augstu ražīgumu un ražoto detaļu pre
cizitāti.

2. Izciršana no loksnes, sloksnes vai lentas, kad iegūst dažā
das kontūras plakanas detaļas, kas parasti ir sagataves sekojo
šam operācijām. Kontūras forma var būt riņķis, kvadrāts, ovāls 
u. c., detaļai var būt caurumi. Izciršanas štance sastāv no puan- 
sona un matrices, tās shēma parādīta 118. attēlā. Puansons 1, 
virzoties uz leju, ar asajām darba kontūras malām izcērt daļu 
sagataves 3. Gatavā detaļa tiek iebīdīta matrices 4 caurumā, 
bet pārpalikušais materiāls paliek uz puansona, no kurienes at- 
pakaļgājienā to noņem noņēmējs 2.

3. Izvilkšana, kad no plakanas sagataves iegūst dobās, no 
vienas puses vaļējas detaļas. 119. attēlā shematiski parādīta 
izvilkšanas štance ar piespiedēju, kas novērš kroku rašanos, un 
štance bez piespiedēja.

4. Liekšana, kad plakana sagatave 
tiek saliekta leņķī. Pie tam jāņem 
vērā atsperība un liekšana jāizdara 
leņķī, kas nedaudz atšķiras no gata
vai detaļai vajadzīgā. Ar liekšanu 
iegūst gredzenus, cilindrus, skavas un 
citas detaļas. 120. attēla parādīta 
liekšanas shēma. Liekšanas procesā 
viena sagataves karta saspiežas, bet 
otra izstiepjas. Metāla kārtu, kas nav 
pakļauta ne spiedei, ne stiepei, sauc 
par neitrālo kārtu. Pēc tās nosaka
sagataves aprēķina garumu. 118. att. izciršanas štances

5. Gojresana, kad lokšņu materia- shēma.
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lam izveido viļņotu (gofrētu) virsmu. Te pieder arī vītņu izvei
došana uz elektrospuldžu cokoliem un citu veidvirsmu iegūšana.

6 . Saliktā štancēšana, kad vienā spiednes gājienā izdara 
vairākas minētās operācijas.

119. att. Stances lokšņu štancēšanai: 
a  — ar piespiedēju:

1 — m atrice; 1 — puansons; 3 — piespiedēj gredzens; 
b — bez piespiedēja:

I — m atrice; 2 ~  puansons; 3 — štancējam ā sagatave.

» ,/
Auksto štancēšanu parasti izdara 

ar kloķvārpstas, berzes un ekscentra 
spiednēm. Lokšņu štancēšanai lieto 
galvenokārt kloķvārpstas spiednes. 
Kloķvārpstas spiednes var izdarīt 
500—2000 tonnu lielu spiedienu. Eks
centra spiednes atšķiras no kloķvārp
stas spiednēm ar to, ka kloķvārpstas 
vietā tām ir uz vārpstas uzmaukts 
ekscentrs. Vītnes berzes spiedne var 
izdarīt 50—2000 tonnu lielu spie
dienu.

Savienojot tehnoloģiskajā procesa 
lokšņu štancēšanas un metināšanas 
operācijas, iegūst štancēti metinātas 

sagataves. Sis paņēmiens palielina metožu daudzveidību lok
šņu materiāla sagatavju ieguvē un rada iespēju štancējot iegūt 
detaļas, ko agrāk izgatavoja ar liešanu vai apstrādi griežot; 
pie taru samazinās detaļu izgatavošanas izmaksa un paaugstinās 
ražīgums.

120. att. Liekšanas shēma:
/  — puansons; 2 — neitrālā  kār

ta ; 3 — m atrice.

76. §. METĀLA PRESĒŠANA (IZSPIEŠANA)

Presēšana ir sakarsēta metāla izspiešana no īpašas veidnes 
pa caurumu, kas izveidots matricē, kura kalpo par vienu no veid
nes gala sienām. Ar šo paņēmienu iegūst stieņu materiālu un
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dažāda profila un izmēru caurules no tērauda un krāsainajiem 
metāliem un to sakausējumiem. Process ir augstražīgs.

Izspiešanu izdara ar īpašas konstrukcijas horizontālajām 
hidrauliskajām spiednēm, kas attīsta līdz 1000  tonnu lielu spie-

o t

121. att. Presēšanas shēma.

dienu. Tērauda izstrādājumu presēšanā par sagatavēm lieto 
velmējumus, bet krāsaino metālu un to sakausējumu presē
šanā — lietņus.

Apstrādē ar presēšanu izšķir divas metodes —• tiešo 
(121. att. a) un atmugurisko (121. att. b) presēšanu. Tiešajā 
presēšanā metāls tek spiednes plunžera kustības virzienā. At- 
muguriskajā presēšanā metāls tek pretī spiednes plunžera kus
tības virzienam. Sājā gadījumā materiāls deformējas mazāk, 
jāpieliek mazāks spēks, bet mazākas deformācijas pakāpes dēļ 
saglabājas lietā metāla struktūra, kas prasa papildu kalšanu. 
Izgatavojot cauruli (121. att. c), veidnē ieliktajam lietnim vis
pirms izspiež cauri caurspiedni, kura gals, aizvirzījies līdz mat
rices caurumam, izveido ar to gredzenveida spraugu. Tad gal
venā plunžera darba gājienā notiek metāla presēšana veidnē un 
tā izspiešana pa matrices gredzenveida spraugu caurules veidā.

77. §. CAURUMU GLUDAPSTRADE AR SPIEDIENU

Gludapstrādi ar spiedienu lieto pēc iepriekšējas urbšanas, 
pārurbšanas vai izvirpošanas necaurejošiem un caurejošiem da
žāda dziļuma caurumiem, kuru diametrs ir 7—300 mm, tērauda, 
čuguna, krāsaino metālu sakausējumu un citu metālu izstrādā
jumos, piemēram, caurulēs, kalšanas-presēšanas iekārtu cilin
dros un dažādās citās detaļās. Gludapstrāde ar spiedienu 
pamatojas uz metālu plastisko deformāciju un aizstaj tadas
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apdares operācijas kā slīpēšanu, honingēšanu un pulēšanu. Atka
rībā no izstrādājumu konstrukcijas, izmēriem, vēlamajām vir
smas īpašībām un sēriju lieluma lieto caurs piešauti un caurvilk- 
sanu ar gludinošiem caurspiedņiem un caurvelcēm, gludināšanu 
(piecelšanu) ar plāksnīšu, rullīšu un lodīšu gludinātajiem ar 
stingu vai elastīgu darbību. Minētais apstrādes veids nodrošina 
otro precizitātes klasi un devito desmito virsmas gluduma klasi, 
kā arī stiprina metāla virskārtu un novērš nepieļaujamo abrazīva 
graudu iespiešanos apstrādājamā metāla virsmā, kas notiek, 
pieslīpējot un tepējot tēraudu un krāsaino metālu sakausējumu 
detaļas ar abrazīvajiem materiāliem. Gludapstradi ar spiedienu 
izdara ar virpām, urbjmašīnām un citiem darbgaldiem. Apstrā
des režīmus nosaka tādus, lai izvairītos no metāla virskārtas 
pārsprieguma rašanas un visas sagataves deformācijas.

78. §. PERIODISKĀ VELMĒŠANA

Par periodisko velmēšanu sauc pēc noteiktas likumības ga- 
renvirzienā mainīga šķērsgriezuma profilu velmēšanu. Ar pe
riodisko velmēšanu iegūta sloksne ir detaļu virkne ar dažādas 
formas un izmēru profiliem (klaņi, asis, vārpstas, sviras, lemeši 
u. c.).

Ar periodisko velmēšanu iegūst sagataves kalšanai un štan
cēšanai, kā arī gatavas detaļas, kurām nepieciešama tikai vel
mējuma sagriešana. Velmēšanu izdara ar parastajiem vai īpa
šas konstrukcijas velmēšanas stāviem, kuri palētina velmējumu 
iegūšanu. Kalumu un štancējumu iegūšana no periodiskās vel
mēšanas sagatavēm ražīgums ir par 20—30% augstāks, štanču 
patēriņš mazāks un metāla kvalitāte augstāka nekā tad, ja iz
manto parastā velmējuma sagataves.

Ir divi periodiskās velmēšanas veidi — garenvelmēšana un 
šķērsvelmēšana, ar kuriem iegūst lodveida izstrādājumus un 
sagataves.

79. §. VELMĒJUMU UN KALUMU DEFEKTI

Velmēto izstrādājumu defekti, kurus atklāj pēc velmējumu 
griešanas un taisnošanas, var rasties zemas metālā (lietņa) 
kvalitātes dēļ un paša velmēšanas procesa nepareizības dēļ. 
Galvenie defekti, kas radušies zemas metāla kvalitātes dēļ, ir 
plaisas, irdenums, rukuma un gāzes dobumi, nemetāliski ieslē
gumi u. c. Nepareizas velmēšanas dej rodas šādi defekti: nepa
reizs profils, velmju ieplestas rievas, stūru ne pie pildījums, da
žāds malu biezums leņķtēraudiem u. tml.

Biežāk sastopamie kalumu defekti ir šādi:
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1) plaisas kaluma iekšienē un uz virsmas nepietiekami sa
karsēta lietņa apspiedes rezultātā;

2 ) štancēta kaluma augšējās daļas novirze attiecībā pret 
apakšējo štances izregulēšanās deļ;

3) dobumi kaluma virspusē pļavas ieštancēšanas dēļ (saga
tave pirms ievietošanas štancē slikti notīrīta);

4) nepilnīgs štances piepildījums, ja štancēta sagatave ar 
nepietiekamu svaru.

XVI N O D A Ļ А

METĀLU LODĒŠANA UN METINĀŠANA

80. §. LODĒŠANA

Metāla detaļu savienojumi var būt izjaucami vai neizjau
cami. Pie izjaucamiem savienojumiem pieder skrūvju, ķīļu, rievu 
un ķīļrievu savienojumi; pie neizjaucamiem pieder lodēti, meti
nāti un kniedēti savienojumi.

Par lodēšanu sauc metāla daļu (detaļu) savienošanu ar pa- 
pildmetāla — lodes palīdzību. Savienojamās daļas pieņemts 
saukt par pamatmetālu. Lodējot lode ir izkausētā stāvoklī, bet 
pamatmetāls — cietā. Izkausēto lodi ievada savienojamo daļu 
saskares vietā. Parnatmetāla daļu savienošana notiek savstar
pējas difūzijas dēļ starp izkausēto lodi un iepriekš sakarsēto pa- 
matmetālu, kā rezultātā starp tiem rodas starpmetāls. Lodējuma 
izturība ir atkarīga no parnatmetāla un lodes savstarpējās difū
zijas pakāpes.

Lai notiktu difūzija, izstrādājumu sakarsē nedaudz virs lodes 
kušanas temperatūras. Difūzijai nepieciešama arī savienojamo 
virsmu tīrība, tādēļ tās iepriekš notīra ar mehāniskiem līdzek
ļiem un pēc tam ķīmiski ar kušņu palīdzību. Kušņi kalpo arī me
tāla virsmas pasargāšanai no oksidācijas, kas notiek lodēšanas 
laikā gaisa skābekļa vai liesmas iedarbības rezultātā. Lodēšanas 
kušņi ir vielas, kas viegli kūst, šķīdina karsēšanā radušos me
tālu oksīdus un kopā ar tiem viegli noplūst no pārklātajām de
taļu virsmām. Kušņu izvēle ir atkarīga no lodes veida un savie
nojamā metāla.

Lodēšanu lieto visu mārku oglekļtēraudiem un leģētajiem 
tēraudiem, krāsainajiem metāliem un to sakausējumiem, cietsa- 
kausējumiem, kā arī dažādu metālu savienošanai (piemēram, tē
raudam pielodējot cietsakausējumu).

Atkarībā no ložu kūstamības un izturības izšķir divu veidu 
lodēšanu — ar mīkstlodēm un ar cietlodēm.

Lodēšanu ar mīkstlodēm lieto galvenokārt, lai hermētiski sa
vienotu detaļas, kas nav pakļautas lielām slodzēm. Mīkstlodes
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ir alvas un svina sakausējumi. Tām ir neliela mehāniskā izturība 
(ot,= 5—7 kG/rnm2) un kušanas temperatūra zem 400°C. Ar 
mikstlodēm lodē un alvo detaļas, kas izgatavotas no vara sakau
sējumiem, un tērauda izstrādājumus. Lode ПОС90 satur 89— 
90% Sn, ПОСЗО — 29—30% Sn, ПОС18 — 17—18% Sn, bez 
tam šīs lodes satur 0,1—2,5% Sb, pārējais ir Pb. Kušanas tem
peratūra — sakot ar 183°C un beidzot ar 278°C.

Alvas ložu vietā lieto arī mīkstās bezalvaslodes, kurās pamat-
metāls ir svins un kadmijs.

Lodēšanu var izdarīt 
ar lodāmuru, loddegli, iz
strādājumu iegremdēšanu 
izkausētā lodē utt. Lodāmu
rus iedala vienkāršos, ben
zīna, gāzes un elektriskos 
(122. att.). Vienkāršais lod
āmurs izgatavots no vara, 
tas ir ķīļveidīgs un uzstip- 
rināts uz dzelzs kāta ar 
koka rokturi. Lodāmura 
darba virsma ir alvota. Lai 
lode labāk piesaistītos, lod
āmuru sakarsē un pēc tam 
tā darba virsmu parīvē uz 
salmiaka (amonija hlorī
da) gabala, kura rievinā 

ieliek alvas graudiņus un uzpilina dažus pilienus cinka hlorīda. 
Ar salmiaku lodāmura virsmu notīra no vara oksīda kārtiņas, kas 
izveidojas, lodāmuru karsējot. Labākais lodāmurs ir elektriskais, 
kas nodrošina vienmērīgu sakaršanu un nepārtrauktu darbību.

Lodējuma vietas sakarsēšanai līdz vajadzīgajai temperatūrai 
lieto šādus paņēmienus:

1) pievada siltumu no sakarsēta lodāmura;
2 ) karsē ar lodlampas vai gāzes degļa liesmu;
3) ievieto karsēšanas krāsnī (labākas ir krāsnis ar aiz- 

sargvidi);
4) karsē ar elektrību;
5) iegremdē izstrādājumu izkausētā lodē;
6 ) karsē sāļu vannās.
Lodējot ar lodāmuru, to sakarsē, apalvo un pēc tam uzliek 

uz šuves, vienlaicīgi pieliekot klāt lodes stienīti. Izkausētā lode 
iekļūst šuvē un izdara detaļu savienošanu, bet lodes pārpalikumu 
ar lodāmuru izlīdzina pa šuves virsu. Bieži lodi uz šuvi pārnes 
ar lodāmuru, kur darba daļai lode pielīp pilienu veidā.

Lodēšanu ar cietlodēm lieto tērauda, vara sakausējumu un 
citu atbildīgu detaļu savienošanai. Cietlodēm ir augsta kušanas 
temperatūra (720—883°C), un tās piešķir savienojumam lielu

122. att. Lodāmuru tipi:
а  — vienkāršais; b — gāzes; c — elek

triskais.
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izturību un cietību. Cietlodes ir vara-cinka (ПМЦ), sudraba 
(ПСр) un citas. Vara-cinka cietlodes ПМЦ36, ПМЦ48 un 
ПМЦ54 satur 36, 48 un 54% Cu, pārējais ir Zn. Sudraba cietlo
des satur 12—45% Ag, pārējais ir Cu (36—40%) un Zn (25— 
52%)- Alumīnija un tā sakausējumu lodēšanai iesaka lodi, kas 
sastāv no 71 % Sn, 23% Zn un 6 % AI.

Lodējot ar cietlodēm, karsēšanu izdara ar lodlampu, gāzes 
degli vai augstfrekvences iekārtu.

Lodējot ar mīkstlodēm, par kušņiem lieto cinka hlorīdu, alu
mīnija hlorīdu, kolofoniju, sālsskābi, lodējot ar cietlodēm, — 
boraku (Na2B20 7 ), borskābi un to maisījumus. Alumīnija un tā 
sakausējumu lodēšanai par kušņiem lieto cinka hlorīda (90%), 
alumīnija hlorīda (8 %) un nātrija fluorīda (2%) 30-procentīgu 
šķīdumu un citus.

Poligrāfijā, elektrotehnikā, radiotehnikā un citās ražošanas 
nozarēs lodēšanai vajadzīgas lodes ar zemu kušanas tempera
tūru, dažkārt zem 100°C. Tādas lodes iegūst, pievienojot alvas- 
svina sakausējumiem kadmiju, bismutu, retāk antimonu, dzīv
sudrabu. Pie šīm lodēm pieder šāda sastāva sakausējumi:

1) 25% svina, 12,5% alvas, 12,5% kadmija, 50% bismuta; 
kušanas temperatūra 6 8 °C;

2 ) 30% svina, 2 0 % alvas, 50% bismuta; kušanas tempera
tūra 92°C;

3) 25,8% svina, 14,5% alvas, 48% bismuta, 9% antimona; 
kušanas temperatūra 105°C; u. c.

Izturība šuvēm, kas iegūtas, lodējot ar šīm lodēm, ir ievēro
jami mazāka par tādu šuvju izturību, kuras iegūst, lodējot ar 
svina-alvas lodēm.

Indukcijas kontaktlodēšanā ar augstfrekvences strāvu lodē
šanai sagatavotu detaļu ievieto mainīgā augstfrekvences elek
triskajā laukā, kuru rada induktors, un rezultātā detaļas virsma 
ātri sakarst. Induktors ir viena vijuma vai vairāku vijumu spole, 
kas izgatavota no vara caurulītes, caur kuru tās dzesēšanai cir
kulē ūdens.

So paņēmienu bieži lieto cietsakausējumu plāksnīšu uzlode- 
šanai tērauda griežņiem.

Kontaktlodēšanu izdara ar kontaktmetināšanas mašīnām 
(259. Ipp.) vai ar īpašiem aparātiem. Sājā paņēmienā spraugā 
starp detaļām ievieto plānu lodes plāksnīti, kas klāta ar kušņiem, 
un detaļas iespīlē starp elektrodiem, kuru pārnestais siltums sa
karsē savienojumu līdz lodēšanas temperatūrai. So metodi plaši 
lieto tērauda lentu savienošanai.

Alumīnija lodēšanā ar ultraskaņas palīdzību lieto īpašu ultra
skaņas lodāmuru, kuru pieslēdz augstfrekvences ģeneratoram. 
Lodāmuram pievadītais augstfrekvences magnētiskais lauks 
pārveidojas lodāmura mehāniskā vibrācijā. Lodējamās daļas 
sakarsē līdz lodes kušanas temperatūrai un tad ar lodāmuru
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pārnes uz tām alvas lodi. Lodāmura augstfrekvences (20 000 Hz) 
vibrācijas rezultātā no lodējamām virsmām atdalās oksīdu kār
tiņa un sīku gabaliņu veida uzpeld lodes virspusē. Tai pašā laika 
notiek lodējamo virsmu apalvošana, kas tās pasargā no oksidē
šanas. Tālāk notiek lodēšana.

Lodēšanu krāsnīs visbiežāk lieto nelielām detaļām sērijveida 
vai masveida ražošanā. Lodēšanai izmanto elektrokrāsnis, gā
zes krāsnis, naftas krāsnis un sāļu krāsnis-vannas. Visplašāk 
izplatīta ir augstražīgā tērauda izstrādājumu lodēšana ar varu 
elektrokrāsnis ar gāzes aizsargatmosfēru (ūdeņradis, disociētais 
amonjaks u. c.). Pirms lodēšanas detaļas sagatavo. Vispirms sa
vienojamās virsmas precīzi salago un saliek kopā, pie tam 
sprauga malu savienojuma vietas nedrīkst būt lielāka par 
0,3 mm. Tad nākamo šuvju vietās ievieto vara stiepli vai lentu 
un sagatavotas detaļas iekrauj krāsnī, kas sakarsēta līdz 1150— 
1200°C. Izturēšana krāsnī atkarībā no izstrādājumu materiāla 
biezuma ilgst 10—15 minūtes. Augstajā temperatūrā varš ātri 
izkūst, ieplūst atstataja spraugā un difundē detaļu malās, izvei
dojot ar materiālu izturīgu šuvi.

Izdarot lodēšanu sāļu krasnīs-vannas, par neitrālo vidi kalpo 
pati sāls, kas aizsarga metālu pret oksidēšanos, tādēļ kušņi nav 
vajadzīgi.

81. §. METINĀŠANA

Par metināšanu sauc metāla detaļu savienošanu savienojamo 
vietu karsēšanas rezultātā. Metāla karsēšanai metināmajās vie
tās jānodrošina metāla pāreja plastiskā (mīklveidīgā) stāvoklī 
(spiedienmetināšana) vai šķidrā stāvoklī (kausēšanas metinā
šana).

Savienošana ar metināšanu var notikt, metināmajiem metāla 
gabaliem tieši saskaroties, kā ari ar starpmetāla, tā sauktā pie
devu materiāla palīdzību.

Salīdzinājumā ar citiem savienošanas veidiem metināšanai 
ir augstāki tehniski ekonomiskie rādītāji, un tā plaši izplatīta 
visās rūpniecības nozarēs.

Transporta mašīnbūvē metināšanu plaši lieto dīzeļlokomo
tīvju un vagonu būvē kā tenderu un kurtuvju, tā arī nesošo kon
strukciju izgatavošanai. Metināšanu pļaši lieto, izgatavojot auto
mašīnas, kurās, metināto punktu skaits sniedzas tūkstošos. 
Smagajā mašīnbūvē metina atbildīgus agregātus — lieljaudas 
hidroturbīnu statorus, augstspiediena tvaika turbīnu cilindrus, 
augstspiediena katlus ar sienu biezumu līdz 100 mm utt. Izgatavo 
dažādus viengabala metinātus rezervuārus ar kubatūru līdz 
10 000 m3 šķidrumu un gāzu glabāšanai. Būvtehnikā sekmīgi 
lieto viengabala metinātas būvkonstrukcijas — fermas, kolonas,
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sijas, pa ko pārvietojas celtņi, un citu. Milzīga nozīme metināša
nai ir gāzes vadu un tiltu būvē. Viengabala metinātais autosa
tiksmes tilts pār Dņepru ir 1,5 km garš. Metināšanu plaši iz
manto remontdarbos un griezējinstrumentu uzmetināšanā.

Ar mūsdienu metināšanas paņēmieniem izturīgi savieno jeb
kuras formas metāla konstrukciju elementus, kuru biezums ir 
0,1—250 mm.

Metināšanas priekšrocības ir šādas:
1) ievērojams metāla ietaupījums (metinātas konstrukcijas 

parasti ir par 10—15% vieglākas nekā kniedētas un par 30—40% 
vieglākas nekā lietas konstrukcijas);

2 ) vienkāršota metināto konstrukciju projektēšana un kon
struēšana salīdzinājumā ar lietām vai kaltām konstrukcijām;

3) metināto konstrukciju izgatavošanai vajag mazāk laika, 
darbaspēka un līdzekļu. Metināšana gandrīz pilnīgi izskaudusi 
kniedēšanu. Mašīnbūvē izgatavo metināti lietas konstrukcijas, 
kā arī aizstāj lietas un kaltas konstrukcijas ar metinātām.

Plastiskā metināšana ar spiedienu. Metinot ar šo paņēmienu, 
metināmās vietas sakarsē līdz plastiskam stāvoklim un metinā
mās detaļas savieno, tās saspiežot ar mehānisku spēku. Pie šī 
metināšanas veida pieder kalējmetināšana un kontaktmetinā- 
šana.

Kalējmetināšana ir visvecākais paņēmiens, ko tagad lieto reti 
(galvenokārt remontdarbos). Lai ar kalējmetinašanu iegūtu iz
turīgu divu metāla gabalu savienojumu, metāls jāsakarsē līdz 
vajadzīgajai temperatūrai, pirms metināšanas no metināmajām 
virsmām jāatdala karsēšanā radušos oksīdu kārtiņa un nedaudz 
jāsabiezina metāls metināšanas vietā (lai nodrošinātu labas 
caurkalšanas iespēju). Ar kalējmetināšanu var sametināt tikai 
metālus, kuri pārejā no cieta stāvokļa šķidrā ir plastisku

К[ontakt metināšanā metālu karsē ar elektrisko strāvu, kas 
plūst caur to. Kad sasniegta vajadzīgā temperatūra, metināmās 
detaļas saspiež kopā. Vislielākais siltuma daudzums izdalās sa
vienojamo detaļu saskares vietā, kur ir vislielākā elektriskā pre
testība. Siltuma daudzums, kas izdalās metināšanas (kontakta) 
vietā, ir tieši proporcionāls strāvas stipruma kvadrātam, vadī
tāja pretestībai un strāvas caurplūdes laikam.

Kontaktmetināšanu bieži lieto sērijveida un masveida ražo
šanā, lai sametinātu detaļas no dažādu mārku tēraudiem un krā
saino metālu sakausējumiem. Sis metināšanas veids nodrošina 
augstu metinātās šuves kvalitāti, augstu ražīgumu un labas pro
cesa mehanizācijas iespējas. Visbiežāk lieto trīs kontaktmetinā- 
šanas veidus — sadurmetināšanu, punktmetināšanu un šuves 
metināšanu.

Sadurmetināšana. Sadurmetināšanā metināmo metālu izstrā
dājumu savienošana notiek pa visu to saskares virsmu.

Metināšanu izdara ar metināšanas mašīnām, kas darbināmas
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ar roku vai darbojas automātiski. 123. attēlā metināmās detaļas 
8 un 3 ar īpašam palīgierīcēm iestiprina metināšanas mašīnas 
vara turētājos. Turētājs 2 nostiprināts uz nekustīga suporta 4 
un var pārvietoties pa plāksnes 5 vadotnēm; turētājs 1 uzstādīts

uz nekustīgas plāksnes 7. 
Turētāji ar lokanu vadu 
savienoti ar metināšanas 
transformatora 6 sekundā
ro tinumu. Transformatora 
primārais tinums pievie
nots maiņstrāvas tīklam. 
Spēks P, ko rada īpašs me
hānisms, liek pārvietoties 
suportam 4, un notiek sa
karsēto detaļu sēdināšana.

Lieto divus sadurmeti- 
nāšanas veidus — ar ap- 
kausēšanu un ar pretestību.

M e t i n ā š a n a  a r  а р 
ка  u s ē š a n u. Vispirms 
ieslēdz strāvu un tad tu
vina detaļas vienu otrai. 

Gaisa spraugā starp metināmajām detaļām rodas elektriskās 
dzirksteles, un kontakta virsmas apkūst. Tam seko savienojamo 
detaļu saspiešana ar vienlaicīgu elektriskās strāvas izslēgšanu. 
So metināšanas veidu lieto cauruļu, ķēžu locekļu, sliežu, no 
loksnes štancētu detaļu, instrumentu savienošanai, ka arī leģēto 
tēraudu un citu metālu, piemēram, alumīnija un vara, tērauda 
un vara, tērauda un misiņa sametinašanai.

Lieto arī metināšanu ar pārtrauktu apkausēšanu, ko panāk 
ar metināmo galu pilnīga un nepilnīga kontakta maiņu. Galiem 
sakarstot līdz noteiktai temperatūrai, elektriskā izlāde rada me
tāla apkušanu, un, kad tā sasniedz vajadzīgo lielumu, sametinā- 
mie gali tiek strauji saspiesti kopa. So metināšanu lieto, kad 
mašīnu jauda ir nepietiekama metināšanai ar apkausēšanu.

M e t i n ā š a n a  a r  p r e t e s t ī b u .  Metināmās detaļu vie
tas vispirms cieši saspiež kopā un pēc tam laiž tām cauri strāvu. 
Pēc detaļu sakaršanas līdz vajadzīgajai temperatūrai strāvu iz
slēdz un daļas saspiež. So paņēmienu lieto oglekļtēraudu un krā
saino metālu sakausējumu metināšanai.

Punktmetināšana. Ar šo paņēmienu izstrādājumus sametina 
atsevišķos punktos. Metināmos izstrādājumus 1 (124. att.) uz
liek ar pārlaidi vienu uz otra un iespīlē starp diviem metālā elek
trodiem 2, kas savienoti ar pazeminoša transformatora 3 sekun
dāro tinumu. Kad ieslēdz strāvu, kontakta vieta stipri sakarst, 
siltums izkausē metālu centrālajā, visvairāk sakarsētajā zonā, 
bet tālāk atrodošais metāls kļūst plastisks. Pēc tam strāvu

260



124. all. Punktmetināšanas shēma.

izslēdz un palielina spiedienu uz elektrodiem, kā rezultātā izvei
dojas sametināts punkts, kuram ir lējuma uzbūve un lēcas forma.

Mašīnas punktmetināšanai izgatavo automātiskas un paras
tas, stacionāras un pārnesamas, vienpunkta un daudzpunktu 
(tās vienlaicīgi sametina līdz 
50 punktu). Vienpunkta ma
šīnu ražīgums ir līdz 2 0 0 0  
punktu stundā, daudzpunktu 
mašīnu — līdz 10 0 0 0  punktu 
stunda.

Punktmetināšanu plaši lie
to masveida un lielsēriju ra
žošanā dažādās mašīnbūves 
un aparātu būves nozarēs, 
piemēram, vienlaidmetāla va
gonu, elektroaparatūras, auto
mobiļu virsbūvju, lauksaimniecības mašīnu rāmju un karkasu 
izgatavošanā un daudzos citos gadījumos, kur agrāk lietoja 
kniedēšanu.

Šuves jeb rullīšu metināšana. 125. attēlā paradīta šuves me
tināšanas shēma.

Metināmās detaļas — loksnes 1 uzliek ar pārlaidi vienu uz 
otras un saspiež starp elektrodiem-rullīšiem 2, kas pieslēgti me
tināšanas transformatoram 3. Stravai plūstot caur rullīšiem, 
metināmo daļu saskaršanās vieta izdalas siltums. Viens no rullī
šiem tiek piedzīts, un metināšana notiek pa rullīšu velšanās 
līniju. Ja strāvu pievada ar 
noteiktu intervālu, metinā- 
jums iznāk ar pārtraukumiem 
vai ar noteiktu soli. Darba lai
kā rullīšus nepārtraukti dzesē 
ar ūdeni. Metināšanas ātrums 
ir 0,5— 6  m minūtē. Ar šuves 
metināšanas mašīnām izga
tavo tvertnes, taru, caurules 
un citus hermētiskus izstrādā
jumus no lokšņu materiāla 
(tēraudam ar zemu oglekļa
saturu loksnes var būt līdz 2 mm biezas, nerūsošam hroma- 
niķeļa tēraudam, bronzai, misiņam un alumīnija sakausēju
miem — līdz 1,5 mm biezas).

No metināmajam vietām pirms metināšanas jānotīra rūsa, 
krāsa, pļāva utt. Sagatavēm metināšanas vietā blīvi jāpiekļau- 
jas vienai pie otras.

Ar kontakta mašīnām metina dažādas konfigurācijas detaļas 
biezumā no 0,1 līdz 90 mm, piemēram, smagās hidrotehnisko 
būvju armatūras ar stieņu diametru līdz 90 mm.

125. att. Šuves metināšanas shēma.
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Vispārīgas ziņas. Metināšana ar elektrisko loku ir izplatītā
kais metināšanas veids. Tā pamatojas uz elektriskā loka siltuma 
izmantošanu. Elektrisko loku atklāja 1802. gadā krievu fiziķis 
V. Petrovs. Pamatojoties uz šo atklājumu, krievu inženieris 
N. Benardoss 1882. gadā izstrādāja paņēmienu loka metināša
nai ar ogles elektrodu. 1888. gadā krievu inženieris N. Slavja- 
novs izstrādāja paņēmienu loka metināšanai ar metāla elek
trodu, kas ātri izplatījās visās zemēs. Krievijā metināšanu plaši 
saka lietot tikai pēc Oktobra revolūcijas. Padomju zinātnieki un 
inženieri sadarbībā ar ražošanas novatoriem pilnveido un attīsta 
metināšanas tehniku, un pašreiz Padomju Savienībai pieder va
došā loma tās attīstībā.

Metināšanu ar elektrisko loku plaši izmanto, izgatavojot cau
ruļvadus gāzēm, šķidrumiem un beramām vielām, visu tipu kat
lus, dzelzceļa vagonus un platformas, celtņus un transportēša
nas ierīces, upju un jūras kuģu korpusus, klājus un citas atbildī
gas daļas, rūpniecības iekārtās, ēku metāla konstrukcijas, tiltus, 
lauksaimniecības mašīnu, elektrisko un citu mašīnu un mehā
nismu detaļas. Ar elektrisko loku var metināt gandrīz visus kon
strukciju tēraudus, varu, alumīniju, titānu, niķeli un to sakau
sējumus, pelēko un kaļamo čugunu.

Metinot ar elektrisko loku, metināmo detaļu vietējai izkausē
šanai izmanto elektriskā loka siltumu. Loks rodas starp elek
trodu un metināmajam detaļām, un tā augstā temperatūra (ap 
6000°C) nodrošina ātru un koncentrētu metināšanas zonas sa
karsēšanu, kā rezultātā metāls izkūst un sametinās bez ārēja 
mehāniska spēka pielikšanas. Metināšanu var izdarīt ar līdz
strāvu un maiņstrāvu.

Benardosa paņēmienā metina ar elektrisko loku, kas rodas 
starp metālu un ogles (grafīta) elektrodu.

Ogles vai grafīta elektrodu 3 (126. att. a) iespīlē turētājā 4; 
viens no metināšanas ģeneratora poliem ar lokana vada 1 palī-

82. §. METINĀŠANA AR ELEKTRISKO LOKU

12G. att. Metināšana ar elektrisko loku (shēma): 
a — pēc Benardosa paņēm iena; b — pēc Slavjanova 

paņēmiena.
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dzību savienots ar metināmo detaļu 2, otrs pols pievienots ogles 
elektrodam. Loks izveidojas, elektrodam un metālam īslaicīgi 
tuvojoties, kam seko to attālināšana. Loka augstā temperatūra 
izkausē metināmo detaļu malas un arī piedevu materiālu 5, ja 
to lieto. Lokam attālinoties, izkausētais metals atdziest, izveido
jot metinātu šuvi. Sim metināšanas paņēmienam parasti lieto 
līdzstrāvu. Stabilāka loka iegūšanai un labākai detaļas sakarsē
šanai lieto tiešo polaritāti (mīnusu pieslēdz elektrodam, plusu — 
izstrādājumam).

Slavjanova paņēmiens shematiski parādīts 126. attēla b. Me
tāla elektrods 1 iestiprināts elektroda turētajā 2. Elektriskais 
loks 3 rodas starp elektroda galu un detaļu 4 un kausē ka pa- 
matmetālu, ta arī elektrodu, pie tam izveidojas kopēja bedrīte 
ar izkausētu metālu. Šeit elektrods vienlaicīgi ir ari piedevu 
materiāls.

Loka metināšanu ar metālā elektrodu plaši lieto rūpniecībā. 
Ar šo paņēmienu veic vairāk par 90% loka metināšanas darbu.

Loka metināšanas mašīnas, aparāti un piederumi. Loka baro
šanai ar līdzstrāvu lieto līdzstrāvas elektrometināšanas ģenera
torus. Metināšanai ar maiņstrāvu lieto metināšanas transforma
torus. Līdzstrāvās lietošana metināšana ir ierobežota, jo iekār
tas izmaksa ir 3—5 reizes lielākā un elektroenerģijas patēriņš 
par 40 -50% lielāks nekā metināšanā ar maiņstrāvu (priekš
rocība metināšanā ar līdzstrāvu ir lielākā elektriskā loka stabi
litāte) .

Līdzstrāvas elektrometināšanas ģeneratoriem jābūt nejutī
giem pret metināšanas ķēdes īsslēgumu, pie kura rodas 100— 
200 A stipra strāva. Visplašāk lieto ģeneratorus СУГ-2Р, 
ПС-500 un ПСМ-1000.

Līdzstrāvas metināšanas mašīnas ir stacionāras un pārvie
tojamas, ar vienu vai vairākām darba vietām. Pēdējas var vien
laicīgi apkalpot līdz 10 darba vietu.

Maiņstrāvas metināšanas aparātus lieto metināšanai ar 
maiņstrāvu. Tie pazemina rūpnīcas tīkla spriegumu no 220— 
380 V uz 55—65 V.

Galvenie metināšanas transformatori ir СТЭ-24, СТЭ-34, 
CTAH-1 un ТСД-1000-3. Tie ir divdaļīgi — ar atsevišķu reak
tīvu spoli (regulatoru) vai vienkorpusa, kur transformatoram 
un regulatoram ir kopējs serdenis.

127. attēlā shematiski parādīts vienfāzes metināšanas trans
formators СТЭ, kas sastāv no pazeminoša transformatora un 
strāvas regulatora (reaktora), kurš kalpo metināšanas strāvas 
stipruma regulēšanai. Transformatora primārais tinums l  pie
slēgts tīklam 2. Transformatora korpuss 3 sazemēts. Reaktora 
tinums 4 saslēgts virknē ar transformatora sekundāro tinumu 
5, viens ta gals pievienots elektrodam 6, otrs — metināmajai
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detaļai 7 un metāla plāksnei 8. Metināšanas strāvas stiprumu 
maina, mainot reaktora induktīvo pretestību.

Vienkorpusa metināšanas transformatorus izgatavo jebkura 
biezuma metālu rokas, pusautomātiskai un automātiskai meti
nāšanai.

12/. att. С.ТЭ tipa metināšanas transformatora 
shēma.

Elektroda iespīlēšanai un strāvas pievadīšanai elektrodam 
lieto elektroda turētāju, kam ir izolācijās materiāla rokturis 
(128. att. ā).

Metinātāja acu un sejas aizsargāšanai no elektriskā loka 
staru iedarbības un metālā šļakatām lieto vairogus un ķiveres 
(128. att. b un c) ar īpašiem stikliem, kas absorbē infrasarkanos 
un ultravioletos starus. Vairogu lieto tad, ja metinātājs strādā 
ar vienu roku, bet ķiveri tad, ja strādā ar abām rokām.

Loka metināšanai lieto ogles un metāla elektrodus.
Ogles elektrodi ir stienīši ar diametru 8—30 m un garumu 

200—300 mm. Tos lieto krāsaino metālu sakausējumu metinā
šanai, cietsakausējumu uzmetinašanai un maza biezuma detaļu

o b c
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metināšanai, galvenokārt lai iegūtu plānsienu tērauda detaļu 
savienojumus, kur nav vajadzīgs piedevu materiāls.

Metāla elektrodi ir metāla stienīši ar diametru 1 — 12 mm un 
garumu līdz 500 mm, ko lieto metināšanai ar roku, vai stieples 
vijumi, ko lieto automātiskai metināšanai. Visplašāk izplatīti

129. att. Metinātie savienojami:
1 — atloka savienojum s: 2 — sadursavienojum s bez noslī- 
pinājum iem ; 3 —~ V veida sadursavienojum s; 4 — X veida 
sadursavienojum s; 5 — U veida sadursavienojum s; 6 — 
divkārša U veida sadursavienojum s; 7 — pārlaides savie
nojum s; 8 — leņķa savienojum s; 9 — T veida savienojums.

elektrodi ar diametru 4— 8 mm. Metināšanai ar roku lieto elek
trodus, kas pārklāti ar kvalitatīvu un jonizējošu segumu. Segtos 
elektrodus savukārt iedala plānseguma (0,1—0,25 mm) un biez- 
scgurna (0,6 mm un vairāk) elektrodos. Plānos jonizējošo elek
trodu segumus lieto, lai radītu stabilu loku, neaizsargājot izkau
sēto metālu no apkārtējā gaisa iedarbības. Kvalitatīvie (bie
zie) segumi līdz ar stabila loka radīšanu aizsargā izkausēto 
metālu pret oksidēšanos un piesātināšanos ar gaisa slāpekli, kā 
arī leģē šuvi ar dažādiem elementiem, kas nodrošina augstu 
metinātā savienojuma izturību.

Loka degšanas laikā segumiem jakūst vienlaicīgi ar elek
troda stiepli un jānodrošina stabila loka degšana. Lietojamos 
segumus atkarībā no sastāva un uzdevuma klasificē pa markām.

Loka metināšanas tehnika. Lieto dažādus metināmo daļu sa
vienošanas veidus (129. atl.). Metināta savienojuma veida iz
vēli nosaka metināmo detaļu biezums, metināmās konstrukcijas 
veids, metināšanas veids utt.
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Augstas kvalitātes metinātas šuves iegūšanai jāizvēlas pa
reizs strāvās stiprums, ko nosaka galvenokārt metināmo mate
riālu biezums, elektroda diametrs, metāla ķīmiskais sastāvs, 
metināmās šuves veids, strāvas veids (līdzstrāvā vai maiņ
strāva). Atkarībā no elektroda diametra metināšanas strāvas 
stiprumu var izvēlēties pēc empīriskas formulas

i=kd,

kur i — metināšanas strāvas stiprums ampēros;
d — elektroda diametrs milimetros;
k — koeficients, kas normālos darba režīmos ir 35—40, bet 

paaugstinātos režīmos, ko lieto metinātāji-novatori, — 
50—60.

Pirms metināšanas no metināmajām dajām rūpīgi jānotīra 
netīrumi, oksīdu kārtiņa utt. Strādājot ar metāla elektrodu, me
tinātājs ar elektrodu pieskaras metināmajai vietai un ātri atrauj 
elektrodu 2 4  mm attālumā. Radītajam lokam jābūt īsam, lai 
samazinātu gaisa skābekļa un slāpekļa absorbciju izkausētajā 
metālā. Strādājot ar ogles elektrodu, lieto līdzstrāvu; loka ga
rums tam svārstās 6—15 mm robežās.

Lai palielinātu darba ražīgumu loka metināšanā ar roku, 
lieto šādas metodes:

1) metināšana ar elektrodu saišķi — kopā savienotiem di
viem, trim un vairākiem elektrodiem; šajā metodē paaugstinās 
loka siltuma izmantojums;

2 ) metināšana ar Irisfāzu loku, kas salīdzinājuma ar vien
fāzes metināšanu 2—3 reizes palielina darba ražīgumu un 
ietaupa līdz 25% elektroenerģijas, jo pilnīgāk tiek izmantota sil
tuma enerģija. Sājā paņēmienā divas strāvas avota fāzes atse
višķi pieslēgtas diviem biezseguma elektrodiem, bet trešā — iz
strādājumam. Ķēdei noslēdzoties, rodas trīs loki: divi starp 
elektrodu un izstrādājumu, trešais — starp elektrodiem.

Automātiskā loka metināšana. Automātiskā loka metināšana 
ir mehanizēts loka metināšanas process, kura loka vadīšanu un 
materiāla padevi izdara īpaši mehānismi. To ir lietderīgi izman
tot vienveidīgu detaļu masveida vai lielsēriju ražošanā.

Ukrainas PSR Zinātņu akadēmijas J. Patona Elektriskās 
metināšanas institūts izstrādājis paņēmienu automātiskai loka 
metināšanai ar kailu elektrodu zem granulētu kušņu kārtās, kura 
priekšrocības salīdzinājumā ar rokas metināšanu ir šadas:

1) augsts ražīgums (5—10 reizes augstāks nekā metināšanā 
ar roku);

2 ) lielāks uzkausēta metālā viendabīgums un augstāka kva
litāte;

3) elektroenerģijas ietaupījums sakarā ar labāku loka siltuma 
izmantošanu;
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4) aizsargierīču nevajadzība (loks deg zem kušņu kārtas).
Loka metināšanas automāts (130. att.) sastāv no barošanas 

avota (elektrometināšanas ģeneratora vai transformatora), auto
mātiskas metināšanas galviņas, kušņu bunkura un ratiņiem, kas 
nodrošina metināšanas procesa automatizāciju. Loks deg starp 
kailas elektroda stieples galu un metināmo detaļu zem granulētu 
kušņu kārtās.

Automātiskā metināšanas 
galviņa padod metināšanas zonā 
elektroda stiepli. Sagatavotajā 
šuvē pa cauruli no bunkura 
iebirst granulētie kušņi. Meti
nātā šuve veidojas, metināšanas 
galviņai vai izstrādājumam pār
vietojoties ar īpaša padeves me
hānisma palīdzību. Metināšanā 
neizlietotie kušņu pārpalikumi 
tiek iesūkti atpakaļ bunkurā.
Kušņi metālu aizsargā pret gaisa 
skābekli un slāpekli, dezoksidē 
un leģē. Metināšana notiek ar 
ātrumu 6—32 m stundā. 131. at- 
lēla shematiski parādīta metinā
šana zem kušņu kārtas. Padom
ju Savienība izveidoti un ieviesti 
dažādi loka metināšanas auto
māti, tai skaitā ipaši automāti un pusautomati, kas ļauj me
tināt līklīnijas šuves, kuras nevar izveidot ar parastajiem auto
mātiem.

Loka metināšana aizsarggāzes vidē. Lai aizsargātu uzkausē
jamo metālu pret oksidēšanos un nitrēšanos, metinot karstumiz
turīgos sakausējumus, magnija, alumīnija sakausējumus un

130. att. Automātiskā loka metinā
šanas iekārta elektriskai metināša

nai zeru kušņu kārtās (shēma):
1 — elektrods (stieple); 2 — m ehānisms 
elektroda stieples padevei; 3 — kušņu 
bunkurs; 4 — kušņi, kas uzbērti m eti
n ā šan as  vietai; 5 — sam etinātā šuve; 
6 — m etinām ā detaļa; 7 — neizlietoto 

kušņu  iesūcējs.

Metināšanas virziens

131. att. Metināšana zem kušņu kārtās (shēma):
1 — šķidrais m etāls; 2 — šķidrie sārņi; 3 — sacietējušais 
m etāls; 4 — sacietējušo sā rņ u  kārta; 5 — kušņi; 6 — elek

trods; А  — loks.
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nerūsošo tēraudu, kā ari lai iegūtu metinātus savienojumus ar 
augstu korozijizturību, metināšanu izdara neitrālu gāzu (argona, 
hēlija) vidē. Sī veida metināšanā, ko sauc par argona metinā
šanu, loku rada starp volframa elektroda galu un detaļu argona 
aizsargvidē ar īpaša degļa palīdzību, kurš kalpo strāvas pieva- 
dlšanai elektrodam, volframa elektroda noturēšanai un aizsarg- 
gāzes strūklas pievadīšanai šuves zonā. Argona metināšanā 
elektrodam nav vajadzīgs segums, šis metināšanas veids nodro
šina šuvei augstas mehāniskās īpašības un ir viegli mehanizē
jams.

Atoma-ūdeņraža metināšanā neatkarīgs maiņstrāvas elek
triskais loks deg starp diviem volframa elektrodiem. Lokam un 
metināmajai šuvei pa īpašiem elektrodu turētāju kanāliem pie
vada ūdeņradi, kura molekulas loka zonā sašķeļas atomos, ab
sorbējot lielu daudzumu siltuma. Metināšanas vietā saskaroties 
ar auksto metālu, ūdeņraža atomi atdziest un atkal izveido II2 
molekulu, izdalot iepriekš absorbēto siltumu, kas ir galvenais 
siltuma avots metināšanā. Ūdeņradis, izveidojot gāzes vidi, aiz
sargā izkausēto metālu pret atmosfēras gaisa iedarbību. Šajā 
metināšanas paņēmienā izmanto galvenokārt slāpekļa un ūdeņ
raža maisījumu, ko iegūst, sadalot amonjaku. Metināšanu izdara 
ar īpašas konstrukcijas degli, pievadot piedevu materiālu. Meti
nātās šuves visu mārku tēraudiem ir augstas kvalitātes, bet 
iekārtas sarežģītības un dārguma dēļ, kā arī tādēļ, ka metinātāju 
apdraud augstsprieguma strāva, atoma-ūdeņraža metināšanu 
lieto reti.

Biezu metālu elektrisko metināšanu zem sārņiem izstrādājis 
Ukrainas PSR Zinātņu akadēmijas J. Patona Elektriskās meti
nāšanas institūts, un šo paņēmienu plaši lieto ražošanā.

Šajā paņēmienā (132. att.) starp vertikāli nostādītām metinā
majām daļām rada platu spraugu (a =  30—50 mm), kuru pie-

132. att. Elektriska metināšana zem sārņiem (shēma):
1 — m etinām ās daļas; 2 —  elektroda stieple; 3 — transform ators; 

4 — sārņ u  vanna; 5 — m etāla vanna; 6 — m etinātā šuve.
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pilda ar 50—70 mm biezu īpašu kušņu kārtu. Ja caur kušņiem 
laiž strāvu no īpaša transformatora 3, kušņi izkūst un izveido 
starp metināmajām daļām 1 sārņu vannu 4, kurai piemīt liela 
elektriskā pretestība, tādēļ strāva, kas plūst caur izkusušajiem 
kušņiem, izdala tajos daudz siltuma. Izkusušie sārņu vannas 
kušņi, kas sakarsēti līdz 2000CC, saskaroties ar metināmo daļu 1 
sānvirsmām, apkausē tās un vienlaicīgi izkausē sārņu vannā 
ievadīto piedevu elektroda stiepli 2, veidojot zem sārņu vannas 
metāla vannu 5. Metālam atdziestot, šī vanna sacietē, izveidojot 
izturīgu metinātu šuvi 6, kas savieno metināmās daļas. Sis pa
ņēmiens dod iespēju vienā gājienā sametināt ļoti biezus (līdz 
400 mm un biezākus) dažādu mārku tēraudu izstrādājumus.

Metinātā savienojuma augsto kvalitāti nodrošina pakāpeniska 
metināmo daļu sakarsēšana un malu apkausēšana, kā ari tas, 
ka metāla vanna labi aizsargāta pret gaisa skābekļa un slāpekļa 
iedarbību, jo atrodas zem kušņu kārtas. Elektrisko metināšanu 
zem sārņiem izdara ar īpašiem automātiem, un tai ir augsts 
ražīgums. Sis metināšanas veids dod iespēju aizstāt lielas darb
ietilpīgas kaltas un lietas detaļas ar detaļām, kuras sametinātas 
no atsevišķām kaltām, velmētām un lietām daļām. Ar elektrisko 
metināšanu zem sārņiem izgatavo velmēšanas stāvus, lielu kuģu 
detaļas, lielu spiedņu statnes, augstspiediena tērauda traukus ar 
sienu biezumu līdz 400 mm un citus izstrādājumus.

Dažādu metālu un sakausējumu loka metināšanas tehnolo
ģija. Atkarībā no ķīmiskā sastāva, fizikālajām īpašībām un iz
vēlētā metināšanas paņēmiena metāli un sakausējumi sametinās 
nevienādi. Jo augstāka siltumvadītspēja, mazāks rukums un ze
māks lineārās izplešanās koeficients, jo labāka metālu metinā- 
mība. Jo lielāks metāla izplešanās koeficients un rukums, jo lie
lāki iekšējie spriegumi, kas rodas metināšanā. Maza siltumvadīt
spēja, kas veicina siltuma koncentrāciju ierobežotā iecirknī, kavē 
temperatūras izlīdzināšanos visā izstrādājuma masā un rada 
metālā iekšējos spriegumus.

Vislabāk metināms tērauds ar zemu oglekļa saturu; šāds tē
rauds gandrīz nemaz nerūdās, un tam ir paaugstināta siltumva
dītspēja. Tērauds, kura oglekļa saturs pārsniedz 0,6%, ir grūti 
metināms.

Ar speciālo elementu satura paaugstināšanos leģēto tēraudu 
metināmība pazeminās. Leģēto tēraudu pašrūdīšanās spēja rada 
šuves zonā iekšējos spriegumus, palielinās šuves cietība, paze
minās tērauda trieciensīkstums. Mazā leģēto tēraudu siltumva
dītspēja ari rada iekšējos spriegumus un plaisas.

Čuguna metināšanu ar loku lieto lējumu defektu izlabošanai, 
ko izdara ar diviem paņēmieniem — karsto un auksto metinā
šanu.

Karstajā metināšanā metināmās malas noslīpina V veidā 
60—90° leņķī. Metināšanu izdara ar čuguna elektrodu, kura

269



diametrs ir 10— 2 0  mm un kuram ir paaugstināts silīcija saturs 
(3—4%)- Lai novērstu šuves oksidēšanos, metināmajai vietai 
uzkaisa īpašus kušņus vai lieto segtos elektrodus. Lai novērstu 
čuguna baltināšanos un plaisas, izstrādājuma metināšanas zonu 
pirms metināšanas sakarsē līdz 700°C. Metināšanu var izdarīt 
ar līdzstrāvu un maiņstrāvu. Pēc metināšanas izstrādājumu lēni 
atdzesē.

Auksto metināšanu izdara bez karsēšanas. Lai novērstu 
plaisu rašanos un čuguna baltināšanos, metināšanu veic ar pār
traukumiem atsevišķiem nelieliem posmiem. Metinātās šuves 
kvalitāte aukstajā metināšanā ir zemāka nekā karstajā metinā
šana, bet šis paņēmiens ir lētāks un vienkāršāks.

Vara un tā sakausējumu metināšanu ar loku izdara galveno
kārt ar ogles elektrodiem. Par piedevu materiālu kalpo pamat- 
metāls. Vara un tā sakausējumu lielās siltumvadītspējas dēļ 
metināšanu var veikt ātri, bez pārtraukumiem, lietojot paaug
stinātu strāvas stiprumu un spriegumu. Lai metālu aizsargātu 
pret oksidēšanos, lieto kušņus.

Alumīnijs, magnijs un to sakausējumi viegli oksidējas, tiem 
ir augsta siltumvadītspēja un samērā zema kušanas tempera
tūra; izveidojušies oksīdi grūti kūst. Izkausēto metālu pret oksi
dēšanos un oksīdu šķīšanu aizsargā ar īpašiem kušņiem vai se
gumu. Metināšanu veic ar ogles vai metāla elektrodu. Alumīnijs 
un tā sakausējumi labi metināmi ar stiepli, kura satur līdz 
5% silīcija. Magnija un tā sakausējumu metināšanai lieto pie
devu materiālu, kuram ir tāds pats sastāvs kā pamatmetālam. 
Magnija un skābekļa ķīmiskās radniecības dēļ kvalitatīvas šuves 
iegūšanai metināšanu ir labāk izdarīt neitrālas gazes (argona) 
atmosfērā bez kušņu lietošanas.

83. §. METINĀŠANA AR GĀZI

Atšķirībā no metināšanas ar elektrisko loku metināšanā ar 
gāzi vietējai metināmo daļu un piedevu materiāla karsēšanai iz
manto siltumu, kas rodas, deggāzēm sadegot skābeklī ar liesmas 
temperatūru 3100—3300°C.

Par deggāzi metināšanā visbiežāk lieto acetilēnu, kas dod 
augstāko liesmas temperatūru un lielāko siltuma daudzumu. 
Acetilēns ir bezkrāsaina gāze ar īpatnējo svaru 0,906. Pie spie
diena, kas vienāds vai lielāks par 1,75 atmosfērām, acetilens ir 
sprādzienbīstams.

Tehnisko acetilēnu iegūst, ūdenim iedarbojoties uz kalcija 
karbīdu pēc reakcijas

CaC2 +  2H20  =  Ca (OH) 2 +  C2H2.
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Kalcija karbīdu iegūst, elektrokrasnīs saķepinot kaļķus ar 
koksu pēc reakcijas

CaO +  3C =  CaC2 T- СО.

Acetilēna iznākums no 1 kg CaC2 vidēji ir 270 l.
Acetilēnam degot skābeklī, liesmas temperatūra sasniedz 

3200°C. Tā siltumspēja ir apmēram 14 000 kcal/m3.
Skābeklis ir gāze bez krāsas un smakas, rūpnieciskām vaja

dzībām to iegūst no gaisa vai ūdens.

Metināšanas liesmai izvirza šādas prasības.
1. Nepieciešama pietiekami augsta temperatūra ātrai meti

nāmā metāla izkausēšanai.
2. Lai metināmās šuves metāls nepiesārņotos ar oksīdiem, 

metināšanas liesma nedrīkst būt oksidējoša. Lai iegūtu reducē
jošo degšanas zonu, skābekli deglī pievada tādā daudzumā, kas 
nenodrošina pilnīgu sadegšanu.

Augstāko metinājuma kvalitāti dod neitrāla liesma, kuru 
iegūst, ja uz 1 tilpuma vienību C2H2 deglī pievada 1 —1,2 til
puma vienības skābekļa. Neitrālā liesma sastāv no trim zo
nām — kodola zonas 1, oksidējošās zonas 2 un reducējošās zo
nas 3 (133. att.). Kodola zona sastāv no sakarsētām nesadeguša 
acetilēna un skābekļa maisījuma daļiņām un raksturīga ar žilbi
noši baltu spožumu. Otro zonu, kura ietver pirmo oreola veidā 
un kurai ir zilgana krāsa, sauc par oksidējošo jeb metināšanas 
zonu; šajā zonā attīstās visaugstākā temperatūra. Trešo zonu, 
kuras liesma aptver iekšējās zonas un ir sarkanīgi dzeltenā 
krāsā, sauc par reducējošo zonu. Acetilēna pārākuma gadījumā 
rodas karbonizējoša liesma, ko lieto pelēkā čuguna metināšanā, 
cietsakausējumu uzmetināšanā, ātrgriezējtēraudu un dažu krā
saino metālu metināšanā.

Metināšanas aparatūra un piederumi metināšanai ar gāzi.
Skābekli glabā un transportē gāzveidīgā stāvoklī īpašos tērauda 
balonos ar sākotnējo spiedienu 150 atmosfēru. Balona augšējā 
daļa pāriet sašaurinājumā, kam ir divas vītnes — ārējā un

133. att. Neitrālās metināšanas liesmas 
zonas.
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iekšējā; uz ārējās uzskrūvē aizsargvāku, bet iekšējā ieskrūvē 
slēgventili. Balona tilpums ir 40 /. Skābekļa daudzums piepildītā 
balonā ar 150 atmosfēru spiedienu ir 6000 /. Balons nokrāsots 
zils.

Ari acetilēna balonus izgatavo no tērauda. Balonu piepilda 
ar porainu masu (kokoglēm un citu), kas piesātināta ar acetonu. 
Tas nepieciešams tādēļ, ka acetilēns lielos tilpumos (pie spie
diena virs 2 atmosfērām) ir sprādzienbīstams. Balonos iepilda 
apmēram 6000 l acetilēna ar spiedienu līdz 15—16 atmosfērām. 
Baloni nokrāsoti balti.

Skābekļa balona slēgventiļus izgatavo no misiņa. Ventiļa 
korpusam ir izplūdes uzgalis, kuram darba stāvoklī uzskrūvē 
reduktoru. I\ad balona gāzi nelieto, uzgali aizdara ar slēgplāk- 
sni. Ventili atver un aizver, griežot īpašu rokratu.

Acetilēna balona slēgventilis izgatavots no tērauda. Reduk
toru balonam piestiprina ar īpašas skavas palīdzību. Balona ven
tili atver un aizver ar gala atslēgu. Slēgventili jātur tīri, tos 
nedrīkst notraipīt ar krāsām, taukiem un eļļām, lai nenotiktu 
gāzes eksplozija.

Redaktora uzdevums ir pazemināt no balona izplūstošās gā
zes spiedienu līdz darba spiedienam un uzturēt nemainīgu spie
dienu darba laikā.

Reduktora augšējā daļā ir divi manometri; kreisais rāda gā
zes spiedienu balonā, labais — degli.

Acetilēna ģeneratori ražo acetilēnu, sadalot kalcija karbīdu 
ar ūdeni.

Acetilēna ģeneratori ir pārvietojami (ar ražīgumu līdz 3000 l 
stundā) un stacionāri (ar ražīgumu līdz 10 0 0 0  l stundā); pēdē
jie paredzēti metinātāju grupas apkalpošanai metināšanas cehos.

134. attēlā parādīta pārnesama ģeneratora shēma. Ģenera-
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135. att. Gazes degļu uzbuves shēmas:
a  — inžektora; b — bezinžektora.

t o r a  k o r p u s u  1 p a  p i l t u v i  2 p i e p i l d a  a r  ū d e n i ;  z e m  k u p o l a  14 
a t r o d a s  r e t o r t e  15 a r  i e k r a u š a n a s  k a s t ī t ē m  10 u n  v ā k u  7. K u p o l s  
3, k a s  a p t v e r  c a u r u l i  12, l i e k  n o  r e t o r t e s  i z p l ū s t o š a j a i  g ā z e i  p l ū s t  
c a u r  ū d e n i .  J a  g ā z e s  s p i e d i e n s  i r  p ā r ā k  l i e l s ,  g ā z e  i z p l ū s t  a t 
m o s f ē r ā  p a  d r o š ī b a s  c a u r u l e s  a p a k š ē j o  g a l u .  C a u r u l e  4 a i z v a d a  
g ā z i  n o  k u p o l a  14 a t t ī r ī t ā j ā  5, n o  k u r i e n e s  g ā z e  c a u r  s l ē ģ u  6 
n o n ā k  d e g l ī .  L i e t o š a n a i  g ā z e  p i e n ā k  c a u r  k r ā n u  8. T r ī s ē j u  k r ā n s  
11 k a l p o  ū d e n s  i e l a i š a n a i  v i e n ā  n o  r e t o r t ē m ;  ī s c a u r u l e  13 i r  p i e 
m e t i n ā t a  d r o š ī b a s  c a u r u l e i ,  k a m  p i e v i e n o t a  g u m i j a s  š ļ ū t e n e  9, 
p a  k u r u  ū d e n s  i e p l ū s t  r e t o r t ē s .  K a d  g ā z e s  s p i e d i e n s  p a c e l  k u 
p o l u  14 t i k  a u g s t u ,  k a  ī s c a u r u l e  a t r o d a s  v i r s  ū d e n s ,  ū d e n s  r e t o r 
t e s  v a i r s  n e i e p l ū s t  u n  g ā z e s  r a š a n ā s  i z b e i d z a s .  I \ a d  a c e t i l ē n a  
s p i e d i e n s  z e m  k u p o l a  s ā k  k r i s t i e s ,  k u p o l s  v i r z ā s  u z  l e j u  u n  ū d e n s  
a t k a l  s ā k  i e p l ū s t  r e t o r t ē s .  C a u r  t r ī s ē j u  k r ā n u  11 ū d e n i  s ā k u m ā  
i e v a d a  v i e n ā  r e t o r t ē ,  b e t ,  k a d  v i s s  k a r b ī d s  t a j ā  i r  s a d a l ī j i e s ,  
ū d e n i  p ā r s l ē d z  u z  o t r u  r e t o r t i .  K r ā n a  11 v i d ē j ā  s t ā v o k l ī  ū d e n s  
r e t o r t ē m  15 n e p i e p l ū s t .  K a l c i j a  k a r b ī d a  u n  ū d e n s  m i j i e d a r b ī b ā  
r a d i e s  a c e t i l ē n s  s a t u r  v a i r ā k u s  m e t i n ā š a n a i  k a i t ī g u s  p i e m a i s ī j u 
m u s  —  g a i s u ,  ū d e n s  t v a i k u s ,  f o s f o r ū d e ņ r a d i ,  s ē r ū d e ņ r a d i ,  k u r u s  
a t d a l a  a r  ī p a š u  t ī r ī t ā j u  p a l ī d z ī b u .

L a i  d e g o š a i s  m a i s ī j u m s  n e i e k ļ ū t u  a t p a k a ļ  ģ e n e r a t o r ā  u n  n e 
r a d ī t u  e k s p l o z i j u ,  s t a r p  ģ e n e r a t o r u  u n  d e g l i  u z s t ā d a  ī p a š u  
ūdensslēgu.

D e g g ā z e s  s a j a u k š a n a i  u n  k o n c e n t r ē t a s  u n  s t a b i l a s  m e t i n ā š a 
n a s  l i e s m a s  i e g ū š a n a i  l i e t o  metināšanas degļus. P ē c  d a r b ī b a s  
p r i n c i p a  m e t i n ā š a n a s  d e g ļ u s  i e d a l a  inžektora ( z e m a  s p i e d i e n a )  
u n  bezinžektora ( v i d ē j a  v a i  a u g s t a  s p i e d i e n a )  d e g ļ o s .  I n ž e k t o r a  
d e g l ī  ( 1 3 5 .  a t t .  a) d e g g ā z i  p i e v a d a  a r  n e l i e l u  s p i e d i e n u  c a u r  g r e 
d z e n v e i d a  k a n ā l u  3 s t a r p  i n ž e k t o r u  u n  r o k t u r i .  S k ā b e k l i s ,  k o
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deglim pievada ar 2—3,5 atmosfēru spiedienu, caur regulējošo 
ventili 4 nonāk inžektorā 2, kuram ir maza diametra kanāls. Iz
plūstot no kanāla, skābekļa strūkla izplešas un ar palielinātu 
ātrumu virzās uz sajaukšanas kameru 1, iesūcot pa ceļam ace- 
tilēnu, kuru pievada ar nelielu spiedienu pa gredzenveida kanālu 
starp inžektoru un rokturi. Iegūtais degmaisījums pa uzgaļa ka
nālu 5 un sprauslu 6 tiek izvadīts atmosfērā, kur aizdedzināts 
veido metināšanas liesmu. 135. attēlā b parādīta bezinžektora 
degļa shēma. Deggāzi un skābekli ar paaugstinātu spiedienu pie
vada pa šļūtenēm 2 un 3 un dozē ar krāniem /  un 4. Bezinžek
tora degļi var strādāt tikai tad, ja deggāzes spiediens ir 1,0 —
1,5  atmosfēras, un tādēļ tos galvenokārt lieto, ja gāzi pievada 
no baloniem.

Metināšanas inžektorā deglis СУ-48 (universālais) apgādāts 
ar maināmu uzgaļu komplektu. Augstspiediena degļos deggāzi 
un skābekli pievada sajaukšanās kamerā ar paaugstinātu spie
dienu, no kurienes maisījums caur uzgali un sprauslu izplūst 
atmosfērā. Sie degļi dod stabilāku liesmu. Metināšanas ražīguma 
celšanai lieto degļus ar vairākām sprauslām, kas palielina meti
nāšanas ātrumu par 20—50%.

Piedevu materiālu lieto spraugas aizpildīšanai starp meti
nāmo detaļu malām, un pēc ķīmiskā sastāva un mehāniskajām 
īpašībām tam jābūt tuvam pamatmetālam. Par piedevu mate
riālu lieto dažāda diametra stiepli, ko izvēlas atbilstoši meti
nāmā materiāla biezumam. Piedevu materiāla ķīmiskajam sastā
vam jābūt tādam, lai metināšanas procesā neveidotos šļakatas, 
pūslīši, sārņu ieslēgumi.

Gāzes metināšanas tehnoloģija. Atkarībā no metināmā mate
riāla ķīmiskā sastāva, biezuma un prasībām, kurām jāatbilst me
tināmajai šuvei, izvēlas atbilstoša numura degļa uzgali, degļa 
un piedevu materiāla pārvietošanas veidu pa šuvi un regulē ace- 
tilēna un skābekļa pieplūšanu vajadzīgajās attiecībās. Regulē
šanu izdara atkarībā no metināmā materiāla īpašībām. Tēraudu 
un lielāko daļu krāsaino metālu sakausējumu metina ar reducē
jošu liesmu, bet čugunu metina ar liesmu, kurā ir acetilēna pā
rākums. Degļa liesmas slīpuma leņķis ir atkarīgs no metināmā 
materiāla biezuma: jo biezāks materiāls, jo lielāks leņķis. Pirms 
metināšanas detaļu malas rūpīgi notīra.

Atkarībā no degļa un piedevu materiāla pārvietošanās vir
ziena izšķir kreiso un labo metināšanu.

Kreisajā metināšanā degļa liesma pārvietojas no labās puses 
uz kreiso un piedevu materiāla stieple virzās liesmai pa priekšu 
(136. att. a). Kreiso metināšanu lieto neliela šķērsgriezuma 
(0,5—4 mm) detaļu metināšanai.

Labajā metināšanā metināšanas liesma pārvietojas no krei
sās puses uz labo un piedevu materiāla stieple virzās aiz liesmas
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(136. att. b) . Ar šo metināšanas veidu savieno detaļas, kuru bie
zums ir lielāks par 5 mm.

Labajai metināšanai ir ievērojamas priekšrocības salīdzinā
jumā ar kreiso. Šuves kvalitāte labajā metināšanā ir augstāka, 
jo izkausētais metāls ir labāk aizsargāts ar liesmu, kas vienlai
cīgi izdara arī uzkausētā metāla atkvēlināšanu, palēninot tā at
dzišanu. Arī liesmas siltums izkliedējas mazāk un tiek izmantots 
labāk nekā kreisajā metināšanā, tādēļ labā metināšana biezām

a b

136. att. Degļa pārvietošanas:
а  — kreisajā  m etināšanā; b — labajā  m etināšanā; 
/ — piedevu stieple; 2 — deglis; 3 — m etinātā šuve.

detaļām ir ekonomiskāka un ražīgāka par kreiso. Salīdzinājumā 
ar kreiso metināšanu, ja lieto tādas pašas jaudas degli, labā me
tināšana samazina gāzu patēriņu par 10—15% un palielina me
tināšanas ātrumu par 10—2 0 %.

Lai labāk sajauktu metālu labajā un kreisajā metināšanā, 
piedevu materiāla stieples gals jāiegremdē izkausētajā metālā 
un jājauc tas intensīvākai oksīdu un sārņu izvadīšanai.

Biezu detaļu (līdz 30 mm) gāzes metināšanu izdara, metinā
mās vietas iepriekš sakarsējot. Metina galvenokārt plānus metā
lus (0,5—3 mm), jo gāzes metināšanas ražīgums bieziem metā
liem ir ievērojami zemāks par loka metināšanas ražīgumu.

Ar gāzes metināšanu labi savienojami tēraudi ar zemu og
lekļa saturu un mazleģētie tēraudi. Tos metina ar neitrālu 
liesmu; nav pieļaujama pārkarsēšana, jo tad samazinās šuves 
izturība. Par piedevu materiālu lieto tērauda stiepli, kas satur 
0,1% C.

Augstleģeto tēraudu metināšanā ar gāzi lieto stiepli, kam ir 
tāds pats sastāvs kā pamatmetālam. Čuguna metināšana ar gāzi 
ir kvalitatīvāka par metināšanu ar elektrisko loku, un to lieto 
defektu izlabošanai atbildīgos lējumos, piemēram, dobumu un 
plaisu aizmetināšanai lējumos, kurus pārbauda ar hidraulisko 
spiedienu. Pirms metināšanas veic detaļas vietēju vai pilnīgu 
sakarsēšanu līdz 700°C; piedevu materiāls ir čuguna stieņi vai 
retāk vara sakausējumi; lietojot vara sakausējumus, metināšanu
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izdara bez iepriekšējas karsēšanas. Metināšanā ar gāzi lieto 
tāda paša sastāva kušņus un segumus kā metināšanā ar elek
trisko loku. Detaļas atdzesēšanai pēc metināšanas jānotiek lēni.

Metinot ar gāzi vara un bronzas detaļas, degļa liesmai jābūt 
normālai, bet, metinot misiņu, — nedaudz oksidējošai. Par pie
devu materiālu izlieto pamatmetālu, bet par kušņiem — borskā- 
bes, boraka un nātrija hlorīda maisījumu. Lieto paaugstinātas 
jaudas degļus.

Metinot ar gāzi alumīniju, magniju un to sakausējumus, lieto 
reducējošu metināšanas liesmu. Piedevu materiāls ir tas pats, 
kas metināšanā ar elektrisko loku. Kušņu un sārņu pārpalikumu 
pēc metināšanas rūpīgi notīra.

Gāzes metināšana ar spiedienu ir gāzes metināšanas paveids, 
kad divu plastiskā stāvoklī savienojamu metāla detaļu vietejo 
sakarsēšanu izdara, izmantojot deggāzes un skābekļa maisījuma 
degšanas siltumu, bet detaļu savienošana notiek ar mehānisku 
spiediena spēku, ko rada īpaša metināšanas mašīna. So metinā
šanas veidu plaši lieto, savienojot maģistrālos gāzes vadus, naf
tas vadus, vispārīgās mašīnbūves detaļas un citur. Ar gāzes me
tināšanu var iegūt tādus pašus savienojumus kā ar loka metinā
šanu.

84. §. METĀLU GRIEŠANA

Griešana ar gāzi. Par griešanu ar gāzi sauc metāla sadalī
šanu daļās, dedzinot ar skābekļa strūklu pa iepriekš aizzīmētu 
līniju.

Ar gāzi griež tos metālus, kuru kušanas temperatūra ir aug
stāka par uzliesmošanas temperatūru skābekli un kuru oksīdi 
kūst zemākā temperatūrā nekā metāls. Griešanas vietā izveido
jušos oksīdus izpūš ar skābekli. Ar šo paņēmienu griež oglekļtē- 
raudus, kas satur līdz 0,7% oglekļa, kā arī mazleģētos tēraudus 
ar nelielu oglekļa saturu. Čuguns un krāsainie metāli un to sa
kausējumi ar gāzi nav griežami, jo to kušanas temperatūra ze
māka par uzliesmošanas temperatūru un izveidojušos oksīdus ar 
pūšanu nevar atdalīt. Tēraudus ar augstu hroma saturu un nerū
sošos tēraudus griež ar īpašām metodēm. Griešanas vietā metālu 
sakarsē līdz uzliesmošanas temperatūrai un ar spiedienu pie
vada skābekļa strūklu. Karsēšanai var izmantot acetilēnu un 
citas gāzes, kā arī benzīna un petrolejas tvaikus. Griešanu ar 
gāzi izdara ar parasto gāzes metināšanas iekārtu, tikai metinā
šanas degli aizstāj ar griezējdegli (137. att.), kurš pievada gāzu 
maisījumu karsēšanai un kuram ir papildierice skābekļa strūk
las pievadīšanai. Ir universālie un speciālie griezējdegļi. Pie 
pēdējiem pieder griezējdegļi griešanai zem ūdens, caurumu iz
veidošanai u. c. Līdzās griezējdegļiem, ko darbina ar roku, plaši 
lieto pusautomātiskās un automātiskās gāzes griešanas mašī
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nas, kuras nodrošina labu griezuma malu kvalitāti, lielu grie
zuma precizitāti un augstu ražīgumu. Universālās mašīnas me
tālu var griezt pa taisnu līniju garenvirzienā un šķērsvirzienā, 
pa riņķi un pa jebkuru aizzīmētu līkni vai pēc šablona.

Ar gāzi var griezt liela biezuma priekšmetus — līdz 1000 mm 
biezus un pat biezākus.

Caurumu izveidošanai ar skābekļa strūklu lieto vai nu pa
rasto griezējdegli, vai īpašu skābekļa šķēpu (ja caurumu dzi
ļums ir 100—3000 mm). Gāzes griešanai zem ūdens lieto īpašus

137. att. Acetilena-skābekļa griezējdeglis.

griezejdegļus ar cepurīti, kas uzmaukta degļa galviņai. Griezēj- 
degļa liesma deg zem cepurītes, ūdeni no cepurītes izspiež sa
spiesta gaisa strūkla. Griešanas dziļumam palielinoties, sa
spiestā gaisa un gāzes spiedienu paaugstina.

Griešana ar loku. Griešana ar elektrisko loku ir metāla sada
līšana daļās, to griešanas zonā izkausējot, tādēļ šo griešanas 
paņēmienu lieto kā tēraudam, tā arī čugunam un krāsainajiem 
metāliem. Ar šo paņēmienu sadala lūžņus, atdala ielietņus un 
piedēkļus utt.

Loka griešanas trūkumi ir griezuma malu nelīdzenums, liels 
griezuma platums un metāla satecējumu veidošanās. Griežamo 
detaļu novieto vertikāli vai slīpi, lai labāk iztecētu izkausētais 
metāls. Lieto metāla, ogles vai grafīta elektrodus. Strādājot ar 
ogles elektrodiem, lieto līdzstrāvu.

Paņēmienu loka griešanai un metināšanai zem ūdens izstrā
dājis akadēmiķis K- Hrenovs.

Darbam zem ūdens elektrodus pārklāj ar ūdensnecaurlaidīgu 
segumu, kas kūst nedaudz lēnāk par elektroda stiepli, kā rezul
tātā loka degšanas laikā elektroda galā izveidojas kausveidigs 
aizsargs. Ap elektrisko loku apkārtējā ūdens iztvaikošanas un 
sadalīšanās dēļ izveidojas gāzes burbulis, kurā loks deg tikpat 
stabili kā gaisā.

Gāzes burbulis, apkārtējam ūdenim iztvaikojot un sadaloties,
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nepārtraukti atjaunojas, un gāzes pārpalikums paceļas ūdens 
virspusē. Loka griešanu un metināšanu zem ūdens lieto, izceļot 
nogrimušus kuģus, atjaunojot un būvējot tiltus un citur.

85. §. TERMĪTMETINĀSANA

Šaja metināšanas veidā izmanto termītu — pulverveidīgu 
alumīnija (22%) un dzelzs pļāvās (787o) maisījumu.

Aizdedzinātais maisījums sadeg pēc formulas
Fe20 3 +  2A1 = 2Fe +A120 3+ 18500 cal.

Reakcijā izdalās liels siltuma daudzums un attīstās līdz 
3000CC augsta temperatūra. Termītmetināšanu plaši lieto dzelz
ceļa un tramvaja sliežu un cauruļu metināšanai, ka arī lielu

138. att. Termītmetinašanas shēma.

detaļu remontā. Pirms metināšanas no sliežu galiem notīra ne
tīrumus un pļāvu, pēc tam sliežu galus ievieto savilcējspiednē 
un nostiprina ar īpašiem stieņiem, kuri rada uz sliežu galiem 
ap 3 kG/mm2 lielu spiedienu. Uz sliežu 2 saduras 3 uzliek uguns
izturīga materiala veidni 1 (138. att.), kas parasti sastāv no 
divām ar spīlēm savienojamām pusēm. Sliežu saduru 3 sakarsē 
ar benzīna sildītāju, tīģelī ieber termītu 4 un aizdedzina to. Pēc 
termīta sadegšanas izkausētā reducētās dzelzs masa no tīģeļa 
ieplūst veidnē, tur sametinot saduru. Ir ari citas termītmetinā- 
šanas metodes.

Tērauda vadu metināšanai lieto magnija termītu, un metinā
šanu izdara, sakarsējot metālu līdz plastiskam stāvoklim.

86. §. METINĀTO SAVIENOJUMU KVALITĀTES KONTROLE 
UN METINĀŠANAS DEFEKTU IZLABOŠANA

Metināmo savienojumu kvalitāti kontrolē ar šādiem paņēmie
niem.

1. Ārējā apskate dod iespēju atklāt redzamas vainas (defek
tus) un noteikt šuves formu un izmērus.
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Sīkas plaisas atklāj ar lupas palīdzību.
Metinātu trauku (tvertņu, rezervuāru) šuvju blīvumu pār

bauda ar petroleju: šuvi no ārpuses pārklāj ar krīta krāsu, bet 
no iekšpuses samērcē ar petroleju, kura, izsūcoties cauri defekta 
vietām — sīkām porām, parādās uz baltas krāsas fona tumšu 
plankumu veidā.

Cits metinātas šuves blīvuma pārbaudes paņēmiens ir hid
rauliska pārbaude, kad trauku piepilda ar ūdeni un kādu laiku 
tur paaugstinātā spiedienā. Neblīvās vietas atklāj pēc pilieniem, 
strūkliņām vai šuves samitrināšanās.

Pārbaudot šuves blīvumu pēc S. Nazarova paņēmiena, trauku 
piepilda ar saspiestu gaisu, kam piejaukts 1% amonjaka, un 
šuves no ārpuses pārklāj ar papīra lentu, kas saslapināta 5-pro- 
centīga dzīvsudraba nitrāta šķīdumā. Šuves neblīvajās vietās 
uz papīra parādās sarkani vai melni plankumi.

2. Metalogrāfiskā pārbaude apskata makrošlifus un mikro- 
šlifus, kas izgriezti no šuves šķērsgriezuma. Šis paņēmiens dod 
iespēju noteikt metinājuma metāla kvalitāti, noteikt pārejas zonu 
struktūru un metināšanas vainas (nesakusumu, pārdedzinājumu, 
mikroplaisas utt.).

3. Caurskatīšana ar rentgena stariem dod iespēju atklāt de
fektus šuves iekšienē bez šuves sagraušanas, izmantojot rentgena 
staru īpašību dažādi spiesties cauri atšķirīgām vidēm. Caur
skatīšana metināto šuvi apskata tieši vai arī to fotografē. Ja 
šuve ir labas kvalitātes, novērojama vienmērīga filmas iegais- 
mošanās, bet dažādi defekti dod atšķirīgu rentgenogrammu. Ar 
šo paņēmienu atklāj plaisas, gāzes pūslīšus, oksīdus, nesakusu- 
mus un citus defektus.

4. Magnētiskajā metodē šuvi kontrolē ar diviem paņēmie
niem. Pirmajā paņēmienā magnetizēta izstrādājuma virsmu pār
klāj ar īpašu suspensiju vai sausu magnētisku pulveri, kurš sa
kara ar nevienmērīgo magnētisko līniju sadalījumu sakrājas 
defekta vietā.

Otrajā paņēmienā, ko sauc par indukcijas kontroli, metinātās 
šuves defektus nosaka ar īpašu K- Hrenova un S. Nazarova sis
tēmas defektoskopu, kurš Sastāv no elektromagnēta, meklētāja, 
pastiprinātāja un telefona. Elektromagnētu uzstāda uz šuves; ja 
šuvē ir defekts, meklētāja spole saņem impulsu, kurš tiek pastip
rināts un pievadīts telefonam (skaņas signalizācija) vai signāl- 
spuldzei. Defekta lielumu un tā atrašanās dziļumu ar šo metodi 
noteikt nevar.

5. Mehāniskās pārbaudes izdara ar paraugiem, kas izgriezti 
no metinātā izstrādājuma vai no īpaši sametinātām plāksnēm. 
Paraugus pārbauda uz stiepi, triecienu, lieci utt. Katram pār
baudes veidam izgatavo vismaz trīs paraugus, kuru formai un 
izmēriem jāatbilst pastāvošajiem standartiem (ГОСТ).
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Metināšanas procesā metināmie izstrādājumi dažkārt ievēro
jami deformējas — tiem rodas vietēja samešanās vai izliekums 
visā izstrādājuma garumā.

Metināto izstrādājumu samešanās iemesls ir iekšējie sprie
gumi, ko rada metināmā izstrādājuma nevienmērīga sakaršana, 
uzkausētā metāla sarukšana, tam pārejot no šķidra stāvokļa 
cieta, un struktūras maiņas, metalam metināšanā sakarstot. Iek
šējie spriegumi var radīt metinātos izstrādājumos karstās (me
tināšanas procesā radušās) un aukstās plaisas.

Lai novērstu iekšējos spriegumus vai kompensētu to ietekmi, 
lieto šādus pasākumus:

1) intensīvu metināšanas vietas dzesēšanu;
2) metināšanu pa posmiem, lai viena posma deformācija lik

vidētu vai mazinātu cita posma deformāciju;
3) apgriezto deformāciju metodi, kur metināmās detaļas 

pirms metināšanas deformē pretējā virziena, nekā tās deformējas 
metināšanā.

Galvenais pasākums cīņā pret iekšējiem spriegumiem ir ter
miskā apstrāde. Oglekļtēraudiem tā ir normalizācija, bet leģēta
jiem teraudiem — rūdīšana ar atlaidināšanu augstā tempera
tūrā.

Pēc termiskās apstrādes metinātā izstrādājuma metāls iegūst 
sīkgraudainu struktūru, bet iekšējie spriegumi izzūd.

87. §. JAUNI METINĀŠANAS PAŅĒMIENI

Metināšana ar sprādzienu. Sājā paņēmienā metālu metinā
šanai izmanto sprāgstvielu sprādziena enerģiju. Uz savienoja
mām virsmām vienā mirklī iedarbojas sprādzienā radies elastīgs 
triecienvilnis, kura spiediens uz metālu var sniegties līdz 70 tūk
stošiem atmosfēru, kā rezultātā iegūst metināmo daļu izturīgu 
savienojumu. Virsma metinājuma vietā izveidojas viļņaina, kas 
palielina savienojuma izturību. Metināšanu izdara bez metināmo 
daļu iepriekšējas karsēšanas. Visizturīgākais savienojums vei
dojas vakuumā, kur nav gaisa starpslāņa starp metināmajām 
daļām. Ar šo paņēmienu var sametināt ari dažādus metālus, pie
mēram, varu ar tēraudu, niķeli ar tēraudu, varu ar alumīniju, 
titānu ar niobiju un citus ar parasto metināšanu grūti savieno
jamus metālus. Pārbaudot metinājumu uz cirpi, pamatmetāls 
sagrūst ātrāk par šuvi. So metināšanas veidu pagaidām izmē
ģina laboratorijas apstākļos.

Metināšana ar berzi. Sājā paņēmienā metināmās detaļas sa
skaras viena ar otru ar galiem, pie tam vienai no tām liek 
griezties. Berzes rezultātā izdalītais siltums sakarsē detaļu ga
lus līdz plastiskam stāvoklim. Tad griešanu pārtrauc un detaļas 
saspiežot sametina. Metināšana ar berzi ir augstražīga detaļām,
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kuru diametrs nepārsniedz 50 mm. Procesu viegli automatizēt, 
bet tam ir ierobežots lietojums (var sametināt tikai cilindriskas 
sagataves — stieņus un caurules galu sadurā vai stieņus un cau
rules piedūra plaknei). Metināšanu ar berzi izdara ar īpašām 
mašīnām (MCT-1, MCT-2).

Aukstā metināšana ar spiedienu. So metināšanas veidu rea
lize tikai ar spiedienu bez karsēšanas. Ar šo paņēmienu metina 
metālus, kuriem ir pietiekami liels plastiskums, — alumīniju, 
varu, kadmiju, dūralumīniju un citus. Detaļas pirms metināša
nas uzliek ar pārlaidi vienu uz otras un pec tam saspiež ar īpašu 
spiedni atsevišķos punktos, kuros liela spiediena spēka iedarbībā 
notiek sametināšanās. So metināšanas veidu lieto strāvu vadošu 
alumīnija un vara kopņu metināšanai elektromašīnu būvē. Ar 
auksto metināšanu ar spiedienu galu sadurā savieno ari tievus 
alumīnija vadus, kurus saspiež ar īpašām knaiblēm.

Metināšana ar ultraskaņu. So metināšanas veidu lieto tē
rauda, krāsaino metālu un to sakausējumu lokšņu metināšanai. 
Metināmās virsmas attauko, metināmās loksnes saliek ar pār
laidi uz masīva pamata un ar noteiktu spēku piespiež pie īpaša 
vibratora, kas vienu no loksnēm iesvārsta ar ultraskaņas frek
venci (15—20 kHž). Berzes rezultātā, vienai virsmai beržoties 
gar otru, kontakta plaknē izdalas siltums, metāls sakarst līdz 
plastiskam stāvoklim un notiek sametināšanās. Apakšējā loksne 
var būt jebkura biezuma, augšējā (iesvārstāmā) — 1—2 mm 
bieza. Metinājuma izturība ir lielāka par punktmetinājuma iz
turību. Metināšanu ar ultraskaņu izdara ar īpašām iekārtām; 
metināšanas ilgums ir 1—3 sekundes.

XVII N O D A Ļ A

METĀLU APSTRĀDE GRIEŽOT

Kā parādīts iepriekšējās nodaļās, progress metālu liešanā, 
apstrādē ar spiedienu un metināšanā ļauj ar šīm metodēm iegūt 
arvien precīzākas detaļas un sagataves. Tomēr, lai gan mašīn
būvē arvien plašāk iegūst precīzas sagataves, kuru forma un 
izmēri arvien vairak atbilst gatavu detaļu formai un izmēriem, 
metālu apstrāde griežot pašlaik ir un, acīm redzot, vēl ilgi bus 
galvenā metode detaļu galīgajā apstrādē. Tas izskaidrojams 
pirmām kārtām ar to, ka vispārējais mašīnbūves progress un 
visu rūpniecības nozaru tehnoloģisko procesu intensifikācija 
prasa izgatavot arvien precīzākas mašīnu detaļas ar augstu vir
smas gludumu, bet precīzas detaļas ar gludām virsmām var 
iegūt galvenokārt ar metālu apstrādi griežot.
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88. §. VĒSTURISKS APSKATS

Mūsu zemes mašīnbūves attīstības vēsture. Mašīnbūve Krie
vija sāka veidoties valsts rašanās periodā, un Krievija no se
niem laikiem bija slavena ar saviem meistariem. Zināms, ka jau 
XII gadsimtā krievu meistari, izgatavojot ieročus, lietoja rokas 
urbjmašīnas un virpas. Mašīnu mehāniskā piedziņa no ūdens
rata Krievijā parādījās XIV gadsimtā.

Krievu mehāniķis A. Nartovs, kuru var uzskatīt par krievu 
mašīnbūves konstruktoru tēvu, 1712. gadā pirmais pasaulē iz
gatavoja virpu ar mehānisku suportu. Daudz A. Nartova izga
tavotu mašīnu saglabājušās līdz mūsu dienām. Tās apskatāmas 
Ļeņīngradas Ermitāžā.

Tulas ieroču rūpnīcas meistari Sidorovs, Batiščevs un citi 
radīja oriģinālas mašīnas ieroču ražošanai. XVIII gadsimta 
beigās ieroču meistars A. Surņins pilnveidoja un ieviesa īpašas 
metālapstrādes mašīnas sīku ieroču detaļu izgatavošanai.

XIX gadsimta otrajā pusē konstruktors V. Ignatovs izstrā
dāja oriģinālas konstrukcijas pieres virpas un karuseļvirpas, kā 
arī īpašas virpas riteņu un asu apstrādei.

Lielais krievu zinātnieks M. Lomonosovs konstruēja un izga
tavoja īpašas virpas sfērisku virsmu apstrādei.

1900. gadā pasaules izstādē Parīzē augstāko apbalvojumu 
ieguva speciālie darbgaldi lokomotīvju būvei, kurus bija izga
tavojis inženieris G. Gorohovskis Brjanskas mašīnbūves rūp
nīcā. Tomēr darbgaldu ražošana cariskajā Krievijā bija atpali
kusi un, neskatoties uz krievu inženieru un meistaru izcilajiem 
sasniegumiem, nevarēja kļūt par patstāvīgu rūpniecības nozari. 
Visas lielākās Krievijas mašīnbūves rūpnīcas iepirka nepiecie
šamo iekārtu ārzemēs.

Krievijā nebija specializētu darbgaldu būves rūpnīcu, bet 
vispārīgās mašīnbūves rūpnīcas izgatavoja metālgriešanas 
darbgaldus nelielos daudzumos. 1913. gadā rūpnīcās «Bromlei» 
(Maskavā), «Fēniks» (Petrogradā), «Felzer» (Rīgā), «Gerlah i 
Pults» (Varšavā) izgatavoja tikai 1490 darbgaldu. Bet arī šo 
vājo darbgaldu ražošanas bāzi gandrīz pilnīgi iznīcināja impe
riālistiskais karš 1914.—1918. gadā. Tāpēc pēc Oktobra revolū
cijas darbgaldu būves rūpniecību vajadzīja radīt no jauna.

Padomju darbgaldu būves rūpniecības attīstības posmi. Pir
majā tautas saimniecības atjaunošanas periodā vairākas mašīn
būves rūpnīcas tika specializētas darbgaldu ražošanai. Pirms
kara piecgadēs uzbūvēja daudzas milzīgas darbgaldu būves 
rūpnīcas. Darbgaldu daudzums, ko ražoja PSRS 1940. gadā, 
40 reizes pārsniedza cariskās Krievijas 1913. gadā izgatavoto 
darbgaldu daudzumu.

Hitleriskās Vācijas uzbrukums Padomju Savienībai 
1941. gadā neļāva izpildīt trešās piecgades plānu (70 tūkstoši
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darbgaldu). Pēc Lielā Tēvijas kara plaša jaunu darbgaldu rūp
nīcu būve un veco rekonstrukcija deva iespēju ātri palielināt 
darbgaldu ražošanas bāzes jaudu un strauji paaugstināt ražoto 
metalgriešanas darbgaldu skaitu.

1956. gadā Padomju Savienībā izgatavoja 2,1 reizi vairāk 
darbgaldu nekā 1940. gadā.

Darbgaldu būves rūpniecība ieņem ievērojamu vielu pa
domju rūpniecības straujajā virzībā uz priekšu. No darbgaldu 
būves attīstības pakāpes lielā mērā ir atkarīga visas mašīn
būves rūpniecības kvalitatīvā un kvantitatīvā attīstība.

Mūsu zemes darbgaldu būves rūpniecības attīstības tempi 
redzami no šādiem datiem:

Gadi .....................  1930 1933 1936 1940 1950 1954 1956 1958 1960 1963 1965
Izgatavoto darb

galdu skaits tūk
stošos ...............  7,5 19 29 58 70 102 121 138 154 183 270

Bija paredzēts, ka septiņgades beigās izgatavoto darbgaldu 
skaits sasniegs 190—200 tūkstošus gadā. Septiņgades pirmo 
gadu plāna pārsniegšanas rezultātā radās iespēja ievērojami 
palielināt pieņemtos kontrolskaitļus darbgaldu ražošanā. 
1965. gadā metālgriešanas darbgaldu izlaide sasniedza 270 tūk
stošus gadā.

Līdz ar darbgaldu ražošanas kvantitatīvo pieaugumu nepār
traukti attīstās to tipu dažādība. Tālāk minētie dati rāda mūsu 
darbgaldu būves rūpniecības ražoto darbgaldu tipu skaita palie
lināšanos.

G a d i .................................... 1932 1933 1940 1950 1955 1956 1960 1965
Tipu s k a it s ........................  40 51 202 339 78o 847 1020 1200

Lai apmierinātu precīzo aparātu būves un mašīnbūves vaja
dzības, tikai periodā no 1956. līdz 1960. gadam izgatavoti apmē
ram 42 tūkstoši precīzo darbgaldu, tai skaitā sevišķi augstas 
precizitātes koordinātizvirpošanas mašīnas ar programmētu va
dīšanu. Nepārtraukti palielinās smago darbgaldu ražošana. No 
1956. līdz 1960. gadam izgatavots vairāk par 21 tūkstoti smago 
metālgriešanas darbgaldu. Starp tiem ir unikālas karuseļvirpas, 
ar kurām var apstrādāt detaļas ar diametru līdz 22 m, zobratu 
zobu frēzmašīnas, ar kurām var frēzēt zobus zobratiem ar dia
metru līdz 12 m, garenfrēzmašīnas un garenēvelmašinas ar 
darba galda laukumu 5X15 m un citas. Ievērojami pieaugusi 
automātu un pusautomātu izgatavošana; 1960. gadā tika ra
žoti 436 tipi. Pēdējos gados palielinājusies augstražīgu specia
lizētu darbgaldu izgatavošana; 1960. gadā tā sastadīja 500 tipu.
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Arvien vairāk ražo darbgaldu ar programmēto vadīšanu; 
1960. gadā rūpniecība apguva 18 šādu darbgaldu tipu. Ievēro
jamus panākumus darbgaldu būvētāji guvuši ražošanas kom
pleksajā automatizācijā — automātisko līniju izgatavošanā.

Ātros tempos, sevišķi pēdējos gados, attīstās arī instrumentu 
ražošanas rūpniecība. Tā, piemēram, 1940. gadā instrumentus 
izgatavoja gandrīz 7 reizes vairāk nekā pirmās piecgades bei
gās, bet 1956. gadā — jau 62 reizes vairāk nekā 1932. gadā. 
Septiņgade instrumentu ražošana palielinājās divas reizes.

89. §. METĀLU GRIEŠANAS PAMATI

Līdz apstrādāšanai griežot nākamo detaļu sauc par saga
tavi, apstrādes procesā — par apstrādājamo detaļu. Pēc visu 
veidu apstrādes beigšanas iegūst gatavu detaļu, kuru var nodot 
izstrādājuma montāžai.

Metāla kārtu, kas jānogriež no sagataves, lai iegūtu gatavu 
detaļu, sauc par uzlaidi. Uzlaidi mēra perpendikulāri apstrādā
jamai virsmai, skaitot uz vienu pusi. Apstrādājot apaļas deta
ļas, dažreiz uzlaidi skaita uz abām pusēm, t. i., pa diametru. Lat 
samazinātu metāla izlietojumu un mehāniskās apstrādes iz
maksu, uzlaidei jābūt minimālai, bet pietiekamai visracionālākā 
tehnoloģiskā procesa realizēšanai.

Uzlaides nogriešanu ar roku darbu sauc par atslēdzniekap- 
strādi, bet uzlaides nogriešanu ar metālgriešanas darbgal
diem — par mehānisko apstrādi.

Lai nodrošinātu augstu mehāniskās apstrādes darba ražī
gumu, nepieciešams pilnībā apgūt metālgriešanas pamatus, zi
nāt metālgriešanas darbgaldu un instrumentu konstrukcijas un 
tehnoloģiskās iespējas, kā arī tehnoloģisko procesu sastādīša
nas principus.

Griešanas pamatjēdzieni un elementi. Metālgriešanas zināt
nes radītājs ir krievu zinātnieks I. Time. 1870. gadā viņš publi
cēja darbu «Metālu un koka pretestība griešanai» un 1877. gadā 
darbu «Piezīmes par metālu ēvelēšanu». Lielu darbu šajā jomā

veica arī krievu pētnieki 
I\. Zvorikins, J. Usačevs 
u. c.

S k a i d a s  v e i d o š a 
nās .  1. Time konstatēja, 
ka metāla skaidas veidoša
nās notiek pa atsevišķiem 
elementiem (139. att.). 
Pārvietojoties grieznis no
teikta zonā deformē metālu. 
Nogriežamajā metāla kār
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tā rodas zināms spriegums. Kad spriegums pārsniedz metāla 
daļiņu savstarpējās pievilkšanās spēku, notiek skaidas elementa 
nobīde. Tālākajā kustībā grieznis tāpat atdala otro un sekojošos 
skaidas elementus.

Plakni, kurā notiek atsevišķu skaidas elementu šķelšana, sauc 
par skaldos plakni, bet leņķi starp skaldes plakni un griešanas 
kustības virzienu — par skaldes leņķi cp. I. Time konstatēja, ka 
skaldes leņķis sīkstiem metāliem gandrīz nav atkarīgs no 
griežņa ģeometrijas un parasti ir 30—35°.

S k a i d a s  ve i d i .  Atkarībā no atsevišķu skaidas elementu 
savstarpējās pievilkšanās spēka lieluma izšķir trīs skaidas vei
dus — plūstošu, šķeltu un lauztu. Sīkstie metāli (mīksts tērauds, 
varš, alumīnijs u. c.) veido plūstošu skaidu, kurai ir nepār
trauktas, spirāle sagrieztas lentas veids. Atsevišķi šīs skaidas 
elementi diezgan cieši saistīti savā starpā.

Mazāk sīksti metāli (paaugstinātas cietības tērauds, dažas 
misiņa markas u. c.) veido šķeltu skaidu. Sīs skaidas elementi 
ir vājāk saistīti savā starpā, un tāpēc skaida pēc dažu vijumu iz
veidošanas parasti nolūst pašsvara vai ārēju speķu ietekmē.

Lauzto skaidu veido trausli metāli (čuguns, bronza) un ne
metāliski materiāli (marmors, stikls, akmens u. c.). Saites starp 
atsevišķiem lauztās skaidas elementiem ir tik vājas, ka skaida 
ir atsevišķu neregulāru daļiņu kopa.

Skaidas veids atkarīgs ne tikai no apstrādājamā materiāla 
īpašībām, bet arī no griešanas ātruma, griežņa ģeometrijas un 
vairākiem citiem faktoriem.

140. att. Apstradajamas detaļas virsmas griešanas 
procesā.
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Sakarā ar nogriežamās kārtas deformāciju novērojama skai
das garuma samazināšanās salīdzinājumā ar griežņa noieto 
ceļu. So parādību sauc par skaidas garenisko sarukumu.

A p s t r ā d ā j a m ā s  d e t a ļ a s  v i r s m a s .  Jebkurā mehā
niskajā apstrādē (virpošanā, ēvelēšanā, frēzēšanā utt.) apstrā
dājamai detaļai katrā griešanas etapā izšķir trīs galvenās vir
smas (140. att.).

Apstrādājamā virsma 1 ir virsma, kas tiek nogriezta no ap
strādājamās detaļas dotajā gājienā. Tā pazūd pēc gājiena beig
šanās.

Apstrādāto virsmu 3 definē kā virsmu, ko iegūst, nogriežot 
materiāla kārtu no apstrādājamās detaļas viena gājiena laikā. 
Sī virsma līdz apstrādes sākumam neeksistē.

Par griešanas virsmu 2 sauc virsmu, ko uz apstrādājamās 
detaļas veido instrumenta galvenā griezēj šķautne. Griešanas 
virsma eksistē tikai griešanas procesā, bet dažos gadījumos, 
piemēram, veidvirpošanā, paliek arī pēc apstrādes beigām, pār
vēršoties apstrādātajā virsmā.

Griezējinstrumentu ģeometrija. Jebkura griezējinstrumenta 
darbības princips ir pamatots uz ķīļa darbību. Visuzskatāmāk 
griezējinstrumenta ģeometriju un elementus var apskatīt virpo
šanas griežņa piemērā.

G r i e ž ņ a  g a l v e n i e  e l e me n t i .  Grieznis sastāv no 
galvas (141. att.), kura tieši piedalās nogriežamās metāla kār
tas atdalīšanā, pēdas, uz kuras balstās grieznis, kad tas iespī
lēts darbgaldā, un kāla, ar kura palīdzību griezni nostiprina 
griežņa turētājā.
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Griežņa galva sastāv no šādiem galvenajiem elementiem: 
skaidvirsmas 1, pa kuru noslīd skaida, galvenās mugurvirsmas 
3, kas vērsta pret griešanas virsmu, muguras paligvirsmas 4', 
kas vērsta pret apstrādāto virsmu, galvenās griezējškautnes 2, 
kas izveidojas, skaidvirsmai šķeļoties ar galveno mugurvirsmu, 
paliggriezējškautnes 5, kas izveidojas, skaidvirsmai šķeļoties ar 
muguras palīgvirsmu, un griežņa virsotnes 6, kas izveidojas, 
krustojoties galvenajai griezējšķautnei un palīggriezējšķautnei.

I z e j  p l a k n e s .  Griezējinstrumentu ģeometrijas jautājumi 
ir ļoti sarežģīti. Vispārīgā gadījumā skaidvirsma un muguras 
virsmas ir veidvirsmas un griezējšķautnes ir līkas līnijas. Tādēļ 
faktiski var runāt tikai par kāda konkrēta griezējšķautnes pun
kta leņķiem. Jautājums kļūst vēl sarežģītāks tādēļ, ka lielāko 
daļu griezējķīļa leņķu nosaka apstrādājamās detaļas un griezēj
instrumenta relatīvā ātruma vektora virziens, bet katram grie
zējšķautnes punktam, ja apstrādājamā detaļa vai griezējinstru
ments atrodas rotācijas kustībā, šī vektora virziens mainās un 
attiecīgi mainās griezējķīļa leņķu lielums. Tomēr visas šīs leņķu 
lieluma maiņas lielākajā daļā griešanas gadījumu ir ļoti mazas 
un tām ir nopietna nozīme tikai teorētiskos pētījumos. Praktis
kam darbam ar pietiekamu precizitāti griezējķīļa ģeometriju var 
noteikt attiecībā pret izejplaknēm.

Saskaņā ar OCT 6898 noteikti jēdzieni griešanas plakne 
(142. att., sk. ielīmi), pamatplakne un galvenā šķēlējplakne. Lai 
atvieglotu dažu griezējķīļa leņķu definēšanu, ievests papildjē- 
dziens — normāla plakne.

Par griešanas plakni sauc plakni, kas pieskaras griešanas 
virsmai un iet caur galveno griezējškautni.

Pamatplakne pēc OCT 6898 ir plakne, kas paralēla griežņa 
garenpadevei un šķērspadevei. Tomēr šāda pamatplaknes defi
nīcija atbilst tikai vienam griešanas gadījumam — virpošanai 
ar griezni, kurš uzstādīts plaknē, kas ir paralēla garenpadevei 
un šķērspadevei, un kura virsotne atrodas apstrādājamās deta
ļas rotācijas ass līmenī. Lai dotu universālu pamatplaknes de
finīciju, kas derīga visiem griešanas gadījumiem, pamatplakne 
jāraksturo kā plakne, kas iet caur griezējķīļa virsotni un ir per
pendikulāra griešanas kustības virzienam.

Griešanas procesiem, kuriem griešanas kustība ir rotācijas 
kustība (virpošanai, urbšanai, frēzēšanai utt.), pamatplakne iet 
caur griezējķīļa virsotni un apstrādājamās detaļas vai griezēj
instrumenta rotācijas asi.

Normālo plakni definē kā plakni, kas iet caur galveno grie- 
zējšķautni un ir perpendikulāra griešanas plaknei. 1

1 Var but arī divas muguras paligvirsmas, piemēram, nogriešanas 
grieznim.
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Par galveno šķēlējplaktii sauc plakni, kas ir perpendikulāra 
galvenās griezēj šķautnes projekcijai uz pamatplaknes.

Kā redzams 142. attēlā b, c un d, apstrādājamās detaļas gal
venās virsmas un izejplaknes maina izskatu un novietojumu at
karībā no griezējinstrumenta tipa un padeves virziena. Tā, pie
mēram, apvirpošanā ar garenvirpošanas griezni (142. att. a 
un b) griešanas virsma ir koniska, apvirpošanā ar gala virpoša
nas griezni (142. att. c) griešanas virsma ir gala virsma, bet 
darbā ar nogriešanas vai rievu griezni (142. att. d) griešanas 
virsma ir cilindriska. Attiecīgi katram šim gadījumam mainās 
arī griešanas plaknes un galvenās šķēlējplaknes novietojums.

143. att. Griežņa galvenie leņķi.

I n s t r u m e n t a  g r i e z ē j  d a ļ a s  l eņķ i .  Izšķir galvenos 
leņķus un palīgleņķus, kā ari leņķus plānā. Griežņa galvenos 
leņķus mēra galvenajā šķēlējplaknē. Griežņa galvenie leņķi ir 
galvenais mugurleņķis, asuma leņķis (ķīļleņķis), galvenais 
skaidleņķis un griešanas leņķis.

Par galveno mugurleņki a sauc leņķi starp griežņa galveno 
mugurvirsmu un griešanas plakni (143. a tt.)1. Sis leņķis nepie
ciešams berzes samazināšanai starp griezni un apstrādājamo 
detaļu. Praksē leņķa a lielums ir robežās no 6  līdz 12°.

Par galveno skaidleņki y sauc leņķi starp skaidvirsmu un 
normālo plakni. Skaidleņķa lielumam ir svarīga loma skaidas 
veidošanas procesā. Leņķa у lielums var mainīties plašās robe
žās — no +25 līdz —10°.

Par asuma leņķi (ķilleņķi) p sauc leņķi starp skaidvirsmu 
un galveno mugurvirsmu. Jo lielāks šis leņķis, jo izturīgāka in- 1

1 Šeit un turpmāk, runājot par leņķiem starp virsmām, apskatīsim leņķus 
starp doto virsmu pieskarēm to krustošanās punktā un šķēlumā, kas ir nor
māls virsmu krustošanas līnijai.
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strumenta griezējdaļa un jo labāki apstākļi siltuma aizvadīša
nai no griezējšķautnes.

Par griešanas leņķi 6 sauc leņķi starp skaidvirsmu un grie
šanas plakni.

No 143. attēla redzams, ka

a +  P+y =  90°,
6  =  а +  p =  90°—y.

Ja leņķis 6<90° (143. att. a), tad leņķim у 1T pozitīva vēr
tība. Ja 6>90° (143. att. b), leņķis у iegūst negatīvu vērtību. 
Salīdzinot priekšrocības un trūkumus griezējinstrumentiem ar 
pozitīviem un negatīviem skaidleņķiem, jāievēro sekojošais.

Grieznim ar pozitīvu у ir atvieglināti skaidas veidošanās ap
stākļi, toties samazinās griezējķīļa izturība, pasliktinās apstākļi 
siltuma aizvadīšanai no griezējšķautnes un bez tam griešanas 
spēka P iedarbība, kas vērsta skaidviršmas normāles virzienā, 
rada griezējķīlī lieces un cirpes deformācijas, kuras ir nevēla
mas trausliem materiāliem, piemēram, cietsakausējumiem.

Grieznim ar negatīvu у ķīļa izturība palielinās, uzlabojas ap
stākļi siltuma aizvadīšanai no griezējšķautnes, bet griešanas 
spēks P rada tikai spiedes deformācijas, ko labi iztur kā tē
rauda, tā cietsakausējumu instrumenti. Tomēr šajā gadījumā 
skaidas veidošanās apstākļi ievērojami pasliktinās.

Agrāk, kad cietsakausējumu izturība bija nepietiekama, grie
zējinstrumentus ar negatīviem skaidleņķiem lietoja samērā 
plaši. Pašlaik negatīvus skaidleņķus lieto tikai cietsakausējumu 
instrumentiem, kas strādā smagos apstākļos un triecienslodzēs 
(kvadrātveida sagatavju apvirpošana, rūdīta tērauda apvirpo- 
šana, cieta tērauda frēzēšana u. tmk).

L e ņ ķ i  p l ā n ā  u n  g a l v e n ā s  g r i e z ē j š ķ a u t n e s  
s l ī p u m a  l e ņķ i s .  Svarīga loma griešanas procesā ir arī 
leņķiem plānā, pie kuriem pieder galvenais iestādīšanas leņķis, 
iestādīšanas palīgleņķis un griežņa virsotnes leņķis. Sos leņķus 
mēra pamatplaknē (142. att. a, b un c).

Par galveno iesiādišanas leņķi ф sauc leņķi starp galvenās 
griezējšķautnes projekciju uz pamatplaknes un padeves vir
zienu. Atkarībā no apstrādes apstākļiem leņķi ф izvēlas 30—90° 
lielu, visbiežāk 45°.

Par iestādīšanas paligleņķi ф! sauc leņķi starp palīggriezēj- 
šķautnes projekciju uz pamatplaknes un virzienu, kas ir pretējs 
padeves virzienam. Iestādīšanas palīgleņķis stipri ietekmē ap
strādātās virsmas gludumu. Atkarībā no apstrādes apstākļiem 
to izvēlas 0 — 3 0 °  lielu. Griezējinstruments ar leņķi ф 1 = 0 °  ļauj 
strādāt ar ļoti lielām padevēm (līdz 3 —5 mm uz apgriezienu), 
pie tam nodrošina labu apstrādātās virsmas gludumu.
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Par griežņa virsoines leņķi e sauc leņķi starp galvenās grie- 
zējšķautnes un palīggriezējšķautnes projekcijām uz pamatplak- 
nes. Jo lielāks šis leņķis, jo labāki apstākļi siltuma aizvadīša
nai no griezējšķautnēm. Acīm redzams, ka

Ф +  е +  ф1 =  180°.

Par galvenās griezējšķautties slīpuma leņķi 7. (144. att.) 
sauc leņķi starp galveno griezējšķautni un pamatplakni. Leņķis

а b c

144. att. Galvenās griezejšķautnes slīpuma leņķis.

К ir pozitīvs, ja griežņa virsotne ir galvenās griezējšķautnes ze
mākais punkts (144. att. c). Sājā gadījumā skaida vijas uz ap
strādātās virsmas pusi. Ja galvena griezējšķautne ir paralēla 
pamatplaknei, tad leņķis L=0° (144. att. b) un skaida noplūst 
no griežņa taisni. Ja leņķim L ir negatīva vērtība (144. att. a), 
griežņa virsotne ir galvenās griezējšķautnes augstākais punkts 
un skaida vijas pa kreisi — uz apstrādājamās virsmas pusi. Ja 
leņķim /. ir pozitīva vērtība, griežņi labāk iztur triecienslodzi, 
bez tam rodas labvēlīgāki apstākļi skaidas sadrupšanai.

Asināšanas leņķi. I<ā redzams no iepriekšējā, visas griezēj- 
ķīļa leņķu definīcijas dod atkarībā no iedomātām izejplaknēm, 
kuras var uzrādīt tikai griešanas procesā pēc instrumenta iestā
dīšanas pret apstrādājamo detaļu. Atkarībā no griezējinstru
menta iestādījuma šie leņķi maina savu lielumu. Tā kā izejplak-
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nes ir iedomātas, tad griešanas procesā noteikt instrumenta leņ
ķus ar tiešu mērīšanu nav iespējams, bet ar netiešu mērīšanu ir 
ļoti sarežģīti.

Taču, izgatavojot griezējinstrumentu, tam jāpiešķir noteikta 
ģeometriska forma ar konkrētajam griešanas gadījumam opti
māliem leņķiem. Tādēļ, izgatavojot un asinot griezējinstrumen
tus, mēra un kontrolē ne griešanas leņķus а, 6 , <p, <pi un 
bet tiem atbilstošos asināšanas leņķus a„, ya, 6 a , <pa , cpm un Х а -

Asināšanas leņķi, kuri raksturo instrumentu kā izolētu ģeo
metrisku ķermeni, paliek nemainīgi neatkarīgi no instrumenta 
iestādījuma un griešanas procesa parametriem.

Asināšanas leņķu definēšanai izvēlas divas reāli eksistējošas 
bāzes virsmas. Piemēram, grieznim (145. att.) šīs virsmas ir 
griežņa pēda un sānu skaldne. Tomēr, lai vienkāršotu asināša
nas leņķu definēšanu un lai definētu tos analogi griešanas leņ
ķiem, ir lietderīgi pieņemt trīs izejplaknes: asināšanas plakni, 
kas iet caur galveno griezēj šķautni perpendikulāri griežņa pē
dai, priekšējo plakni, kas iet caur griežņa virsotni perpendiku
lāri griežņa pēdai un sānu skaldnei, un paralēlo plakni, kas iet 
caur griežņa virsotni paralēli griežņa pēdai.
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Sājā gadījumā griešanas leņķus definē šādi: asināšanas mu- 
gurleņķis a„ ir leņķis starp galveno mugurvirsmu un asināša
nas plakni; asināšanas skaidleņķis ya ir leņķis starp skaidvir- 
smu un paralēlo plakni; asināšanas leņķis 6 „ ir leņķis starp 
skaidvirsmu un asināšanas plakni; asināšanas galvenais iestā
dīšanas leņķis <pa ir leņķis starp priekšējo plakni un asināšanas 
plakni; asinašanas iestādīšanas palīgleņķis <pla ir leņķis starp 
priekšējo plakni un palīggriezējšķautnes projekciju uz griežņa 
pēdas plaknes; asināšanas galvenās griezējšķautnes slīpuma 
leņķis %„ ir leņķis starp galveno griezējšķautni un griežņa pēdu.

Kā jau norādīts, asināšanas leņķus izvēlas ar nolūku radīt 
vislabvēlīgākos apstākļus griešanas norisei. Tāpēc ļoti svarīgi 
iestādīt griezējinstrumentu attiecībā pret apstrādājamo detaļu 
tā, lai griešanas leņķi atbilstu attiecīgajiem asināšanas leņķiem.

Lai nodrošinātu griešanas leņķu vienādību ar asināšanas 
leņķiem, pietiek nostādīt griežņu pēdu paralēli pamatplaknei, 
bet sānu skaldni — perpendikulāri padeves kustības virzienam. 
Virpojot pirmo noteikumu visvieglāk izpildīt tad, ja griežņa vir
sotni iestāda darbgalda centru ass augstumā (146. att. ā). Ja 
griezni iestāda zemāk par centru (146. att. b) vai augstak par 
centru (146. att. c), griešanas leņķi nav vienādi ar attiecīgajiem 
asināšanas leņķiem. Та, piemēram, ārējā apvirpošanā iestādot 
griezni zemāk par centru, griešanas mugurleņķis a ir lielāks par 
asināšanas mugurleņķi aa, bet griešanas skaidleņķis у — ma
zāks par asinašanas skaidleņķi ya■



147. all. Nogriežamas sloksnītes šķērsgriezumi.

Nogriežamās sloksnītes šķērsgriezums. 147. attēlā parādīti 
virpojot nogriežamās sloksnītes šķērsgriezumi. Katrai nogrie
žamai sloksnītei izšķir griešanas dziļumu, padeves lielumu, no
griežamas sloksnītes biezumu, platumu un šķērsgriezuma lau
kumu.

Par griešanas dziļumu l sauc īsāko attālumu starp apstrā
dājamo un apstrādāto virsmu. Par padeves lielumu s virpošanā 
sauc ceļu, ko noiet grieznis viena apstrādājamās detaļas apgrie
ziena laikā.

Nogriežamās sloksnītes platums b ir īsākais attālums starp 
apstrādājamo un apstrādāto virsmu, kas mērīts pa griešanas 
virsmu. Nogriežamās sloksnītes biezums a ir īsākais attālums 
starp diviem secīgiem griešanas virsmas stāvokļiem viena ap
strādājamās detaļas apgrieziena laikā. No 147. attēla redzams,
ka a= s  • sincp un b = A ----4 Sin tf

Ja cp = 90c, tad sinq-=l un nogriežamās sloksnītes biezums ir 
vienāds ar padeves lielumu, bet nogriežamās sloksnītes pla
tums — ar griešanas dziļumu (147. att. b).

Nogriežamās sloksnītes nominālais šķērsgriezuma laukums ļ 
ir lielums, ko iegūst, reizinot griešanas dziļumu ar padeves lie
lumu vai nogriežamās sloksnītes biezumu ar tas platumu, t. i., 
f =t - s  = a-b mm2.

Veidgrieznim (147. att. b) katram griezējšķautnes punktam 
ir savs leņķis <p (q/, <p", <p'") un nogriežamas sloksnītes bie
zums a ir mainīgs lielums (o', a", a'"), tāpēc nogriežamās slok
snītes nominālo šķērsgriezuma laukumu ērtāk definēt kā
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griešanas dziļuma un padeves lieluma reizinājumu, jo šie lielumi 
nav atkarīgi no griežņa ģeometrijas.

Jāpiebilst, ka skaidas sarukuma dēļ skaidas biezums vien
mēr ir lielāks par nogriežamās sloksnītes biezumu. Turpretim 
skaidas platums maz atšķiras no nogriežamās sloksnītes pla
tuma.

Materiāli instrumentu izgatavošanai. Materiāliem, no kuriem 
izgatavo griezējinstrumentus mehāniskajai apstrādei, nepiecie
šamas šādas galvenās īpašības: cietība, mehāniskā izturība, 
sarkankvēles izturība, nodilumizturība. No ekonomiskā viedokļa 
vēlams, lai instrumentu materiāli būtu lēti un nebūtu deficīti.

Griezējinstrumentu izgatavošanai lieto leģētos tēraudus, 
ātrgriezējtēraudus, cietsakausējumus, mineralkeramiku un di
mantus1. So materiālu atbilstība dažādām prasībām uzskatāmi 
parādīta 7. tabulā.

7. tabu la

Instrumentu materiālu īpašību salīdzinājums

Vieta Pec cietības un 
sarkankvēles izturības

Pec izturības un 
trieciensīkstum a Pec lētuma

ī. Dimanti Ātrgriezējtēraudi Minerālkeramika
2. Minerālkeramika Leģētie tēraudi Leģētie tēraudi
3. Cietsakausējumi Dimanti Ātrgriezējtēraudi
4. Ātrgriezējtēraudi Cietsakausējumi Cietsakausējumi
5. Leģetie tēraudi Minerālkeramika Dimanti

Dimanta instrumenti pieļauj vislielāko griešanas ātrumu — 
2000—3000 m minūtē. Tomēr tie ir ļoti dārgi un neiztur lielas 
slodzes, tāpēc tos lieto smalkām — apdares operācijām.

Minerālkeramika pieļauj lielus griešanas ātrumus — līdz 
300 -400 m minūtē, tā ir ļoti lēta, bet nepietiekami izturīga un 
neiztur triecienslodzes. Minerālkeramiku lieto tikai pusgludai 
un gludai virpošanai bez triecieniem. Pašlaik zinātnieki strādā, 
lai radītu izturīgākus keramikas materiālus, kas stipri paplaši
nās to lietošanu metālu griešanai.

Cietsakausēļumi ieņem vidēju stāvokli lētuma, izturības un 
sarkankvēles izturības ziņā un pašlaik ir galvenais materiāls 
griezējinstrumentu izgatavošanai. Cietsakausējumu instrumenti 
pieļauj griešanas ātrumu līdz 200—300 m minūtē.

Ari ātrgriezējtēraudi ir plaši izplatīti. Tie ir ļoti izturīgi, labi 
iztur lielas slodzes un triecienslodzes, bet pieļauj griešanas āt
rumus tikai līdz 80—100 m minūtē.

1 Sīkāk par šiem materiāliem sk. 102. lpp.
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No leģētajiem tēraudiem, kam piemīt liela mehāniskā iztu
rība un nodilumizturība, bet nepietiekama sarkankvēles izturība, 
izgatavo instrumentus, kas strādā ar samērā maziem griešanas 
ātrumiem, — zāģu asmeņus, caurvelces, mašīnvftņurbjus, tēsēj- 
griežņus utt.

SO. §. DAŽĀDU FAKTORU IETEKME UZ GRIEŠANAS PROCESU

Griešanas spēki. Lai atdalītu skaidu, griezējinstrumentam 
jāpārvar metāla griešanas pretestības spēki, ko nosaka nogrieža
mas kārtās deformēšanā un atdalīšanā radušos spēku lielums 
un starp skaidu un griezējinstrumenta skaidvirsmu, kā arī starp 
apstrādājamo detaļu un griezējinstrumenta mugurvirsmu ra
dušos berzes spēku lielums. Visu pretestības spēku rezultanti 
pieņemts saukt par griešanas pretestības speķu jeb saīsināti par 
griešanas spēku.

Griešanas spēka lielums ir 
atkarīgs no daudziem fakto
riem. Tā, piemēram, palielino
ties apstrādājamā materiāla 
cietībai, izturībai un sīkstu
mam, palielinās ari griešanas 
spēks. Griešanas spēks mai
nās proporcionāli griešanas 
dziļumam. Griešanas spēku 
maina ari padeves izmaiņas, 
tomēr šajā gadījumā grieša
nas spēks palielinās vai pa
mazinās mazāk (tēraudam 
un čugunam pakapē 0,75) ne
kā padeves lielums. Lielā 
mērā griešanas spēku ietek
mē griešanas leņķa 6 izmai
ņas. Griešanas leņķim 6 palielinoties par 1°, griešanas spēks pa
lielinās vidēji par 1—2%. Ja palielina leņķus plāna, tas noved 
pie nelielas griešanas spēka samazināšanās. So leņķu izmaiņas 
galvenokārt izpaužas griešanas spēka darbības virziena maiņa. 
Atkarībā no lietotā eļļojoši dzesējošā šķidruma griešanas spēks 
ir par 3—25% mazāks nekā apstrādē bez eļļošanas.

Griešanas spēki jāzina, lai aprēķinātu instrumentu, ierīču 
un darbgaldu stingumu un izturību, kā arī lai noteiktu grieša
nai vajadzīgo jaudu.

Lai atvieglotu aprēķinus un lai būtu ērtāk eksperimetāli 
noteikt griešanas spēku, pieņemts griešanas spēku (virpo
šana) sadalīt trīs komponentos (148. att.), viens no kuriem — 
tangenciālais griešanas spēks Pz — darbojas griešanas kus
tības virzienā, otrs — aksiālais spēks Px — padeves kustības
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virzienā un trešais — radiālais spēks Py — perpendikulāri di
viem pirmajiem komponentiem.

Galvenais komponents ir spēks Pz, kas nosaka jaudas patē
riņu griešanai un griezes momenta lielumu uz darba vārpstas. 
Griešanas spēka Pz lielumu nosaka pec formulas

Pz =  Cp . № . S yp,

kur Cp — koeficients, kas raksturo noteiktus darba apstākļus; 
xp un tjP— griešanas dziļuma un padeves lieluma pakāpes 

radītāji.
Tērauda un čuguna apstrādē x v= \ un yp = 0,75.
Darbam ar griezni ar iestādīšanas leņķi ^ = 45° eksperimen

tāli noteikts, ka Px= (0,2-n0,3) Pz, bet Py= (0, 40, 5)  Pz.
Rezultejošo griešanas spēku var aprēķināt pēc formulas

P ^ P j + P j + Ķ K

Griešanas ātrums. Par griešanas ātrumu sauc griešanas vir
smas punkta lineāro pārvietošanās ātrumu attiecība pret instru
menta galveno griezējšķautni. Šis ātrums ir atkarīgs no grieša
nas kustības ātruma un padeves kustības ātruma. Lielākajai 
daļai mehāniskās apstrādes veidu padeves kustības ātrums ir 
nesalīdzināmi mazāks par griešanas kustības ātrumu un tāpēc 
praksē griešanas ātruma noteikšanā padeves kustību neņem 
vērā.

Ja griešanas kustība ir rotācijas kustība, tad griešanas vir
smas punktiem, kas atrodas dažādos attālumos no rotācijas ass, 
griešanas ātrums ir dažāds. Jo lielāks griešanas ātrums, jo vai
rāk siltuma izdalās laika vienībā un jo ālrak dilst instrumenta 
griezēj šķautne. Lai arī kādā vietā instrumenta griezējšķautne 
nodiltu, jaizdara visas instrumenta griezējdaļas asināšana, tā 
pēc visus aprēķinus izdara, izejot no maksimālā griešanas āt
ruma dotajam apstrādes gadījumam.

Var formulēt, ka ar aprēķina griešanas ātrumu saprot grie
šanas virsmas punkta maksimālo pārvietošanās ātrumu attie
cībā pret galveno griezējšķautni, neņemot vēra padeves kusiibu.

Darbgaldiem, kuriem griešanas kustība ir rotācijas kustība, 
griešanas ātrumu aprēķina pēc formulas

7X - D  - n  , .

v  1 ( ( (  m / m l n - ’

kur D — griešanas virsmas maksimālais diametrs (mm); 
n — apgriezienu skaits minūtē.

14f). attēlā redzams, ka apvirpošanā griešanas virsmas mak
simālais diametrs D atbilst apstrādājamās virsmas diametram, 
izvirpošanā, urbšanā un paplašināšana — apstrādātās virsmas
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diametram, cilindriskajā frēzēšanā un slīpēšanā — instrumenta 
maksimālajam diametram utt. īpašs gadījums ir gala virpošana, 
kad griešanas virsmas maksimālais diametrs un griešanas āt
rums nepārtraukti mainās. Sājā gadījumā par aprēķina grieša
nas ātrumu nosacīti pieņem maksimālo griešanas ātrumu.

f i  ------ 1------------ r
I--------О------ ;

149. att. Griešanas virsmas maksimālais diametrs:
а  — apvirpošanā; b —  gala v irpošanā; c  ~  izvirpošanā; d  — urbšanā; e —• gremd - 
sā n ā ; /  — pap lašināšanā; g  — n o m e ša n a ; h — gala frēzēšana; i - cilindriskajā 

frēzēšana; /  — plakanslfpešunā; к  — veidslīpēšanā.

Darbgaldiem, kuriem griešanas kustība ir taisnvirziena turp- 
atpakaļkustība, griešanas ātrumu aprēķina pēc formulas

2 - L  - n d , . 
v ~ ~  1000(/г+1)' m / m m -’

kur L — darbgalda darbīgās daļas darba gājiena garums 
(mm);

nci — dubultgājienu skaits minūtē;
k — koeficients, kas rāda attiecību starp tukšgaitas āt

rumu un darba gājiena ātrumu.
Jo lielāks darbgalda ātrums, jo īsāks detaļu apstrādes laiks 

un augstāks darba ražīgums. Tomēr katram apstrādes gadīju
mam atkarībā no dažādiem faktoriem ir savs optimālais (izde
vīgākais) griešanas ātrums, kura pārsniegšana ne tikai nepa
lielina darba ražīgumu, bet noved pie tā samazināšanas.
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Optimālais griešanas ātrums ir atkarīgs no daudziem fak
toriem. Jo lielāka cietība un sarkankvēles izturība materiālam, 
no kā izgatavota instrumenta griezējdaļa, jo lielāks ir optimā
lais griešanas ātrums. Tā, piemēram, cietsakausējuma instru
ments, ja pārējie apstākļi ir vienādi, ļauj strādāt ar 5—6 reizes 
lielāku griešanas ātrumu nekā ātrgriezējtērauda instruments.

Lielā mēra optimālo griešanas ātrumu ietekmē griezējinstru
menta noturības perioda (laiks no darba sākuma līdz noteiktam 
nodilumam) izvēle. Jo sarežģītāka ir instrumenta asināšana, 
iestādīšana un iestādījuma pārbaude, jo garāks noturības pe
riods jāizvēlas. Tā, piemēram, virpošanas grieznim noturības 
periodu izvēlas 50—90 minūtes garu, bet sarežģītas konfigurā
cijas frēzei — 300 minūtes garu un pat garāku. Jo garākam 
jābūt instrumenta noturības periodam, jo mazāku izvēlas grie
šanas ātrumu.

Jo izturīgāks un cietāks apstrādājamais materiāls, jo ma
zāks optimālais griešanas ātrums. Optimāla griešanas ātruma 
izvēli ietekmē ari griezējinstrumenta ģeometrija, griešanas dzi
ļums un padeves lielums, lietotais dzesējoši eļļojošais šķidrums 
utt. Optimālā griešanas ātruma v„p, griešanas dziļuma t un pa
deves lieluma s sakarību izsaka formula

v —
c  o p  -  t * v  ■ S « v  >

kur Cv — koeficients, bet xv un yv — pakāpes rādītāji, kas at
karīgi no apstrādājamā materiāla un citiem apstrādes apstāk
ļiem.

Griešanas jauda. Zinot griešanas ātrumu un griešanas spēku 
ar praksei pietiekamu precizitāti, efektīvo jaudu Ne, kas lieto
jama griešanai, var aprēķināt pēc formulas

Ne= Pz • V 
60-102 kW.

Lai uzzinātu, kādu jaudu (Ndz) izlieto elektrodzinējs griešanas 
procesa realizēšanai, jāņem vērā darbgalda lietderības koefi
cients r\dg

Ja Ndz ir mazāks par darbgalda elektrodzinēja nominālo 
jaudu N vai vienāds ar to, tad detaļas var apstrādāt ar izvēlē
tajiem griešanas režīmiem. Ja Ndz>N, tad jāizvēlas darbgalds 
ar lielāku jaudu vai jāmaina griešanas režīmi, samazinot grie
šanas ātrumu vai padeves lielumu.

Griešanas režīmu izvēle. Griešanas spēka, optimālā grieša
nas ātruma un efektīvās griešanas jaudas aprēķināšana pēc do-
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8. ta b u la

Griešanas režīmi garenvirpošanai
{Karstvelmēlie konstrukciju ogIek|iēraudi un leģelie tēraudi, Oi,=75 kG/mm2;

griežņi no TI5K.6)

G
ri

eš
an

as
 

dz
ij

um
s 

t 
(m

m
)

G
ri

eš
an

as
 

re
žī

m
s

Padeve s  (m m/apgr.)

0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1.0 1.4

1,0
V 0 p
Pz
Ne

27 0
3 4

1,5

24 7
4 6

1,9

2 3 4
58

2 ,2

2 2 3
67

2 ,4

2 16
7 8

2 ,8

1,5
0 „ p
Pz
Ne

24 8
51

2,1

231
68

2 ,6

2 1 6
8 5

3,1

2 0 6
100

3 ,4

2 0 0
117

3,9

180
143

4 ,3

2 ,0
V o p
Pz
Ne

2 2 0
9 5

3 ,3

2 0 7
114

3 ,9

198
133

4 ,4

191
157

4 ,9

171
191

5 ,4

158
2 2 8

6 ,0

149
2 5 9

6 ,4

3 ,0
V 0 p
Pz
N e

192
172

5 ,5

183
20 0

6,0

177
23 5

6 ,9

159
28 6

7 ,5

146
3 4 0

8 ,2

138
3 8 8

8 ,9

132
4 38

9 ,6

117
5 7 2

11,1

4 ,0
V o p
P z
Ne

176
266

7,7

169
31 3

8 ,8

152
3 82

9,6

141
45 5

10,6

132
5 1 8

11,3

125
585

12,1

112
7 6 3

14,0

99
981

15,8

6 ,0
V o p
P z
Ne

141
572

13,3

130
681

14,6

121
77 8

15,5

115
87 6

16,7

103
1145

19,6

91
1476

2 2 ,0

8 ,0
V o p
P z
Ne

134
76 3

16,9

123
91 0

18,5

117
1037

2 0 ,0

111
1170

2 1 ,5

99
1530

2 5 ,0

88
1970

2 8 ,0

v o p — griešanas ātrum s (m/min.); P z — tangenciālais griešanas spēks (kG); 
N e — efektīvā jauda (kW).

tajām formulām prasa daudz laika un ir samērā sarežģīta. Tā
pēc šos lielumus praksē nosaka pēc tabulām, kuras dažādiem 
metālu griešanas veidiem atrodamas īpašās rokasgrāmatās.
8. tabulā uzrādīti nepieciešamie lielumi griešanas režīmu
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aprēķināšanai garenvirpošanā, ja detaļas izgatavotas no tērauda 
ar izturības robežu ob =  75 kG/mm2 un virpošanai lieto griezni 
ar cietsakausējuma T15K6 plāksnīti.

Griešanas režīmu izvēle notiek šādā secībā. Vispirms atka
rībā no apstrādes uzlaides lieluma, kā ari no darbgalda, ierīces, 
instrumenta un detaļas izturības un stinguma izvēlas griešanas 
dziļumu /. Pēc tam saskaņā ar vajadzīgo virsmas gludumu pēc 
attiecīgām tabulām izvēlas padeves lielumu s. Tālāk rokasgrā
matā atrod tabulu, kas visvairāk atbilst attiecīgajam griešanas 
gadījumam, un, vadoties pēc izvēlētajiem lielumiem t un s, no
saka Pz, Vo p  un Ne.

Piemēram, ja ī =  4 mm un .s=T),3 mm/apgr., no 8 . tabulas 
atrodam Pz = 2> 13 kG, vop= 169 m/min. un Ne—8 ,8  kW.

Ja tabula pilnā mērā neatbilst attiecīgajiem griešanas ap
stākļiem, tad iegūtos rezultātus pareizina ar korekcijas koefi
cientiem, kas uzrādīti tajās pašās rokasgrāmatās.

Apstrādes laiks. Darba ražīgumu metālgriešanas darbgal
diem nosaka detaļu skaits, ko izgatavo maiņas laikā, vai gabal- 
laiks, t. L laiks, ko izlieto vienas detaļas apstrādei. Gaballaiku 
Tgab aprēķina pēc formulas

Tķ'rib =  T pm + Tpi+Tcpk+Tctp min.,

kur Trm — tehnoloģiskais (mašīnu) pamatlaiks minūtēs:
T Pi — palīglaiks minūtēs:
Taph — darba vietas apkopšanas laiks minūtēs;
Tatp laiks atpūtai minūtēs.

Par mašinlaiku (pamatlaiku) Tpm sauc laiku, kuru tieši iz
lieto skaidas griešanai. Šis laiks ir tieši proporcionāls instru
menta pārvietošanās ceļa aprēķina garumam L un gājienu skai
tam i un apgriezti proporcionāls padeves lielumam s un apgrie
zienu skaitam minūtē n:

Tvm = Ls '!n min.

Ceļa aprēķina garumu L veido detaļas apstrādātas virsmas 
garums, instrumenta iegriezes ceļš un pieejas un pārskrējiena 
garums. Pieejas ceļš ir nepieciešams, lai pasargātu instrumenta 
griezējšķautni; atkarībā no detaļas izmēriem to pieņem 1—3 mm 
garu. Tādās pašās robežās izvēlas arī pārskrējiena ceļu, kas 
nepieciešams grātes noņemšanai, kura izveidojas apstrādājamās 
detaļas galā. Iegriezos ceļa garums ir atkarīgs galvenokārt no 
griezējinstrumenta ģeometrijas un griešanas dziļuma.

Gājienu skaits ir jo mazāks, jo lielāks ir griešanas dziļums 
un mazāka apstrādes uzlaide.

Padeves lielumu s rupjapstrādē ierobežo darbgalda jauda un 
izturība, kā ari sistēmas darbgalds—ierīce—detaļa—instruments 
stingums. Gludapstrādē padeves lielumu parasti ierobežo ap
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strādājamās virsmas gludumam izvirzītās prasībās. Tomēr, lie
tojot griezējinstrumentus ar iestādīšanas pallgleņķi «pj =  0 , ir 
iespējams arī ar ļoti lielām padevēm (līdz 5 mm/apgr.) iegūt 
virsmas gludurnu, kas atbilst 6 . klasei un pat vēl augstākām 
klasēm.

Apgriezienu skaits n ir atkarīgs no optimālā griešanas āt
ruma vop un griešanas virsmas maksimālā diametra D. Apgrie
zienu skaitu nosaka pēc formulas

n = 1000 • V o p  

Л  ■ D
apgr./min.1.

Palīglaiku TPi izlieto darbgalda vadīšanai, detaļu un grie
zējinstrumentu iestādīšanai, iestādījuma pārbaudei, nostiprinā
šanai un noņemšanai, darbgalda darbīgo daļu tukšgaitas pār
vietojumiem un detaļu mērīšanai apstrādes procesā. Palīglaiku 
var samazināt, automatizējot darbgaldu, lietojot ātrdarbīgas 
daudzvietu ieslīpešanas ierīces, ātri nomaināmus daudzpozīciju 
griežņu turētājus un revolvergalvas, mehanizējot tukšgaitu, kā 
arī lietojot automātiskas skaitīšanas ierīces. Palīglaiku nevar 
teorētiski aprēķināt, un praksē to katram apstrādes gadījumam 
nosaka pēc tabulām, kas sastādītas, pamatojoties uz pieredzes 
datiem. Tāpat pēc tabulām nosaka laiku darbavietas apkopšanai 
un strādnieka atpūtai.

XVIII К О D A Ļ Л

METĀLGRIEŠANAS DARBGALDU UN TO MEHĀNISMU 
KLASIFIKĀCIJA

Izgatavo dažādu tipu un dažādu konstrukciju metālgriešanas 
darbgaldus. Jau tagad sērijveidā ražo pāri par 1000 darbgaldu 
tipu, bet tuvākajā nākotnē to būs daudz vairāk. Lai atvieglotu 
iepazīšanos ar darbgaldiem, ir izveidota to klasifikācija. Neska
toties uz darbgaldu tipu lielo daudzumu, mehānismiem, no ku
riem tie sastāv, ir daudz kopēju pazīmju, kas atvieglina šo 
iekārtu apgūšanu.

91. §. METĀLGRIEŠANAS DARBGALDU KLASIFIKĀCIJA 
UN APZĪMĒŠANA

Klasifikācija. Saskaņā ar pieņemto klasifikāciju metālgrie
šanas darbgaldus atkarībā no izpildāmo darbu rakstura un lie
toto griezējinstrumentu tipa iedala 11 grupās.

1 Aprēķinu formula ievieto darbgalda vārpstās tuvāko rnazako apgrie
zienu skaitu.
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1. Virpošanas darbgaldu grupai kopīgs tas, ka par griešanas 
kustību izmanto sagataves rotācijas kustību. Virpošanas grupas 
darbgaldi paredzēti rotācijas virsmu apstrādei.

2. Urbšanas darbgaldu grupai, kas ietver arī izvirpošanas 
mašīnas, kopīga ir lietošana apaļu caurumu apstrādei. Par grie
šanas kustību izmanto instrumenta rotācijas kustību, pie tam 
instruments parasti saņem arī padeves kustību. Horizontālajās 
izvirpošanas mašīnās padeves kustību var panākt, arī pārvieto
jot izstrādājumu.

3. Slīpēšanas darbgaldu grupai kopīgs tas, ka par griezēj
instrumentiem izmanto abrazīvās slīpripas.

4. Pulēšanas un pieslipēšanas darbgaldu grupai kopīgs tas, 
ka par griezējinstrumentiem izmanto abrazīvās galodas, abra
zīvās lentas, slīppulverus un slīppastas. Šie darbgaldi paredzēti 
apdares darbiem.

5. Zobratu zobu apstrādes darbgaldu grupa ietver visus 
darbgaldus, kuri kalpo zobratu zobu apstrādei, ieskaitot slīp- 
mašīnas.

6 . Frēzēšanas darbgaldu grupa apvieno visus darbgaldus, 
kuros par griezējinstrumentiem izmanto daudzasmeņu instrumen
tus — frāzes.

7. Ēvelēšanas darbgaldu grupai kopīgs tas, ka par grieša
nas kustību izmanto griežņa vai izstrādājuma taisnvirziena 
turpatpakaļkustību.

8 . Sagriešanas darbgaldu grupa ietver visus darbgaldus, kas 
paredzēti velmējumu (stieņu, leņķtērauda, U siju utt.) sagrie
šanai un sazāģēšanai.

9. Caurvilkšanas darbgaldu grupai kopīgs tas, ka par grie
zējinstrumentiem izmanto īpašus daudzasmeņu instrumentus — 
caurvelces.

10. Vītņu apstrādes darbgaldu grupa apvieno visus darbgal
dus, kas paredzēti vītnes veidošanai, izņemot virpas.

11. Dažādu darbgaldu un paligdarbgaldu grupa apvieno vi
sus mehāniskajos cehos lietotos darbgaldus, kas nepieder pie 
minētajām grupām (piemēram, taisnošanas, vīļu uzciršanas un 
citas mašīnas).

Darbgaldu grupas iedala tipos, bet tipus — tipizmēros. Darb
galdus iedala tipos pēc dažādām pazīmēm, galvenās no kurām 
ir šādas:

a) darbgalda tehnoloģiskais uzdevums (apaļslīpmašīna, 
iekšslīpmašīna, plakanslīpmašīna);

b) galveno darbīgo daļu telpiskais novietojums (horizontālā 
frēzmašīna, vertikālā frezmašīna, garenfrēzmašīna);

c) darbgalda galveno darbīgo daļu skaits (vienvārpstas, vai- 
rākvārpstu, vienbalsta, divbalstu);

d) automatizācijas pakāpe (parastie darbgaldi, pusautomāti, 
automāti);
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e) konstrukcijas īpatnības (konsolfrēzmašīnas, bezkonsol- 
frēzmašīnas, radiālās urbjmašīnas utt.).

Bez tam metālgriešanas darbgaldus klasificē pēc specializā
cijas pakāpes universālos, specializētos un speciālos, pēc izmē
riem un svara — parastos, lielos, smagos un unikālos darbgal
dos; pēc precizitātes — normālas precizitātes, paaugstinātas 
precizitātes un precīzos darbgaldos.

Apzīmēšana. Padomju Savienībā pieņemta vienota sistēma 
darbgaldu nosacītai apzīmēšanai, kas balstās uz šifra (numura) 
piešķiršanu katram darbgalda modelim. Metālgriešanas darb
galdu eksperimentālā zinātniskās pētniecības institūta 
(ЭНИМС) izstrādātais metālgriešanas darbgaldu indeksators 
balstās uz decimālās sistēmas.

Visus darbgaldus iedala 10 grupās, katru grupu sadala 10 
tipos un katru tipu — 10 tipizmēros. Kā redzams no 9. tabulas, 
darbgaldu apvienošana grupās indeksācijā ir mazliet citāda nekā 
klasifikācijā. Numurs, kuru piešķir katram darbgalda modelim, 
var sastāvēt no trim vai četriem cipariem un burtiem, pie tam 
burti var atrasties pec pirmā cipara vai numura beigās, piemē
ram, 612, 1616, 6H82, 2620, 6Н12ПБ. Numura pirmais cipars no
rāda grupu, pie kuras darbgalds pieder, otrais cipars norāda 
darbgalda tipu attiecīgajā grupā, trešais vai trešais un ceturtais 
cipars norāda kādu darbgaldam raksturīgu lielumu. Tā, piemē
ram, virpām šie cipari norāda centru augstumu centimetros vai 
decimetros (1620, 1616, 1670), revolvervirpām un virpošanas 
automātiem — apstrādājamo stieņu maksimālo diametru mili
metros (1336, 1125, 1265), urbjmašīnām — maksimālo caurumu 
urbšanas diametru mīkstam tēraudam (2A125, 2A135, 2150). 
Konsolfrēzmašīnās šis cipars nosacīti norāda galda izmērus: ci
pars 0 atbilst galda izmēriem 200X800 mm, cipars 1 — galda 
izmēriem 250X 1000 mm utt.

Lai atšķirtu viena lieluma, bet dažāda tehniskā raksturojuma 
darbgaldus konstrukcijas ziņā, starp pirmo un otro ciparu liek 
burtu. Piemēram, darbgaldi 162, 1A62, 1Б62, IK62 ir virpas ar 
centru augstumu 2 0 0  mm, bet modelim 162 maksimālais apgrie
zienu skaits minūtē ir 600, modelim 1A62 — 1200, 1Б62 — 1500 
un jaunākam modelim 1K62 — 2 0 0 0  apgriezienu minūtē.

Burts aiz visiem cipariem nozīmē, ka darbgalds ir pamatmo- 
deļa modifikācija. Tā, piemēram, horizontālā frēzmašīna 6Н82Г 
ir universālās frēzmašīnas 61182 vienkāršots tips, bet kopēšanas 
frēzmašīna 6H12K ir vertikālās frēzmašīnas 61112 modifikācija. 
Dažos gadījumos ceturtais cipars nozīmē, ka izgatavo līdzšinējā 
tipizmēra jaunas konstrukcijas darbgaldu. Piemēram, modelis 
262 ir otra lieluma horizontālā izvirpošanas mašīna, bet pēc lie
luma analoga jaunas konstrukcijas izvirpošanas mašīnu apzīmē 
ar 2620.
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9. tabula
Metalgriešanas darbgaldu grupas un tipi

D arbgaldu g r u p a s  
nosaukum s

iG
ru

pa
s 

1 
ši

fr
s Tipa šifrs

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 01 - - - - - - - - - -

Virpošanas darb
galdi

1 Automāti un pusautomati Revolver
virpas

Urbšanas un 
nogrieša
nas virpas

Karuseļ
virpas

Universālās 
virpas un 
pieres vir- 
pas

Daudzgriež- 
ņu virpas

Specializētās
virpas

Dažādas
virpas

specializētie vienvarpstas vairākvarpstu

Urbšanas un iz- 
virpošanas 

darbgaldi

2 ---- Vertikālās
urbjmašīnas

Pusautomati Koordinātiz-
virpošanas
mašīnas

Radiālās
urbjma
šīnas

Horizontālās 
izvirpoša- 
nas mašī
nas

Dimantizvir-
pošanas
mašīnas

Horizontālās
urbjmašī
nas

Dažādas
urbjmašī
nasvienvarpstas vairākvarpstu

Slīpēšanas un 
piesllpēšanas 
darbgaldi

3 *--- Apaļslīp-
mašīnas

Iekšslīp-
mašīnas

Rupjslīpma-
šīnas

Specializē
tās slīp- 
mašīnas

Asināšanas
mašīnas

Plakanslīp-
mašīnas

Lepēšanas 
un pulēša
nas mašī
nas

Dažādas
abrazīvu
slīpmašī-
nas

Kombinētie
darbgaldi

4 — — — — - — — — — —

Zobratu zobu un 
vītņu apstrā
des darbgaldi

5 Vītņu grieša
nas mašīnas

Cilindrisko 
zobratu 
zobu tēsēj - 
mašīnas

Konisko zob
ratu zobu 
griešanas 
mašīnas

Zobratu zobu 
frēzmašīnas

Gliemežpāru
apstrādes
mašīnas

Zobratu 
zobu 
galu 
apstrā
des ma
šīnas

Vītņu frēz
mašīnas

Zobratu 
smalkap- 
strādes un 
pārbaudes 
mašīnas

Zobratu zobu 
un vītņu 
slīpmašī- 
nas

Dažādas 
zobratu 
zobu un 
vītņu ap
strādes 
mašīnas

Frēzēšanas
darbgaldi

6 Vertikālās
konsolfrēz-
mašīnas

Nepārtrauk
tas darbī
bas frēz- 
mašīnas

Kopēšanas 
un gravē
šanas ma
šīnas

Vertikā
lās bez- 
konsol- 
frēzma- 
šīnas

Garenfrēz-
mašīnas

Plaši univer
sālās kon- 
solfrēzma- 
šīnas

Horizontā
lās konsol- 
frēzmašī- 
nas

Dažādas
frēzmašī
nas

Ēvelēšanas, tēša- 
nas un caur- 
vilkšanas 
darbgaldi

7 Garenēvelmašīnas Šķērsēvel-
mašīnas

Tēsējmašīnas Horizon
tālās 
caur- 
vilkša- 
nas ma
šīnas

Vertikālās 
caurvilk- 
šanas ma
šīnas

Dažādas
ēvelma-
šīnas

vienbalsta divbalstu

Sagriešanas
darbgaldi

8 -— Sagriešanas mašīnas, kas strādā ar Taisnošanas 
un nogrie
šanas ma
šīnas

Zaģešanas mašīnas
— —

griezni slīpripu gludu disku ar lentas 
zāģī

ar ripzaģi ar šķerszaģi

Dažādi darb
galdi

9 Vīlēšanas
mašīnas

Vī|u uzcirša- 
nas mašī
nas

Taisnošanas 
un rupjās 
bezcentru 
apstrādes 
mašīnas

Balansēšanas
mašīnas

Urbju un 
slīpripu 
pārbau
des ma
šīnas

Dalīšanas
mašīnas

* Nulles grupa ir  rezerves grupa, un tai pagaidām nav nosaukuma.
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92. §. METALGRIEŠANAS DARBGALDU KUSTĪBAS

Detaļu apstrādei metālgriešanas darbgaldu darbīgajām da
ļām jāpiešķir noteikts, dažreiz diezgan sarežģīts kustību kom
plekss. Visas kustības var iedalīt trīs grupās — galvenās kustī
bas, palīgkustības un savstarpēji saistītas kustības.

Galvenās kustības. Pie galvenajām kustībām pieder kustības, 
kas nodrošina nepārtrauktu skaidas nogriešanu no apstrādāja
mās detaļas. Galvenās kustības iedala griešanas kustībās un 
padeves kustībās.

Griešanas kustība tieši nodrošina metāla kārtas nogriešanu 
skaidas veidā. Šo kustību parasti piešķir instrumentam (urbša
nas, frēzēšanas, slīpēšanas un citos darbgaldos), dažos gadīju
mos izstrādājumam (virpošanas un garenēvelmašīnas darbgal
dos), bet dažreiz izstrādājumam un instrumentam (dziļurbša- 
nas darbgaldos). Griešanas kustību vienmēr realizē no spēka 
piedziņas.

Padeves kustība nodrošina skaidas nogriešanas nepārtrauk
tību. Padeves kustību ari var piešķirt instrumentam, izstrādā
jumam vai vienlaicīgi abiem. Modernajos darbgaldos padeves 
kustības lielākoties realize piespiesti no mehāniskas vai hidrau
liskas piedziņas. Dažreiz detaļu apstrādē kā padeves kustību 
izmanto darbīgo daļu pārvietošanu ar roku, tomēr, tā kā šīs kus
tības galvenokārt paredzētas griezējinstrumenta vai sagataves 
iestādīšanai, tās nosacīti iekļauj palīgkustibu grupā.

Palīgkustības. Sī kustību grupa ir ļoti plaša, tajā ietilpst visi 
kustību veidi, kas tieši nepiedalās griešanas procesā, bet nepie
ciešami darbgalda sagatavošanai darbam, darbgalda darbīgo 
daļu vadīšanai, detaļu apstrādes automatizācijai utt.

Kustības darbgalda iestādīšanai dotajiem griešanas režīmiem 
lielākoties izpilda ar roku, tomēr vairākiem moderniem darbgal
diem, piemēram, universālajai virpai 1K620 darba vārpstas grie
šanās ātruma maiņai ir mehanizēta piedziņa.

Kustībās darbgalda regulēšanai saskaņā ar apstrādājamās 
detaļas izmēriem un konfigurāciju ietilpst iestādīšanas un ātro 
pārvietojumu kustības, kā arī darbgaldu darbīgo daļu pagrie
šana.

Darbgalda vadīšanas kustības darba procesā nepieciešamas 
griešanas un padeves kustību piedziņu ieslēgšanai, izslēgšanai 
un reversēšanai, savstarpēji saistītu kustību piedziņu vadīšanai 
un darbgalda palīgpiedziņu vadīšanai.

Vairākos darbgaldos ir iebūvētas piedziņas, kas nodrošina 
attiecīgo darbīgo daļu kustības stieņu materiāla vai gabalsaga- 
tavju padevei un iespīlēšanai.

Darbgalda darbīgo daļu nostiprināšanas un atbrīvošanas 
kustības var izpildīt kā ar rokām, tā ari ar mehanizētām vai hid- 
roficētām piedziņām.
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Pie pēdējās palīgkustibu grupas pieder kustības, kas nodro
šina darbgalda mezglu piespiedu eļļošanu, dzesējošā šķidruma 
pievadišanu darba zonā, skaidas aizvadīšanu utt. Šiem kustības 
veidiem ir mehanizētas piedziņas.

Savstarpēji saistītas kustības. Dažos mehāniskās apstrādes 
gadījumos vajadzīgās formas un konfigurācijas detaļas virsmas 
iegūst ar papildkustībām, kurām ir noteikti kinemātiski sakari 
ar darbgalda galvenajām kustībām — griešanas kustību un pa
deves kustību. Šīs kustības prasa īpašu iestādīšanu, un tāpēc 
tās saucamas par savstarpēji saistītām. Atkarībā no rakstura un 
uzdevuma savstarpēji saistītas kustības var iedalīt piecos tipos.

Apritināšanas kustību lieto specializētajos darbgaldos visu 
veidu zobratu, gliemežu, rievvārpstu un citu analogu izstrādā
jumu izgatavošanai. Apritināšanas kustībai dažreiz ir kinemā
tisks sakars tikai ar griešanas kustību (ja cilindriskus zobratus 
ar taisniem zobiem izgatavo ar zobratu zobu frēzmašīnu), daž
reiz tikai ar padeves kustību (ja cilindriskus zobratus ar tais
niem zobiem izgatavo ar zobratu zobu tēsējmašīnu), bet dažos 
gadījumos ar griešanas kustību un padeves kustību (ja zobratus 
ar slīpiem zobiem izgatavo ar zobratu zobu frēzmašīnu).

Skrūves virsmas veidošanas kustību lieto, griežot vītni ar 
universālajām virpām un frēzējot vītni un spirālveida rievas ar 
vītņu frēzmašīnām vai universālajām frēzmašīnām. Ja vītni 
griež ar virpu, skrūves virsmas veidošanas kustība kinemātiski 
saistīta ar griešanas kustību, bet, ja vītni frēzē, — ar izstrādā
juma riņķveida padevi.

Arhimeda spirāles veidošanas kustība nepieciešama gala 
vītņu griešanai ar virpu. Tā saistīta ar griešanas kustību.

Sarežģītu virsmu veidošanas kustību lieto konusu apstrādei 
ar virpām 163 un 1K620 un visu veidu kopēšanas darbiem.

Dalīšanas kustībai var būt īpašs sakars ar galvenajām kustī
bām. Šī kustība nodrošina sagataves pagriezienus par nepiecie
šamo leņķi noteiktā darbgalda darba perioda. Dažos gadījumos 
dalīšanas kustībai ir sakars ne ar galvenajām, bet ar palīgkus- 
tībām.

Kustību veidi. Metālgriešanas darbgaldos, tāpat kā citos ma
šīnu tipos, galvenais kustības veids ir rotācijas kustība. Samērā 
plaši darbgaldos izmanto arī taisnvirziena kustību. Dažos darb
galdu tipos lieto pārtrauktu kustību.

Rotācijas kustību izmanto galvenokārt par griešanas kustību 
(virpošanas, urbšanas, frēzēšanas, slīpēšanas un citos darbgal
dos) un stipri retāk par padeves kustību (slīpmašīnās). Apriti
nāšanas kustība lielākoties ir rotācijas kustība.

Taisnvirziena kustību par griešanas kustību lieto tikai ēvelē
šanas grupas darbgaldos, caurvilkšanas, zobratu zobu Iešanas, 
zobratu zobu ēvelēšanas, zaģēšanas un dažu citu tipu darbgal
dos. Par padeves kustību metālgriešanas darbgaldos lielākoties
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izmanto instrumenta vai detaļas taisnvirziena kustību. Darbīgo 
daļu palīgkustība arī galvenokārt ir taisnvirziena kustība.

Pārtraukto (periodisko) kustību izmanto par padeves kustību 
ēvelēšanas grupas darbgaldiem, revolvergalvu un darba vārp
stu bloku pagriešanai virpošanas grupas darbgaldos un dažos 
citos gadījumos.

Kustības ātruma maiņa. Kā iepriekš norādīts, dotajam mak
simālajam griešanas virsmas diametram D un izvēlētajam opti
mālajam griešanas ātrumam vop nepieciešamo darba vārpstas 
apgriezienu skaitu ndv var aprēķināt pēc formulas

Universālajām virpām griešanas virsmu diametri var svār
stīties plašās robežās. Tā, piemēram, virpām ar centru augstumu 
200 mm centros apstrādājamo detaļu diametrs var atrasties ro
bežās no 40 hdz 240 mm, bet, ja apstrādā patrona, — līdz 
400 mm. I\ā jau zināms no iepriekšējā, optimālais griešanas āt
rums arī nav pastāvīgs un mainās atkarībā no vairākiem fakto
riem ļoti plašās robežās. Piemēram, vītnes griešanā ar ātrgrie- 
zējtērauda griezni ieteicamais griešanas ātrums ir tikai 8 10 m
minūtē. Turpretim tērauda gludvirpošanā, ja lieto griežņus ar 
cietsakausējuma T30K4 plāksnītēm, optimālais griešanas ātrums 
sasniedz 300—400 m minūtē. Tātad maza diametra detaļu ap
strādei ar lieliem ātrumiem nepieciešams liels darba vārpstas 
apgriezienu skaits

Umax — 1000 ■ e,„„; 
П * Dm in

1000 ■ 300 
3,14-40 2500 apgr./min.,

bet liela diametra detaļu apstrādei ar maziem ātrumiem vaja
dzīgs samērā mazs darba vārpstas apgriezienu skaits

W ?nin
1000 * t'm (' n

* D m  ах

1000-9 

3,14 -240 = 12 apgr./min.

Protams, darbā var gadīties arī cili apstākļi, tāpēc jānodro- 
šina iespēja mainīt darba vārpstas apgriezienu skaitu.

Darba vārpstas maksimālā apgriezienu skaita timax attie
cību pret minimālo apgriezienu skaitu nmin sauc par regulē
šanas diapazonu R.

ļ T ) __ П т  азе
tlmin

Universāliem darbgaldiem regulēšanas diapazons R atrodas 
robežās 30—200, speciāliem — robežās 5—30 un šauri speciā
liem — robežās 1—5.
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Vislietderīgāk ir nodrošināt ātruma bezpakāpju maiņu, lai 
varētu strādāt ar jebkuru darba vārpstas apgriezienu skaitu. 
Tomēr vairāku tālāk minētu apstākļu deļ lielākajai daļai darb
galdu lieto ātruma pakāpjveida maiņu.

Sājā gadījumā rodas nepieciešamība atrast izdevīgāko darba 
vārpstas apgriezienu skaita rindu. So uzdevumu pirmais spīdoši 
atrisināja krievu zinātnieks Л. Gadoļins 1876. gadā. Viņš pama
toja apgriezienu skaita un padevju lieluma rindu ģeometriskās 
struktūras lietderību, izejot no ātruma relatīvā zuduma pastā
vības visā regulēšanas diapazonā.

Ekonomisko un konstrukcijas priekšrocību deļ moderno darb
galdu piedziņās izmanto gandrīz vienīgi ģeometrisko rindu.

Padomju Savienībā apgriezienu skaita un padevju lieluma 
rindām lieto septiņus standarta pakāpes rādītājus: 1,06—1,12—■ 
1,26—1,41—1,58—1,78—2.

Standartizēts ir ari apgriezienu skaits un padevju lielums 
(10. tab.).

JO. tabula
Normālie apgriezienu un padevju lieluma skaitļi

105 112 118 125 132 140 150 160 170 180
190 200 210 225 235 250 265 280 300 315
335 355 375 400 420 450 475 500 530 560
600 630 670 710 750 800 850 900 950 1000

Sos skaitļus var palielināt vai samazinat 10, 100, 1000 utt. 
reizes.

93. §. DARBGALDU PIEDZIŅAS

Ierīču kopumu kustības pārnešanai no tās avota uz darb
galda darbīgajām daļām sauc par piedziņu. Piedziņa sastāv no 
pārvadiem (siksnu, ķēžu, zobratu, gliemežu, berzes, hidraulis
kiem utt.), vārpstām, balstiem, uzmavām, bremzēm utt. Piedzi
ņas var būt ļoti sarežģītas un sazarotas, tāpēc izprast piedzi
ņas kinemātiku un uzbūvi pēc rasējumiem ir ļoti grūti. Lai 
atvieglotu darbgaldu piedziņu kinemātikas apgūšanu, sastāda 
kinemātisko shēmu, kas ar nosacītu apzīmējumu palīdzību vien
kāršota un izvērstā veidā parada visu piedziņas elementu no
vietojumu un savstarpējos sakarus no kustības avotiem līdz 
darbgalda darbīgajām daļā'm. Kā redzams 11. tabulā, saskaņā 
ar ГОСТ 3462—52 pieņemtie kinemātisko shēmu nosacītie ap
zīmējumi, no vienas puses, atgādina elementu un pārvadu for
mas, kas atvieglina to lasīšanu, bet, no otras puses, ir vienkārši 
uzzīmējami.
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Nosacītie apzīmējumi kinemātiskajās shēmas 11. ta b u la

Shēmas elementi Nosacītie apzīmējumi

Elektrodzinēji: 
а — ar atbalstu; 
b — ar atloku; 
c  — iemontētais

Shēmas elementi

Detaļu savienojums ar 
vārpstu: 

а  — brīvs; 
b — ar vadierievi;

Nosacītie apzīmējumi

c  — rievu; 
d  — ķīļrievu; 
c  — ar izbīdāmu ķīli; 
f  — divu detaļu nekustīgs 

savienojums uz čau
las © Pļ f  __

Gultņi uz vārpstas: 
а — vispārīgs apzīmē

jums (bez tipa pre
cizēšanas) ; 

b — slīdgultnis; 
c — radiālais lodīšu 

gultnis;
d  — radiālais lodīšu at- 

turgultnis;
e — lodišu atturgultnis; 
f  — radiālais rullīšu 

gultnis;
g  — radiālais rullīšu 

atturgultnis; 
h  — 3182100 sērijas 

rullīšu gultnis

Siksnas pārvadi: 
а  — atklātais — ar pla

kano siksnu;
b — krusteniskais — ar 

plakano siksnu; 
c  — ar ķīļsiksnām

Ķēdes pārvadi: 
а  — rullīšu; 
b — zobveida 

šņa)
(beztrok-

o .
<Ep ф
b

r~; ; [ ķ

Zobratu sazobes: 
а  — cilindriskie zobrati 

ar taisniem, slīpiem 
nu leņķveida zobiem; 

b -  koniskie zobrati; 
c — skruvralu pārvads; 
d  — gliemežpārvads; 
e - - zobstieņa pārvads;
[ — sprūdmehānisms

Skrūves parvads: 
а  — skrūve;
b — neizjaucams uzgriez

nis;
c — izjaucams uzgrieznis

Darbgaldu darba vārpstu 
gali:

а  — darbam centros; 
b — darbam patronā; 
c — stieņu apstrādei; 
d  — urbšanai; 
e  — slīpēšanai; 
f  — vertikālai frēzēšanai; 
g  — horizontālai frēzēša

nai

-C 3 >
bJ V

- Ē D

Ч А
—

Berzes sajūgi: 
а — koniskais; 
b — kluču; 
c  — diska;
d — diska elektromagnē

tiskais

ФФ
c dФФ

l Jzmavas: 
а — apsteidzes; 
b —  brīvgaitas

Drošības uzmavas: 
а  — izciļņu; 
b — lodīšu ’- e ū "

Bremzes: 
а — koniskā; 
b —  lentas; 
c — kluču
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Griešanās ātrumā bezpakāpju maiņas piedziņas 12. ta b u la

Piedziņas tips P iedziņas shēma
Lietderības 
koeficients Diapazons L ietošanas piemēri

Mehā
niskās
piedzi
ņas

1. Variators 
ar bīdā
miem ko
nusiem

2. Toroidā- 
lais varia
tors

3. Lodīšu va
riators

Elektris
kās pie
dziņas

4. Līdzstrā
vas dzi
nējs L S D z

r f i
| - r 7 - eH

:—c

0,8—0,9 4—8 Koordinatizvirpošanas mašī
nas 2450 padevju piedziņa 
ЭНИМС konstrukcijas mo
deļa BP1 unificētais varia
tors

Apaļslīpmašīnas detaļu bal
sta piedziņa

Virpas 1K620 griešanas kus
tības piedziņa

1 2 3 4 5
r— \

_ A ' M
Щ—]'v—

~’*6

6 7 6

4 5

0,9—0,94 4—6 Universālo virpu 1620, 1M620 
un 1П63 griešanas kustības 
piedziņas

0,8—0,85 10— 12 Mazu virpu un revolvervirpu 
193 un 193C griešanas kus
tības piedziņas

0,95 3— 4 R iev u  f ro z m a š in u  u n  v irp u  
1670, 1680 un  c itu  m o d e ļu  
griešanas kustības un pa
devju piedziņas

5. Ģenera
tors—dzi
nējs Ģ D z

6. Elektronu- 
jonu pie
dzina 
ЭЛИР

3^50 H,380 V 0,6

0,6

10—16

80—100

7. Hidrauliskā 
piedziņa 3~$0H,360V

\ADz ------

0,5 30—100

Garenēvelmašīnu 7231A, 724, 
7142A, 724M un citu modeļu 
griešanas kustības piedziņas

Virpas 1П61 griešanas kus
tības piedziņa

Vertikālās frēzmašīnas 6П12 
un apaļslīpmašīnu padevju 
piedziņa

Apaļslīpmašīnu 3130, 313 un 
MM582 izstrādājumā rotāci
jas piedziņa

Dimantizvirpošanas mašīnu 
griešanas kustības piedziņa
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Piedziņu klasifikācija. Ir transmisijas (kopējās), grupas un 
individuālās piedziņas. Transmisijas un grupas piedziņas 
dažādu trūkumu dēļ modernos mehāniskos cehos nelieto, tādēļ to 
apskatīšanai var būt tikai izziņas nozīme. Tagad metalgrieša- 
nas darbgaldiem lieto gandrīz vienīgi individuālās piedziņas. 
Sīs piedziņas savukārt iedala divos veidos — viena dzinēja un 
vairāku dzinēju piedziņās. Pirmajā gadījumā visas darbgalda 
darbīgās daļas piedzen viens elektrodzinējs, bet otrajā gadī
jumā katrs elektrodzinējs piedzen vienu vai vairākas darbgalda 
darbīgās daļas.

Ātruma bezpakāpju maiņas piedziņas. Lai sasniegtu lielāku 
darbgalda ražīgumu un ērtāku apkalpošanu, metālgriešanas 
darbgaldiem uzstāda ātruma bezpakāpju maiņas piedziņas. Tās 
var būt mehāniska, elektriska vai hidrauliska tipa (12. tab.).

M e h ā n i s k i e  v a r i a t o r i. No daudzajām ātruma bezpa
kāpju maiņas mehānisko variatoru konstrukcijām metālgrieša
nas darbgaldos lieto variatorus ar bīdāmiem konusiem, lodīšu 
tipa variatorus un toroidālos variatorus.

Variatorus ar bīdāmiem konusiem (12. tab., 1. tips) izgatavo 
ar standarta vai speciālam ķīļsiksnām, ar īpašu ķēdi vai tē
rauda gredzenu. Visos gadījumos ātruma bezpakāpju maiņu pa
nāk ar vienlaicīgu viena konusu para atbīdīšanu un otra pāra 
tuvināšanu. Pie tam mainās dzenošā un dzītā skriemeļa darba 
diametri un līdz ar to dzītās vārpstās apgriezienu skaits.

Kā redzams no uzbūves shēmas (150. att.), variators saņem 
kustību no darbgalda darba vārpstas ar cilindriskiem zobratiem 
8—9. Zobrats 9 nostiprināts uz padeves kustības piedziņas dze
nošās vārpstas 10, Berzes variatoram ir četri konusi 2, 3, 11 un 
12 un tērauda gredzens 4. Konusi 2 un 11, kas novietoti pa dia
gonāli, stingri nostiprināti uz vārpstām 6 un 10 un nevar ak
siāli pārvietoties. Konusi 3 un 12 uzmontēti uz lodīšu gultņiem, 
kas iepresēti kustīgās čaulās 5 un 13. Abām čaulām ir rievas; 
čaulas 5 rievā ieiet līdzņēmēja ietveres 7 izcilnis a, bet čaulas 
12 rievā — līdzņēmēja ietveres 14 izcilnis b. Ja pārvieto pa asi 
līdzņēmēja ietveres 7 un 14, pārvietojas arī konusi 3 un 12. Ja 
līdzņēmēja ietveres pārvieto uz leju, konusi 3 un 2 tuvojas, bet 
konusi 11 un 12 attālinās; ja līdzņēmēja ietveres pārvieto uz 
augšu, konusi 3 un 2 attālinās, bet konusi 11 un 12 tuvojas. Tē
rauda gredzens 4 vienmēr ir kontaktā ar konusiem, tomēr ar 
konusu pārvietošanos mainās kontakta vieta uz konusu veidu
lēm un arī piedziņas pārnesuma attiecība robežās no V2 līdz 2.

Variatora pārnesuma attiecību maina, pagriežot rokratu 19, 
bet nepieciešamo padeves lielumu nosaka pēc graduētā limba 
20, kas kinemātiski saistīts ar rokrata 19 vārpstu ar zobratu 
pāri 18—1. Pagriežoties rokratam 19, koniskie zobrati 17 un 
zobrats 16 pagriež zobratu-uzgriezni 15, kas saistīts ar līdz
ņēmēja ietveres 14 vītņoto galu c. Griežoties zobratam-uzgriez-
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nim, līdzņēmēja ietvere 14 kopā ar līdzņēmēja ietveri 7 pārvie
tojas pa savu asi.

2. tips 12. tabulā ir Svetozarova konstrukcijas toroidālais 
variators ātruma bezpakāpju maiņai, kuru lieto virpās 1620 un 
1M620. Toroidālā variatora darbības princips ir šāds. Uz vārp
stas 8 brīvi uzmaukti toroidālie skriemeļi — dzenošais 3 un

150. att. Uzbūves shēma variatoram ar konusiem un 
tērauda gredzenu.

dzītais 6, kurus saista sfēriski diski 4. Diski brīvi griežas gro
zāmās rēdzēs 5. Shēmā parādītajā sfērisko disku 4 stāvoklī ro
tācijas kustība no dzenošā toroidālā skriemeļa 3 tiek pārnesta 
uz dzīto 6. Dzītajam skriemelim ir tik reižu vairāk apgriezienu 
nekā dzenošajam, cik reižu lielākais diametrs D lielāks par ma
zāko diametru d. Ja rēdzes 5 ar sfēriskajiem diskiem 4 pagriež 
stāvoklī, kas shēmā parādīts ar pārtrauktām līnijām, rotācijas 
kustība tiek pamesta no dzenošā skriemeļa mazākā diametra uz
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dzītā skriemeļa lielāko diametru un dzītā skriemeļa apgriezienu 
skaits kļūst mazāks par dzenošā skriemeļa apgriezienu skaitu. 
Dzītā skriemeļa 7 griešanās ātruma bezpakāpju maiņu iegūst, 
vienmērīgi pagriežot rēdzes 5 ar sfēriskajiem diskiem 4.

Spiedienu, kas nepieciešams vajadzīgā berzes spēka iegūša
nai starp toroidālajiem skriemeļiem un sfēriskajiem diskiem, 
rada divas pretstāvošas lodīšu uzmavas 2 un 9. Pusuzmava 1 
saistīta ar elektrodzinēju.

а b n2= ^  w c

151. att. Lodīšu variatora darbības princips.

Lodīšu variatora darbība (12. tab., 3. tips) pamatojas uz 
starplodīšu rotācijas asu piespiedu pagriešanu, kā rezultātā mai
nās lodīšu un piedziņas dzenošā un dzītā koniskā šķīvīša kon
takta riņķa līniju rādiusi rx un r2 (151. att.). Ja pagriež starp
lodīšu rotācijas asis ta, kā parādīts 151. attēlā a, tad rx>r2 un 
attiecīgi n2< n b 151. attēlā b paradīts stāvoklis, kad starplodīšu 
rotācijas asis novietotas paralēli konisko šķīvīšu asīm un rx—r2, 
bet n2= nx. Dzītā koniskā šķīvīša apgriezienu skaits palielinās, 
ja starplodīšu rotācijas asis ieņem stāvokli, kas parādīts 151. at
tēlā c.

Parastos mehāniskos variatorus lieto kopā ar starppārva- 
diem, jo metālgriešanas darbgaldu piedziņām nepieciešams lie
lāks regulēšanas diapazons, nekā var nodrošināt tikai ar varia- 
toriem.

E l e k t r i s k ā s  p i e d z i ņ a s .  No ātruma bezpakāpju mai
ņas elektriskajām piedziņām darbgaldu būvē lieto līdzstrāvas 
dzinējus (LSDz), sistēmu ģenerators-dzinējs (ĢDz), elektronu- 
jonu piedziņu (ЭЛИР) un piedziņu ar elektromašīnu pastipri
nātāju (ЭМУ).

Līdzstrāvas dzinēja lietošana (12. tab., 4. tips) ļauj kopā ar 
zobratu ātrumkārbu vai starppārvadu nodrošināt plašu ātruma 
bezpakāpju maiņas diapazonu. Piedziņai ir augsts lietderības 
koeficients, tā ir lēta, vienkārši ekspluatējama un remontējama 
un ļauj pārvadīt neierobežotu jaudu. Tomēr, tā kā lielākajā daļā 
uzņēmumu nav līdzstrāvas avotu, šis piedziņas veids nav plaši 
izplatīts. Visbiežāk to lieto specializētos smagos un unikālos 
darbgaldos.
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Padomju zinātnieki radījuši kompaktus lieljaudas pusvadī
tāju strāvas taisngriežus ar augstu lietderības koeficientu. Kad 
šādus taisngriežus sāks ražot sērijveidā, līdzstrāvas dzinējus 
metālgriešanas darbgaldu piedziņai varēs lietot plašāk.

Pagaidām visplašāk izplatīta piedziņas sistēma ģenerators- 
dzinējs (12. tab., 5. tips). Šajā gadījumā asinhrona maiņstrā
vas dzinēja ADz vārpsta ir savienota ar līdzstrāvas ģeneratora 
LSG vārpstu, bet līdzstrāvas ģenerators baro uz darbgalda uz
stādīto līdzstrāvas dzinēja LSDz piedziņu. Ģeneratora LSĢ un 
dzinēja LSDz ierosmes tinumus baro atsevišķs pašierosmes ģe
nerators P, kas uzstādīts uz vienas vārpstas ar dzinēju ADz.

Lielais dzinēja LSDz griešanās ātruma maiņas diapazons 
(10—16) izskaidrojams ar to, ka var mainīt spriegumu strā
vai, ko izstrādā ģenerators LSĢ, un var mainīt dzinēja LSDz 
magnētisko ierosmes plūsmu.

Sistēmai ģenerators-dzinējs nav vajadzīgs palaišanas reo
stats dzinējam ADz, tā nodrošina ērtu piedziņas rcversēšanu 
un ļauj izdarīt bremzēšanu, atdodot enerģiju tīklam.

Šīs piedziņas trūkumi ir tās lielie izmēri, dārgums un ze
mais lietderības koeficients (0,5- 0,65). Sistēmu ģenerators- 
dzinējs plaši lieto garenēvelmašīnu griešanas kustības pie
dziņai.

Elektronu-jonu regulējamā piedziņa ЭЛИР (12. tab., 6. tips) 
strādā pēc tā paša principa kā sistēma ĢDz. Tomēr šajā gadī
juma darba līdzstrāvas dzinēju baro ne no ģeneratora, bet no 
maiņstrāvas tīkla cauri taisngriezim ar tiratroniem. šis taisn- 
griezis vienlaicīgi ļauj, lietojot dažādas tīkla vadības shēmas, 
regulēt darba dzinēja enkuram pievadāmās strāvas spriegumu 
plašās robežās — 1 : 30. Tā kā darba dzinēja griešanās ātrumu 
var regulēt ari, mainot magnētisko plūsmu, piedziņas ЭЛИР 
kopējais regulēšanas diapazons var sasniegt 80—100. Piedziņai 
ЭЛИР ir sarežģīta montāžas shēma, samērā īss kalpošanas 
laiks (ap 1000 stundu) un ierobežota jauda (5—7 kW).

Skērslauka etektromašum pastiprinātājs ЭМУ, strādājot par 
līdzstrāvas ģeneratoru, kā arī par ierosinātāju, nodrošina darba 
dzinēja griešanās ātruma bezpakāpju maiņu ļoti plašā diapa
zonā (400—1000), kas ļauj to lietot griešanas kustības, pade
ves kustības un ātro pārvietojumu piedziņās bez papildu ātrum
kārbām vai starppārvadiem.

H i d r a u l i s k ā s  p i e d z i ņ a s .  Hidrauliskā piedziņa grie
šanās ātruma bezpakāpju maiņai principā līdzīga elektriskajai 
sistēmai ĢDz. Šeit tāpat par kustības avotu izmanto asinhrono 
dzinēju ADz (12. tab., 7. tips), kas šajā gadījumā savienots ne 
ar ģeneratoru, bet ar hidraulisko sūkni LIS. Sūknis ar augstu 
spiedienu (līdz 200 atmosfēru) padod eļļu uz hidraulisko dzi
nēju LIDz, kas savienots ar darbgalda darbīgajām daļām. Āt
ruma bezpakāpju maiņu realizē, mainot eļļas daudzumu, ko
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padod sūknis un ko izlieto hidrauliskais dzinējs katra apgrie
ziena laikā.

Darbgaldu būvē visplašāk lieto lāpstiņu vai virzuļu tipa hid
rauliskos sūkņus un dzinējus. Sakarā ar dārgumu, ekspluatā
cijas un remonta grūtībām, kā arī zemo lietderības koeficientu 
(0,5—0,G) hidrauliskās piedziņas griešanās ātruma bezpakāpju 
maiņai nav plaši izplatītas.

Ātruma bezpakāpju maiņas mehānisko, elektrisko un hidrau
lisko piedziņu konstrukciju tālāka pilnveidošana ļaus ievēro
jami paplašināt to lietošanu kā griešanas kustības, tā arī pade
ves kustības piedziņai.

Tomēr līdz šim lielākajai daļai metālgriešanas darbgaldu 
piedziņā izmanto ātruma pakāpjveida maiņas mehānismus, ku
riem piemīt liela drošība darbā, augsts stingums, augsts liet
derības koeficients, vienkāršība ekspluatācijā un vairākas citas 
priekšrocības.

94. §. MEHĀNISM I ĀTRUMĀ PAKAPJVEIDA M AIŅ AI

Atkarībā no darbgalda uzdevuma, vajadzīgā regulēšanas 
diapazona, pārnesamo slodžu lieluma un citiem darba apstāk
ļiem metālgriešanas darbgaldu piedziņās lieto dažādus ātruma 
pakāpjveida maiņas mehānismus (13. tab.).

Maīņzobratu pāris. Masveida un lielsēriju ražošanas darb
galdos, kā arī specializētos darbgaldos griešanas kustības āt
ruma maiņai lieto maiņzobratu pāri (13. tab., 1. tips). Atkarībā 
no ātrumu skaita darbgaldam pievieno maiņzobratu komplektu, 
ar ko var iegūt darbgalda d'arba vārpstas apgriezienu skaitu 
ģeometrisko rindu. Iespējamo ātrumu skaits vienlīdzīgs ar maiņ
zobratu skaitu. Pārnesuma attiecību i nosaka maiņzobratu zobu 
skaits A un B:

Maiņzobrati stipri vienkāršo piedziņu, bet to mainīšana prasa 
daudz laika. Tā kā zobrati izvietoti konsolveidīgi un uzstādīti 
slīdsēžā, netiek nodrošināts augsts stingums un nepieciešamā 
centrēšanas precizitāte. Maiņzobratus parasti lieto aploces ātru
miem, kas nav lielāki par 8 m sekundē.

Maiņzobratu ģitāra. Tajos gadījumos, kad jānodrošina āt
ruma maiņa plašā diapazonā ar lielu skaitu ātrumu un precīzu 
pārnesuma attiecību, lieto maiņzobratu ģitāru (13. tai)., 2. tips). 
Sevišķi plaši šis mehānisms sastopams dalīšanas ķēžu un apri- 
tināšanas piedziņās, retāk — padeves piedziņās.
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Pārnesumā attiecību katram piedziņas uzstādīšanas gadīju
mam nosaka maiņzobratu zobu skaita attiecība

Darbgaldiem, kuriem ir ģitāra, pievieno maiņzobratu kom
plektu. Komplekti var būt piecnieku, pārskaitļu un universālie. 
Piecnieku komplektā maiņzobratu zobu skaits robežās no 20 
līdz 100 mainās ik pa 5 zobiem, pārskaitļu komplektā — ik pa 
4 zobiem. Universālais komplekts, ko izstrādājis ЭНИМС, ir 
vispilnīgākais un tiek izmantots atbildīgām dalīšanas ķēdēm.

Ģitāras maiņzobratu zobu skaita izraudzīšanu var veikt ar 
dažādām metodēm. Vienkāršākais paņēmiens ir sadalīšana rei
zinātājos. Piemēram, jāizraugās maiņzobrati pārnesuma attie
cībai ī~  182/255. Sadalot reizinātājos, iegūstam

2 -7  - 13 _ 13-14 
1 3 - 5 - 1 7  1 5 - 1 7 '

Piecnieku komplektam katru reizinātāju reizina ar 5, bet pār
skaitļu komplektam — ar 4. Attiecīgi iegūstam

а  c 65-70 . а  c _  52-56
~b ~d ~  75 - 85 Val T ' ~ d ~  60-68 '

Starpvārpsta 1, uz kuras uzstāda maiņzobratus b un c, ir
pārvietojama, un tāpēc gandrīz katrs zobu skaits nodrošina zob
ratu sazobi. Tomēr maiņzobratu pareizu novietojumu, kas no
drošina to sazobi, nosaka divi noteikumi:

а +  b - с +15 un c + d Ss b +  15.

Ja viens no šiem noteikumiem nav izpildīts, tad, lai nodro
šinātu zobratu sazobi, jāapmaina vietām zobrati a un c vai 
b un d.

Pakāpjveida skriemeļi (13. tab., 3. tips). Ātruma maiņu ar 
pakāpjveida skriemeļu palīdzību realize, pārliekot siksnu no 
vienas pakāpes uz otru. Lai siksna bez īpašas pievilkšanas ierī
ces varētu pārnest griezes momentu katrā no esošajiem ātru
miem, sajūgto skriemeļu diametru summai visās pakāpēs jabūt 
pastāvīgai, t. i., a + b= c+ d= e+ f.

Pakāpjveida skriemeļu piedziņu sakarā ar vairākiem trūku
miem (pārnestās jaudas nepastāvību, ātruma maiņas ilgumu 
utt.) mūsdienu darbgaldos gandrīz pilnīgi izstūmušas ērtākās 
un drošākās zobratu ātrumkārbu piedziņas. Tomēr pakāpjveida 
skriemeļu piedziņai ir arī svarīgas priekšrocības — mierīga, 
vienmērīga gaita bez vibrācijām pie ļoti lieliem ātrumiem. Sa
karā ar to pakāpjveida skriemeļus vēl lieto modernajos ātrgai
tas darbgaldos, galvenokārt griešanas kustības piedziņai, beT
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13. tabula

Tipveida mehānismi ātrum a pakapjveida maiņai

M ehān ism a nosau k u m s Shēm a
Regulēšanas

diapazons
Ātrumu skaits 

pie divām 
vārpstām

Lieto] unis

1. Maiņzobratu paris 8—10 2— 12 Specializētu un operāciju
darbgaldu griešanas kustī

bas piedziņa

2. Maiņzobratu ģitāra

3. Pakapjveida skriemeļi

4. Starpparvads

100 -100

4 - 0

„--i X I-, I , * ,1-ib СП П  i x ~d
• е е т !ж ж

9 — 16

Nav
ierobežots

2—4

Padevju piedziņas un apriti- 
našanas kustības piedziņas

Ātrgaitas slīpgalvu un frēz- 
galvu piedziņas 

Apaļsli'pmašTnu izstrādājumā 
piedziņas

Griešanas kustības piedziņas 
(ātrgaitas darbgaldu darba 
vārpstu mezgli)

•Q
ОN

5. Ar kustīgiem blokiem

6. Ar izciļņu uzmavām

4 - 8 2— 4 Griešanas kustības un pa
devju piedziņas

4 - 8 2—4 Visi piedziņu tipi
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3 2 2

13. labulas turpinājums

M ehānism a n o sau k u m s S h ē m a

7. Ar berzes uzmavām

Regulēšanas
diapazons

4—8

Ātrumu skaits 
pie divām 
vārpstām

L i e to j u m s

2—3 Griešanas kustības piedziņas 
un darbgaldu darbīgo daļu 
ātro pārvietojumu piedziņas

8. Ar pārceļamo zobratu 
un zobratu konusu

5Ю
2—4 5—12 Universālo virpu padevju 

piedziņas

9. Ar izbīdāmu ķīli

10. Ar meandras tipa mul
tiplikatoru

11. Daudzatrumu asinhronais 
elektrodzinējs

8—16, 3—5
reti 32

Universālo virpu padevju 
piedziņas

2—3 2—4 Griešanas kustības piedziņas, 
retāk padevju piedziņas
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dažreiz arī padeves piedziņai (piemēram, izstrādājumu piedzi
ņai slīpmašīnās). Divpakāpju un trīspakāpju ķīļsiksnu skrieme
ļus diezgan plaši lieto ātrgaitas vertikālo frēzmašīnu balstu 
piedziņai, kuru uzstāda, modernizējot novecojušās frēzmašī- 
nas.

Starppārvads (13. tab., 4. tips). Vecu konstrukciju darb
galdos pakāpjveida skriemeļu piedziņas parasti apgādāja ar 
starppārvadiem, kas palielināja ātrumu skaitu un ļāva pārnest 
uz darba vārpstu lielu griezes momentu. Pēc tam sakarā ar zob
ratu ātrumkārbu lietošanu agrākās konstrukcijas starppārvadi 
zaudēja savu nozīmi. Tomēr pašlaik sakarā ar darbgaldu āt
ruma palielināšanu un tā saukto sadalīto piedziņu lietošanu 
(kad ātrumkārbu montē atsevišķi no darba vārpstas mezgla) 
starppārvadi atkal tiek lietoti. Starppārvads ļauj divkārt palieli
nāt darba vārpstas ātrumu skaitu un pazemināt tās apgriezienu 
skaitu 8—16 reizes.

Zobratu ātrumkārbas. Ātrumkārbas izmanto kā patstāvīgus 
mezglus darbgaldos ar sadalīto piedziņu un kā darba vārpstas 
balsta vai padeves mehānisma sastāvdaļu. Darbgaldos plašāk 
lieto otrā veida ātrumkārbas to kompaktuma, zemākas izmak
sas un rotācijas kustības pārnešanas ērtuma dēļ.

Zobratu ātrumkārbas dzītās vārpstas griešanās ātrumu 
maina, ieslēdzot darbā vienu vai otru zobratu kombināciju. Āt
rumkārbās lieto dažādus zobratu ieslēgšanas paņēmienus: ar 
pārbīdāmiem zobratu blokiem (13. tab., 5. tips), ar izciļņu uz
mavām (13. tab., 6. tips), ar berzes uzmavām  (13. tab., 7. tips), 
ar pārceļamiem zobratiem (13. tab., 8. tips) vai ar izbīdāmu ķīli 
(13. tab., 9. tips).

Katram no minētajiem ātrumkārbas ātruma pārslēgšanas pa
ņēmieniem ir priekšrocības un trūkumi.

Ātrumkārbas ar izciļņu un berzes uzmavām ļauj izmantot 
zobratus ar slīpiem un leņķveida zobiem, kas nodrošina, ja pārē
jie apstākļi ir vienādi, lielāku izturību un ilgāku darbmūžu, 
kā arī darbību bez trokšņa. Tomēr samērā zemais lietderības 
koeficients samazina to lietošanas iespējas ātrgaitas piedziņās. 
Ātrumkārbas ar pārceļamiem zobratiem, izbīdāmu ķīli vai mul
tiplikatoru nepietiekamas izturības un zema lietderības koefi
cienta dēļ lieto gandrīz tikai padeves mehānismos.

Griešanas un padeves kustības ātruma maiņai parasti ne
lieto vienu ātrumkārbās tipu, bet noteiktu tipveida mehānismu 
kombināciju, kas attiecīgajai darbgalda piedziņai ir vispiemēro
tākā. Tā, piemēram, specializētiem un operāciju darbgaldiem 
lieto maiņzobratu pāri kopā ar divātrumu vai trīsātrumu ātrum
kārbu. Vītņu griešanas virpu padevju kārbas parasti sastāv no 
zobratu konusu mehānisma un multiplikatora. Griešanas kustī
bas piedziņu ātrumkārbas parasti ir sastopamas kombinācijas,
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kas sastāv no pārbīdāmu zobratu bloku mehānismiem, izciļņu 
un berzes uzmavām, starppārvada mehānismiem utt.

Daudzātrumu elektrodzinēji. Moderno konstrukciju metāl- 
griešanas darbgaldos samērā bieži sastopami divātrumu, trīs- 
ātrurnu un pat četrātrumu asinhronie elektrodzinēji. Daudzāt
rumu elektrodzinēju lietošana stipri vienkāršo ātrumkārbu kons
trukciju, bet palielina tai pašai jaudai lietojamo elektrodzinēju 
lielumu un cenu.

95. §. TAISNVIRZIENA KUSTĪBAS MEHĀNISMI

Galvenais kustības veids lielākajai daļai metālgriešanas 
darbgaldu piedziņas elementu ir rotācijas kustība. Tomēr dau
dzas darbgalda darbīgās daļas (suporti, slīdņi, darba vārpstas, 
čaulas u. c.) darba procesa atrodas taisnvirziena vai taisnvir- 
ziena turpatpakaļkustībā. Lai piedziņas pēdējā pakāpē pārvei
dotu rotācijas kustību taisnvirziena kustībā, darbgaldu būvē 
izmanto dažādus tipveida mehānismus, kas parādīti 14. tabulā.

Skrūves pārvads. Izplatītākais mehānisms, kuru izmanto pa
deves un palīgkustības piedziņās rotācijas kustības pārveidoša
nai taisnvirziena kustībā, ir skrūves pārvads (14. tab., 1. tips). 
Pie tam var būt dažādi kustības pārveidošanas varianti:

a) skrūve griežus, bet uzgrieznis kopā ar darbīgo daļu at
rodas taisnvirziena kustībā. So variantu lieto virpas suporta 
garenkanianu padevei, griežot vītni, un šķērskamanu padevei 
galu virpošanai;

b) uzgrieznis nekustīgs; skrūve griežas un vienlaicīgi izdara 
taisnvirziena kustību kopā ar darbīgo daļu (gareniskā un ver
tikālā galda padeve konsolfrēzmašīnās);

c) skrūve nekustīga; uzgrieznis griežas un kopā ar clarbigo 
daļu izdara taisnvirziena kustību (garenfrēzmašīnas A662 
galds, zobu frēzmašīnas 5Д32 statne u tt.);

d) uzgrieznis griežas; skrūve kopā ar darbīgo daļu atrodas 
taisnvirziena kustībā (ēvelmašīnas suports).

Skrūves pārvads ir pašbremzējošs, tas pamazina kustības 
ātrumu, bet tam ir zems lietderības koeficients un zems stin
gums garenvirzienā.

Pašlaik ir vairākas skrūves pārvadu konstrukcijas ar lo
dītēm, kur slīdes berze nomainīta ar rites berzi. Šādu pārvadu 
lietderības koeficients ir gandrīz divreiz augstāks nekā vien
kāršiem pārvadiem.

Zobstieņa pārvads. So pārvadu plaši lieto kā griešanas kus
tības piedziņās, tā arī padeves piedziņā. Ari zobstieņa pārvadam
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3 2 6

14. t a b u la

Tipveida mehānismi rotācijas kustības pārveidošanai taisnvirziena kustībā

M e h ā n i s m a
n o sa u k u m s

1. Skrūves pārvads

2. Zobstieņa pār
vads

S h ē m a K in e m ā tisk ā  s a k a r īb a

Ж Ш

////A I'. /■ '//г/АТ'/УТТА.

4 1 k t ks
------ v .s

z"V
b
J/\ā

7/77/7.

s  =  a - t - t i  mm/min.; 
t  — skrūves solis milimet

ros;
a  — gājienu skaits; 
n  — apgriezienu skaits mi

nūtē

я ■ г  - m  • и
v m/inin.;

1000
s =  n  - z - m - n  mm/min.; 
z — zobrata zobu skaits; 

m  — zobrata modulis mili
metros;

n  — zobrata apgriezienu 
skaits minūtē

L ie to š a n a s  p iem ēri

а  — virpu suporta šķērspadeves 
piedziņa;

b — konsolfrēzmašīnu galda ga- 
renpadeve un vertikālā pa
deve;

c  — frezmašūias Л662 galds; 
d •— ēvelmašlnas suports

и — virpu suporta garenpadeve. 
Vertikālo urbjmašīnu bal
steņa pārvietošana; 

b —  garenēvelmašīnas galda 
piedziņa. Urbjmašīnu darba 
vārpstas padeves piedziņa

3. Glicmeža-zob- 
stieņa pārvads Ь ^

&//////'У////////////У,
-4 л р -

t s • n ■ а
v =  “ oā T  m/ |ni"b 
s - t B- n - a  mm/min.; 
a — gliemeža gājienu 

skaits;
t s —  pieres šķēluma solis; 
n  — gliemeža apgriezienu 

skaits minūtē

a — moderno garenēvelmašīnu 
galda piedziņa. Smagu 
frēzmašinu galda padeves 
piedziņa;

b — rievu frēzmašinu padeves 
piedziņa. Lielu izvirpoša- 
nas mašīnu kolonu un 
statņu pārvietošanas pie
dziņa

4. Kloķa-klaņa 
mehānisms

v — mainīgs ātrums; 
4 - r - n m/niin.;U v īd  = 1000

r  —  kloķa rādiuss milimet
ros;

n  — kloķa apgriezienu 
skaits minūtē

Mehānisko zāģu, mazu tēsējma- 
šīnu, zobu ēvelmašinu, zobu 
tēsējmašīnu un citu darbgaldu 
griešanas kustības piedziņa. 
Sķērsēvelmašīnu padeves pie
dzina
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328
14. t a b u la s  t u r p i n ā ju m s

M ehānisma
nosaukum s Shēma Kinemātiskā sakarība Lietošanas piemēri

5. Kloķa-kulises 
mehānisms c

v  — mainīgs ātrums; 
2 - L n

Sķērsēvelmašīnu un tēsējmašīnu 
griešanas kustības piedziņa

f  л Arļ , 14111 "  lOOO(K-t-l) m/mln-’
L  —  slīdņa gājiens mili

metros;
К  — slīdņa atpakaļgaitas 

un darba gājiena ātru
mu attiecība;

n  — slīdņa dubultgājienu 
skaits minūtē

6. Izciļņu mehā
nisms

>

Jebkura iepriekš uzdota kustības 
programma

Atdomātu un pusautomātu pa
devju un paligpārvietojumu 
piedziņas. Tēsējmašīnu padev
ju piedziņa

—
L ....... ...... . JO

Kustības ātruma bezpakāpju 
maiņa

7. Hidrauliskā pie- 
piedziņa

Moderno ēvelmašīnu, tēsējmašī
nu un caurvilkšanas mašīnu

\ > & p  p  

5 0  ģck 1

to

griešanas kustības piedziņa. 
Slīpmašīnu, frēzmašīnu un 
specializēto darbgaldu padevju 
piedziņas un ātro pārvietoju
mu piedziņas



var but vairaki kustības pārveidošanas varianti. Variantā a 
(14. tab., 2. tips) zobstienis ir nekustīgs, bet zobstieņa zobrats 
rote un pārvietojās taisnvirziena kustībā kopā ar darbīgo daļu 
(virpas suporta garenpadeve apvirpojol). Varianta b zobstieņa 
zobrats tikai rotē, bet taisnvirziena kustību iegūst zobstienis 
kopā ar darbīgo daļu (novecojušu konstrukciju garenevelma- 
šīnu galda kustība un urbjmašīnu darba vārpstas padeve).

Zobstieņa pārvadam ir augsts lietderības koeficients, bet tas 
nav pašbremzējošs un nenodrošina pietiekamu kustības ātruma 
pamazinašanu. Tāpēc, lietojot to, padeves mehānismos papildus 
jāuzstāda pazeminošs reduktors, parasti gliemežpārvada veida.

Gliemeža-zobstieņa pārvads. Starpstāvokli starp skrūves 
pārvadu un zobstieņa pārvadu ieņem gliemeža-zobstieņa pār
vads (14. tab., 3. tips). Tam ir liels stingums, pietiekami augsts 
lietderības koeficients, pašbremzēšanās un vairākas citas priekš
rocības, kas nodrošina ši pārvada plašu lietošanu griešanas kus
tības piedziņās modernajās garenēvelmašīnās un smagu frēz- 
mašīnu un horizontālās izvirpošanas mašīnu padeves piedziņā.

Kloķa-klaņa mehānisms. Ja kloķis OA (14. tab., 4. tips) vien
mērīgi griežas, kloķa-klaņa mehānisms nodrošina slīdņa В taisn
virziena turpatpakaļkustību ar mainīgu ātrumu v, pie tam 
slīdņa ātrums turpgajiena un atpakaļgaitā katram tā stāvok
lim ir vienāds. Sī kloķa-klaņa mehānisma darba īpatnība ir 
būtisks trūkums, jo metālgriešanas darbgaldos darbīgajai da
ļai jāvirzās vienmērīgi, pie tam atpakaļgaitā, t. i., tukšgaitā, 
ātrumam jābut ievērojami lielākam, nekā virzoties uz priekšu, 
t. i., darba gājienā.

Tomēr, kaut ari šim mehānismam piemīt norādītie trukumi, 
to, pateicoties lielai vienkāršībai un drošībai darbā, samērā 
plaši lieto vairāku metālgriešanas darbgaldu (zāģu, zobu tē- 
sējmašīnu, zobu ēvelrnašīnu un citu) griešanas kustības piedzi
ņās.

Kloķa-kulises mehānisms. Trūkumi, kas atzīmēti kloķa-klaņa 
mehānismam, daļēji piemīt arī kloķa-kulises mehānismam 
(14. tab., 5. tips), tomēr mazākā mērā. Kloķa-kulises mehānisma 
darba kustība lielākajā slīdņa C ceļa daļā ir stipri vienmērī
gāka un slīdņa atpakaļgaitas ātrums ievērojami lielāks par 
darba gājiena ātrumu.

Līdz pat pēdējam laikam šķērsēvelmašīnu un tēsējmašīnu 
griešanas kustības piedziņās lietoja tikai kloķa-kulises mehā
nismu, tomēr tagad to sekmīgi aizstāj ar progresīvākām hidrau
liskajām piedziņām.

Izciļņu mehānisms. Sis mehānisms (14. tab., 6. tips) ļauj 
nodrošināt jebkuru darbīgās daļas ātruma maiņu, iegūt nepie
ciešamo darba gājiena un atpakaļgaitas ātruma attiecību un
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atšķirībā no citiem mehānismiem var vienlaicīgi izpildīt ko- 
mandu-sadalīšanas ierīces funkcijas. So priekšrocību dēļ izcijņu 
mehānismus ar diskveida, gala vai cilindriskiem izciļņiem plaši 
lieto automātiskos un pusautomātiskos darbgaldos automātiska 
darba cikla realizēšanai.

Hidrauliskā piedziņa. Rotācijas kustības pārveidošanā taisn- 
virziena kustībā modernajos darbgaldos sevišķi plaši lieto hid
raulisko piedziņu (14. tab., 7. tips). Hidrauliskās piedziņas dar
bības princips ir šāds. Eļļu no tvertnes T sūknis S padod ar 
spiedienu plūsmdaļa ierīcei P. Atkarībā no plūsmdaļa stāvokļa 
eļļu pa labo vai kreiso vadu ievada cilindra C attiecīgajā do
bumā, kur tā liek pārvietoties virzulim V ar kātu К un ar to sais
tītajai darbīgajai daļai 0. Eļļa, kas atrodas cilindra otrā do
bumā, ieplūst atpakaļ tvertnē. Ar plūsmdaļa stāvokļa maiņu 
panāk darbīgās daļas kustības reversiju.

Hidrauliskā piedziņa nodrošina ātruma bezpakāpju maiņu 
plašās robežās un zem slodzes. Sī piedziņa ļauj ar samērā ne
lielām piedziņām iegūt lielu vilcējspēku — līdz 100—150 T un 
pat lielāku, dod iespēju izdarīt mierīgu, beztrieciena reversē- 
šanu, kas ir ļoti svarīgi darbgaldos ar taisnvirziena turpatpakaļ- 
kustību. Tā kā darba vide hidrauliskajā piedziņa ir eļļa, visām 
piedziņas detaļām ir ilgs darbmūžs. Hidrauliskā piedziņa ļauj 
izdarīt detaļu vienmērīgu apstrādi līdz stingām atdurēm un 
rada apstākļus darbgalda darba cikla automatizācijai.

Griešanas kustībai hidraulisko piedziņu lieto visu tipu ēvel- 
mašīnās un caurvilkšanas mašīnās. Padeves mehānismiem hid
raulisko piedziņu sevišķi plaši izmanto slīpmašīnās un agregāt- 
darbgaldos, kā arī dažās frēzmašīnās un citur.

Hidraulisko piedziņu lieto arī darbgaldu vadīšanas mehānis
mos zobratu bloku un uzmavu pārslēgšanai, bremžu ieslēgšanai, 
ka arī atsevišķu darbgalda mezglu nostiprināšanai.

Solenoids. Solenoīdu lieto darbgaldu darbīgo daļu vadīša
nai no attāluma un taisnvirziena turpatpakaļkustības iegūšanai 
ar īsiem gājieniem (2—6 mm).

96. §. PĀRĒJIE DARBGALDU TIPVEIDA MEHĀNISMI

No pārējiem tipveida mehānismiem, kurus lieto metālgrie- 
šanas darbgaldos, sevišķu ievērību pelna kustības virziena mai
ņas mehānismi (reversi), mehānismi pārtrauktas kustības iegū
šanai un daudzkārtējas darbības drošības mehānismi.

Gandrīz visām darbgalda darbīgajām daļām jābūt iespējai 
virzīties uz priekšu un atpakaļ. Lai nodrošinātu šo iespēju, darb
galdu piedziņās ierīko mehānismus kustības virziena maiņai, ku
rus sauc par reversiem.

Reversēšanas mehānismi. Ir trīs veidu reversi — ar cilin
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driskiem zobratiem un diviem slarpzobratiem, ar cilindriskiem 
zobratiem un vienu starpzobratu un ar koniskiem zobratiem.

Reverss ar diviem slarpzobratiem (15. tab., 1. lips) ir 
mehānisms, kas sastāv no četriem cilindriskiem zobratiem. Zob
rats Zļ ir dzenošais, zobrats z4 — dzītais un zobrati z2 un z3 — 
starpzobrati. Pēdējie iemontēti kustīgā ietvarā P, kas var atras
ties trīs stāvokļos. Stāvoklī a rotācijas kustību no dzenošā zob
rata Zļ uz dzīto zobratu z4 pārnes abi starpzobrati z2 un z3 un 
tāpēc zobrats z4 griežas pretējā virzienā nekā zobrats Z\.  Stā
voklī b dzenošais zobrats Zj nav sazobē ne ar vienu no starp- 
zobratiem un tāpēc dzītais zobrats z4 negriežas. Stāvokli c 
starpzobrats z3 ir tiešā sazobē ar dzenošo zobratu zb bet zobrats 
z2 griežas tukšgaita, nepiedaloties kustības pārnešanā. Šajā ga
dījumā dzenošais un dzītais zobrats griežas uz vienu pusi.

Reversam ar vienu starpzobratu (15. tab., 2. tips) konstruk
cijas ziņā ir dažadi varianti, tomēr tā darbības princips paliek 
nemainīgs. Vienā gadījumā rotācijas kustību no dzenošās vārp
stas uz dzīto vārpstu pārnes zobrati z ,—z3 ar starpzobratu z2 
(ja uzmavu M ieslēdz pa kreisi) un abu vārpstu griešanās vir
ziens sakrīt, otra gadījumā rotācijas kustību pārnes zobrati 
z4—z5 bez starpzobrata līdzdalības (ja uzmavu M ieslēdz pa 
labi) un dzenošās un dzītās vārpstas griešanās virzieni ir pre
tēji.

Reversam ar koniskajiem zobratiem (15. tab., 3. tips) nav 
starpzobratu. Dzītās vārpstas kustības virzienu maina, ieslē
dzot ar izciļņa uzmavu M vienu no zobratiem zi vai z2. Ar bul
tiņām shēmās parādīti zobratu un līdz ar to ari vārpstu grieša
nās virzieni, ieslēdzot uzmavu M uz vienu vai otru pusi.

Mehānismi pārtrauktas kustības iegūšanai. Vairākos gadī
jumos darbgaldu darbīgajām daļām nepieciešama periodiska 
(pārtraukta) taisnvirziena vai rotācijas kustība. Taisnvirziena 
kustība nepieciešama, piemēram, darbīgo daļu padevei ēvelma- 
šīnās un slīpmašīnās, bet rotācijas kustība — revolvervirpu un 
vienvārpstas automātu revolvergalvu pagriešanai, kā arī vairāk- 
vārpstu automātu darba vārpstu bloka pagriešanai.

Pārtrauktas kustības iegūšanai mašīnbūvē izmanto galveno
kārt divus mehānismus — sprūdmehānismu un Maltas krustu.

Sprūdmehānisms (15. tab., 4. tips) ļauj plašā diapazonā 
(/? = 10—20) mainīt darbīgo daļu periodiskā pārvietojuma lie
lumu. Sprūdmehānisma darbības princips ir šāds. Kloķim OtA 
nepārtraukti un vienmērīgi rotējot, svira 0 2B, kas saistīta ar 
klani AB, iegūst nepārtrauktu svārstības kustību attiecībā pret 
punktu 0 2. Ar sviru 0 2B saistīts sprūds C, kas balstās zobrata 
z zobos. Svirai svārstoties bultiņas a virzienā, sprūds, atbalsto
ties pret vienu no zobrata zobiem, pagriež zobratu par noteiktu 
leņķi. Svirai svārstoties bultiņas b virzienā, sprūds paceļoties
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slīd zobiem pāri, negriežot zobratu. Zobrata z pagriešanas leņķi 
var regulēt, mainot kloķa OļA rādiusu, kā rezultātā mainās svi
ras 0 2B svārstību robežās, vai ari ar citiem paņēmieniem, kuri 
tiks apskatīti tālāk.

Muitas krusts (15. tab., 5 tips) darbojas pēc cita principa. 
Kloķim К  ar rullīti P vienmērīgi rotējot, Maltas disks M perio
diski pagriežas par noteiktu leņķi, kas atkarīgs no rievu skaita 
diskā. Ja diskam ir četras rievas, Maltas krusta pagriešanās 
leņķis vienlīdzīgs 90°, ja sešas, — 60°.

Maltas disku ar daudzām rievām lieto darbgaldos daudzpo- 
zīciju galdu pagriešanai. Precīzi regulēt pagriešanās leņķa lie
lumu šajā mehānismā nav iespējams. Ja nepieciešams, var pa
lielināt Maltas krusta pagriešanās leņķi divas reizes, uzstādot 
otru kloķi ar rullīti.

Drošības ierīces. Lai novērstu darbgaldu detaļu salaušanu, 
darbgaldu piedziņās uzstāda dažādas drošības ierīces, kas var 
but gan vienreizējas darbības (piemēram, drošības tapas), gan 
ari daudzkārtējas darbības (izciļņu vai berzes uzmavu tipa ierī
ces). Daudzkārtējas darbības drošības ierīces kalpo ne tikai 
drošībai, bet ari darbgalda darbīgo daļu kustības automātiskai 
apstādināšanai, kas ievērojami atvieglo darbgaldu darba auto
matizāciju.

Darbgaldu būvē visplašāk lieto krītošā gliemeža un pašiz- 
slēdzošās izciļņu uzmavas tipa drošības ierīces.

Krītošā gliemeža mehānisms (15. tab., 6. tips) pārslodzes 
gadījumā automātiski izslēdz darbgalda padevi. Tas notiek mo
mentā, kad suports atduras pret kādu šķērsli, piemēram, nekus
tīgo atduri, kas uzstādīts uz statnes. Dzenošā vārpsta 2 tur
pina pārnest rotācijas kustību uz gliemezi 3 caur izciļņu 
uzmavu 5. Uzmava slīpo zobu dēļ atvirzās atpakaļ, pārvarot at
speres 8 pretestību, un spiež uz balsteni 7, kurš ar izciļņa 6 pa
līdzību balsta gliemezi 3 sazobē ar gliemežratu 4. Tajā mo
mentā, kad uzmava 5 atvirzās atpakaļ tik tālu, ka izcilnis 6 
vairs nebalsta gliemezi 3, tas pašsvara ietekmē krīt uz leju un, 
pagriežoties attiecībā pret asi 1, iziet no sazobes ar gliemež
ratu 4.

Pašizslēdzošās izciļņu uzmavas (15. tab., 7. tips) kalpo tiem 
pašiem nolūkiem, kam krītošie gliemeži.

Suportam saskaroties ar atduri, pieaug griezes moments, 
kuru pārnes no dzenvārpstas 4 uz zobratu 6 ar uzmavas 5 un 
gliemeža 7 palīdzību. Uzmavas 5 zobu slīpuma dēļ aksiālā 
slodze, kas darbojas uz uzmavu, cenšas pārvietot to pa kreisi, 
atvienojot no gliemeža 7. To kavē divplecu svira 3, kuras viens 
gals balstās uz plunžera 2 slīpuma. Pie noteiktas, iepriekš ieregu- 
lētas slodzes plunžers 2, pārvarot atsperes 1 pretestību, pārvie
tojas, svira 3 pagriežas un uzmava 5 pārvietojas pa kreisi, pār
traucot suporta mehāniskās padeves ķēdi.
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X IX  N O D A Ļ A

VIRPAS UN DARBS AR TĀM

97. §. VIRPOŠANAS DARBI

Virpu uzdevums un klasifikācija. Virpošanas grupas darb
galdus lieto ārējo un iekšējo rotācijas virsmu, cilindrisku vir
smu, konisku virsmu, veidvirsmu un gala virsmu apstrādei un 
atsevišķos gadījumos vītnes griešanai.

Atkarībā no ražošanas veida (individuālā, sērijveida vai 
masveida ražošana), detaļu konfigurācijas, lieluma un svara 
detaļu apstrādei lieto dažādas virpas. 16. tabulā parādīti gal
venie virpu tipi un norādīts to lietojums.

Galvenais griezējinstrumentu veids virpās ir griežņi. Tomēr 
caurumu apstrādei Heto arī urbjus, paplašinātājurbjus, rīvur- 
bjus un vītņurbjus. Ārējās sastiprināšanas vītnes griešanai lieto 
vītņgriežus.

Visiem virpošanas grupas darbgaldiem griešanas kustība ir 
apstrādājamās detaļas rotācijas kustība, tikai atsevišķos gadī
jumos, piemēram, ja urbj maza diametra caurumus un griež 
vītni ar automātiem, griešanas kustība summējas no apstrādā
jamās detaļas un griezējinstrumenta rotācijas kustības.

Padeves kustību, izņemot dažus gadījumus (garenveidvir- 
pošanas automāti), piešķir griezējinstrumentam. Lielākajā daļā 
gadījumu padeves kustība ir taisnvirziena kustība. Daudz- 
griežņu virpās, revolvervirpās un specializētajās virpās padeves 
kustība dažreiz notiek pa riņķa līniju.

Gandrīz visām mašīnām un mehānismiem galvenais kustības 
veids ir rotācijas kustība, tāpēc lielākā daļa mašīnu un mehā
nismu detaļu ir rotācijas ķermeņi, kurus visērtāk apstrādāt ar 
virpošanas grupas darbgaldiem. Sakarā ar to virpas izplatītas 
plašāk nekā citi metālgriešanas darbgaldi un sastāda līdz 40% 
no rūpnīcu kopējā mašīnu parka.

Ar virpām izpildāmie darbi. Virpas ir universālākais metāl
griešanas darbgaldu veids. Ar tām var izpildīt visdažādākos 
darbus: apvirpot un izvirpot cilindriskas virsmas, koniskas vir
smas un veidvirsmas, virpot galus un plakanas virsmas, iegriezt 
dažāda profila rievas, izdarīt nogriešanu, ar griezni griezt da
žāda profila sastiprināšanas un kustības vītnes. Bez tam ar 
virpām, iestādot instrumentus jātnieka pinolē, var urbt, papla
šināt, gremdēt un izrīvēt caurumus, kuri novietoti uz vienas ass 
ar darba vārpstu, kā arī ar vītņurbju un vītņgriežu palīdzību 
griezt iekšējās un ārējās sastiprināšanas vītnes. Ar virpām 
iegūst šādu apstrādes ekonomisko precizitāti un virsmas glu- 
dumu: rupjvirpošanā — 5. precizitātes klasi un 2.—3. virsmas 
gluduma klasi, gludvirpošanā —- 4. precizitātes klasi un 4.—6.
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Galvenie virpošanas grupas darbgaldu tipi
16. ta b u la

Galvenie mezgli Uzdevums

1 — piedziņa; 
2  — statne; 3  — 
priekšējais 
balsts; 4  — ma
gazīna; 5  — su- 
ports

Noteiktas vir
pošanas operāci
jas izpildīšanai, 
apstrādājot vie
na veida izstrā
dājumus masvei
da ražošanā

1 — piedziņa; 
2  — materiāla 
iespīlēšanas un 
padeves mehā
nisms; 3  —
balsts; 4  ■— sā
nu suporti; 5  — 
revolvergalva;
6  — vadības
vārpsta; 7 —
statne

Sastiprināša- 
nas detaļu, ar
matūras detaļu 
un sīku veidde- 
taļu izgatavoša
nai sērijveida un 
masveida ražo
šanā

1 — statne;
2  •— darba vārp
stu bloks; 3  —• 
radiālie suporti; 
4  — garensu-
ports; 5 — sa
dales mehā
nisms; 6  — pie
dziņa

Galvenokārt 
tiem pašiem no
lūkiem kā vien- 
vārpstas darb
galdi, bet nodro
šina ievērojami 
lielāku ražīgu
mu un ļauj ap
strādāt lielākas 
detaļas

СП cd 
С и  t-">
C*>Kl
U-ibO
-a3лQ

1 — pamatne;
2  — piedziņa;
3  — priekšējais 
balsts; 4  — pa
kaļējie suporti; 
5  — priekšējais 
suports; 6  — pa
kaļējais balsts; 
7 — statne

Stingu pakāpj- 
veida vārpstu 
un veidvārpstu 
apstrādei, kā ari 
nelielu diskvei- 
da detaļu ap
strādei lielsēriju 
un masveida ra
žošana
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16. ta b u la s  tu rp in ā ju m s

«  «  О,Q D arbgalda kopskats Galvenie mezgli Uzdevums

СЛcū
С и

>i—O'_>
о>QJОч
со

1 — pamatne; 
2  — statne; 3  —  
pneimatiskā ie- 
spīlēšanas ierī
ce; 4  — priekšē
jais balsts; 5  — 
suports; 6  — re- 
volvergalva;
7 — garensu- 
ports

Kalpo tiem 
pašiem nolūkiem 
kā automāti, bet 
sakarā ar mazā
ku ražīgumu un 
vienkāršāku ie
stādīšanu tās 
lieto sērijveida 
un pat sīksēriju 
ražošanā

tГC3 
С и4—< 
>OJСЛ
*-CC
iri

I  — plānripas 
piedziņa; 2  —  
traversa; 3  un
7 -— kolonas;
4  — portāls;
5  un 6 — verti
kālie suporti;
8  — padevju
kārba; 9  —
plānripa

Lielu diskvei- 
da detaju ap
strādei, kuru 
augstums nav 
lielāks par vienu 
diviem diamet
riem (spara rati, 
atloki, skriemeļi, 
zobratu sagata
ves u. tml.)

cs
С и

ī>
ID

1 — galvenais 
balsts; 2  — su
ports; 3  •— jāt
nieks; 4  — stat
ne; 5 un 8 — 
kājas; 6  — su- 
porta kārba; 
7 — padevju
kārba

Visdažādāka
jiem virpošanas 
darbiem indivi
duālajā un sīk
sēriju ražošanā

Aizmugurēša- 
nas virpa: 1 — 
statne; 2  — ie
stādīšanas ģitā
ra; 3  — priekšē
jais balsts; 4  — 
slīpēšanas ierī
ce; 5  — suports; 
6 — pakaļējais 
balsts

Katra speciali
zētā virpa pare
dzēta kādam no
teiktam virpoša
nas darbam — 
kloķvārpstu ap
strādei, izciļņu 
vārpstu apstrā
dei, instrumentu 
aizmugurēšanai 
uri citiem dar
biem
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virsmas gluduma klasi, smalkvirpošanā — līdz 2.—3. precizitā
tes klasei un līdz 7.—8. virsmas gluduma klasei.

17. tabulā dotas galveno virpošanas darba veidu shēmas un 
parādīti lietoto griezējinstrumentu tipi.

Apvirpošanu (17. tab., 1. poz.) veic ar apvirpošanas griež
ņiem, kuri var būt taisni un atliekti. Cilindriskas virsmas iegūst, 
virpojot ar suporta garenpadevi.

Koniskas virsmas var iegūt ar dažādām metodēm. Apvirpo- 
jot detaļu centros, slīpus konusus apstrādā ar nobīdītu jātnieku. 
Sājā gadījumā detaļas rotācijas ass nav paralēla griežņa kustī
bas virzienam, tādēļ izveidojas koniska virsma. Slīpas koniskas 
virsmas var iegūt arī ar kopēšanas lineāla palīdzību.

Stāvus konusus var apstrādāt, iestādot suporta augšējo daļu 
vajadzīgajā leņķī pret detaļas rotācijas asi.

Fāzites tipa īsas koniskas virsmas iegūst, strādājot ar veid- 
griezni, kuram ir attiecīgs galvenais iestādīšanas leņķis.

Modernajās virpās 163 un 1K620 jebkura garuma koniskas 
virsmas ar jebkuru veidules slīpuma leņķi var iegūt, vienlaicīgi 
ieslēdzot garenpadevi un suporta augšējās daļas padevi. Pie 
tam koniskums ir atkarīgs no padevju ātruma attiecības un no 
suporta augšējās daļas pagriešanas leņķa.

Veidvirsmas un pakāpjveida virsmas apvirpo, lietojot me
hāniskas, elektriskas vai hidrauliskas kopēšanas ierīces.

Izvirpošanu (17. tab., 2. poz.) izdara ar izvirpošanas griež
ņiem. Dabiski, ka izvirpošanas griežņa šķērsgriezuma izmēriem 
jābūt mazākiem par izvirpojamā cauruma diametru, bet griežņa 
garumam — lielākam par izvirpojamā cauruma dziļumu. Tas 
noved pie sistēmas nepietiekama stinguma un liek strādāt ar 
pazeminātiem griešanas režīmiem.

Dažādu rotācijas virsmu veidošana notiek galvenos vilcienos 
ar tām pašām metodēm kā apvirpošanā.

Gala virsmu virpošanu (17. tab., 3. poz.) cilindriskām de
taļām un plakanu virsmu apstrādi izdara ar gala virpošanas 
griežņiem, pārvietojot suportu šķērsvirzienā.

Detaļu nogriešanu un rievu griešanu (17. tab., 4. poz.) ari 
izdara, pārvietojot suportu šķērsvirzienā, tomēr šajā gadījumā 
lieto nogriešanas un rievu griešanas griežņus. Padeves -lielums 
nogriešanā un rievu griešanā ir ievērojami mazāks nekā gala 
virsmu virpošanā.

Vītnes griešana ar griezni (17. tab., 5. poz.) ļauj iegūt visu 
tipu vītnes — metriskās vītnes, collvītnes, moduļvītnes un pič- 
vītnes ar jebkuru profilu — trīsstūra, taisnstūra, trapecveida, 
pusapaļu u. tml. Ražīgums vītnes griešanā ar griezni samērā 
neliels. Vītnes griežņu profilam jāatbilst griežamās vītnes rie
vas profilam.

Virpošanas darbu universālās ierīces. Lai strādātu ar 
virpām, nepieciešama virkne ierīču kā detaļu iespīlēšanai, tā
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Galvenie virpošanas darbu un instrumentu veidi

17. tabula

1. Apvirpošana 2. Izvirpošana 3. Gala virpošana
4. Nogriešana un 

rievu griešana 5. Vītnes g riešana

Apvirpošanas Izvirpošanas Gala virpošanas

Labais Kreisais

Q V

i

Nogrie- Rievu grie
šanas sanas

Taisnie

Vītņu griešanas

Ārējais IekšējaisА □
0

u
D tL

A p virp ojo t v a r  ap 
strā d ā t arējas  c i
lin d r isk a s v irsm a s, 
k o n isk a s  v irsm a s  
u n  v e id v irsm a s

Izvirpojot var apstrādāt 
iekšējas cilindriskas vir
smas, koniskas virsmas 
un veidvirsmas

Ar šo paņēmienu 
var apstradat pla
kanus, ieliektus un 
izliektus detaļu 
galus

Ar nogriešanas 
griezni var izdarīt 
apstrādāto detaļu 
un sagatavju no
griešanu. Ar rievu 
griezni iegriež rie 
vas un apstrādā 
noapaļojamus

Ar attiecīga profila 
vītņu griežņiem 
var griezt ārējas 
un iekšējas visu 
tipu normālas un 
speciālas vītnes
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vajadzīgās formas un izmēru iegūšanai. Galvenie šo ierīču tipi 
parādīti 18. tabulā.

L ī d z ņ ē mē j  i e r ī c e  s. Bez parastajām lidzņēmējripām un 
lidzņēmējiem pašlaik plaši izplatīti līdzņēmējcentri (18. tab.,
1. poz. c), kuri pārnes griezes momentu no darba vārpstas, 
iegriežoties ar zobveidīgu plāksni detaļas gala virsmā. Līdz- 
ņēmējcentri ļauj ievērojami saīsināt iestādīšanas laiku, apstrā
dājot detaļu centros.

Ce n t r i .  Strādājot ar lieliem griešanas ātrumiem, kurus 
lieto modernajām virpām, parastie nerotājošie centri (18. tab.,
2. poz. a), kam piemīt pietiekams stingums, nav derīgi, jo centru 
caurumi un paši centri ātri nolietojas. Nerotējošie centri ar uz- 
lodētu cietsakausējuma smaili arī neatrisina ātrvirpošanas pro
blēmas. Rotājošiem centriem (18. tab., 2. poz. b) nepiemīt no
rādītie trūkumi, tomēr tiem ir mazs stingums un tāpēc tos var 
lietot tikai pie mazām slodzēm. Modernajās virpās jātnieka pi
nole iebūvēta rotājoša darba vārpsta ar rites gultņiem un tās 
koniskajā ligzdā ievietotu parasto stingo centru. Šādai konstruk
cijai ir liels stingums, un tā nodrošina iespēju strādāt ar lieliem 
ātrumiem.

P a t r o n a s .  18. tabulā, 3. un 4. pozīcijā, parādītas patronas 
iespīlēšanai ar roku. Pēdējos gados rūpnīcās detaļu iespīlēšanai 
plaši lieto patronas ar pneimatisko un hidraulisko piedziņu. 
Hidrauliskajās patronās par piedziņu lieto hidrauliskos cilin
drus, bet pneimatiskajās patronās — pneimatiskos cilindrus vai 
pneimatiskās kameras. Pneimatiskās kameras ir kompaktākas 
un ērtākas, kaut gan nodrošina nedaudz mazāku patronas žokļu 
gājiena garumu nekā pneimatiskie cilindri.

L i n c t e s. Bez parastajām kustīgajām un nekustīgajām line- 
tēm, kas parādītas 18. tabulā, 5. pozīcijā, sevišķi nestabilu 
vārpstu apstrādei lieto V. Podporikina konstrukcijas lineti- vibro- 
slāpētāju. Linetei-vibroslāpētājam bez trim stingajiem žokļiem 
ir vēl trīs žokļi, kurus piespiež pie apstrādājamās vārpstas ar 
hidrauliskās sistēmas palīdzību. Nepieciešamo spiedienu sistēmā 
iegūst ar rokas sūkni.

Atrapstrādē lieto linetes, kurām žokļu vietā ir rullīši ar rites 
gultņiem.

K o p ē š a n a s  i e r ī c e s .  Sīksēriju un sevišķi sērijveida ra
žošanā pēdējos gados plaši izplatītas visdažādākās mehāniskās, 
elektriskās un hidrauliskās kopēšanas ierīces, kuras ļauj ievē
rojami automatizēt universālo darbgaldu darbu un līdz ar to 
samazināt palīglaiku detaļu apstrādē. Modernajās virpās hid
rauliskie suporti kļuvuši par parastu sastāvdaļu.

Hidrauliskās kopēšanas ierīces darbības princips ir šāds. 
Eļļa no sūkņa 1 (152. att.) cauri filtram 3 nokļūst virzuļa 7 
nekustīgā kāta centrālajā caurumā un no turienes kustīgā ci
lindra 4 pakaļējā dobumā. Cilindrs izgatavots kopā ar suporta
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kamanām un griežņa turētāju. No cilindra pakaļējā dobuma eļļa 
caur kalibrēto virzuļa caurumu a ieplūst priekšējā dobumā, bet 
no turienes caur plūsmdali 5 ar taustu 6 plūst uz tvertni. Kad 
plūsmdalis slēdz eļļai izeju no cilindra priekšējā dobuma, ci
lindrs kopā ar griezni sakarā ar darba laukumu starpību abos

cilindra dobumos pārvietojas uz priekšu, tuvāk detaļai. Kad 
plūsmdalis atver eļļai brīvu izeju uz tvertni, spiediens cilindra 
priekšējā dobumā krīt, bet pakaļējā dobumā, pateicoties virzuļa 
7 kalibrētā cauruma mazajam šķērsgriezumam, paliek gandrīz 
nemainīgs, un kamanas ar griezni pārvietojas atpakaļ. Ja 
plūsmdalis atver izejas caurumu tikdaudz, ka spiediens cilindra 
pakaļējā dobumā ir divreiz lielāks nekā priekšējā dobumā, tad 
spēki, kas darbojas uz cilindru, līdzsvarojas un kamanas paliek 
nekustīgas.

Tā kā tausts ir stingri saistīts ar suporta kamanām, tās 
automātiski seko tausta un ar to saistītā plūsmdaļa kustībai.

Hidrauliskā suporta vadotnes novietotas 45° leņķī pret darb
galda asi, tāpēc ar hidrauliskās kopēšanas suporta palīdzību 
var apvirpot galus. Hidrauliskajā sistēmā ir paredzēts drošības 
vārsts 2.
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342
18. ta b u la

Universālās virpu ierīces

1.

Tips Kopskats Uzdevums

Rotācijas un griezes momenta pārne
šanai uz apstrādājamo detaļu, apstrā
dājot centros:
a )  līdzņēmējripa;
b )  līdzņēmējs;
c )  līdzņēmējcentrs

2. Atbalsta centri

цу,-///////////Я}.

Garu vārpstas tipa detaļu atbalstīšanai 
apstrādes procesā:
a )  nekustīgie centri; lieto ātrumam 
līdz 500 apgr./min.;
b )  rotējošie centri; lieto detaļu ātrvir-
pošanā

3. Pašcentrejoša 
patrona

Detaļu ieslīpēšanai, kurām ir koncen
triski novietotas cilindriskas virsmas. 
Iespīlējot automātiski nodrošina deta
ļas centrēšanu attiecībā pret darba 
vārpstas rotācijas asi

4. Cctržokļu patrona

5. Linctes

6 . Hidrauliskas ko
pēšanas suports

A - A
Ekscentru, krusteņu, sviru, plātņu, bal
steņu un dažādu citu detaļu iespīlēša- 
nai. Katrs patronas žoklis pārvietojas 
neatkarīgi no citiem

а  — nekustīgā linete; to lieto pazemi
nāta stinguma vārpstu apvirpoša- 
nā un garu detaļu galu virpo
šanā, urbšanā un izvirpošanā; no
stiprina uz statnes;

b — kustīgā linete; to nostiprina uz 
suporta garenkamanām un lieto 
pazemināta stinguma vārpstu ap- 
virpošanā

Virpošanas darbu automatizācijai sīk- 
sēriju un sērijveida ražošanā. Lieto 
pakāpjveida virsmu un veidvirsmu ap
strādāšanā pēc šablona vai ctalon- 
detaļas
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98. §. VISPĀRĪGAS VIRPAS

Agrāk izplatītākais vispārīgo virpu tips bija virpa 1A62, bet 
tagad šo modeli vairs neražo. Pašlaik plaši izplatīta virpa 
1K62, kas ļauj vislabāk izmantot moderno cietsakausējumu grie
zējinstrumentu iespējas un līdz ar to ievērojami saīsināt ma- 
šīnlaiku detaļu izgatavošanai. Virpas 1K62 konstruktori to mak
simāli pilnveidojuši, lai saīsinātu palīglaiku un palielinātu vir
pas tehnoloģiskās iespējas.

Virpas galvenie mezgli. Moderna universāla virpa (153. att.) 
sastāv no statnes, pamatnes, ātrumkārbas, galvenā (priekšējā) 
balsta, maiņzobratu ģitāras, padevju kārbas, suporta kārbas, 
suporta, jātnieka (pakaļējā balsta), ātro pārvietojumu piedzi
ņas, vadības orgāniem un dzesēšanas un eļļošanas sistēmas.

Statne ir galvenā nesošā detaļa, uz kuras montē visus vir
pas mezglus. Vienlaicīgi statne kalpo suporta kamanu un jā t
nieka pārvietošanas vadīšanai paralēli virpas asij. Sim nolūkam 
statnei ir četras vadotnes (154. att.), no kurām vadotnes 1 un 
4 kalpo suporta kamanu gareniskās pārvietošanas vadīšanai, 
bet 2 un 3 — jātnieka pārvietošanas vadīšanai. Vadotnes 1 un 
3 sauc par prizmatiskām, bet 2 un 4 — par plakanām. Smagām 
virpām visas četras vadotnes izgatavo plakanas, bet mazām 
un precīzām virpām — prizmatiskas.

Pamatne, uz kuras uzstādīta virpas statne, lielākoties ir da
līta, tā sastāv no divām vai trim kājām. Tomēr, lai iegūtu lie
lāku stingumu, lieto arī vienlaidu pamatnes. Priekšējā kājā L 
(153. att.) novietots piedziņas elektrodzinējs un dažreiz palai
šanas elektroaparatūra. Pakaļējo kāju H parasti izmanto par 
skapīti, kā arī dzesēšanas sistēmas piedziņas novietošanai. 
Starp kājām novietota plāksne J, uz kuras sakrājas skaidas un 
dzesētājšķi drums.

Ātrumkārba kalpo darba vārpstas griešanās ātruma maiņai. 
Ātrgaitas virpās ātrumkārba vibrāciju samazināšanai izgata
vota kā atsevišķs mezgls un novietota priekšējā kājā kopā ar 
piedziņas elektrodzinēju. Tomēr lielākajai daļai virpu un arī 
virpai 1K62 ātrumkārba novietota galvenā balsta korpusā.

Galvenajā balstā В montē darba vārpstas mezglu, kas ir vis
atbildīgākais virpas mezgls. Bez darba vārpstas mezgla galve
najā balstā parasti uzstāda arī starppārvadu, kas ļauj iegūt 
pazeminātu darba vārpstas apgriezienu skaitu. Galvenais balsts 
nekustīgi nostiprināts uz statnes tā, lai darba vārpstas ass būtu 
stingri paralēla statnes vadotnēm. Galvenā balsta korpusā pa
rasti montē reversijas mehānismu, kas kalpo suporta kustības 
virziena maiņai vītnes griešanā.

Maiņzobratu ģitāra A kalpo rotācijas kustības pārnešanai 
no galvenā balsta uz padevju kārbu un pārnesuma attiecības
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153. att. Universālās virpas 1K62 kopskats.



maiņai šim pārvadam, lai nodrošinātu iespēju griezt visu tipu 
vītnes.

Padevju kārba К kalpo suporta garenpadeves un šķērspade- 
ves lieluma maiņai. Universālajā virpā padevju kārba kalpo ari 
vajadzīgā vītnes soļa iestādīšanai vītnes griešanā un kustības

pārnešanai uz vadvārpstu vai 
dzenvārpstu. Vadvārpstu lieto 
vītnes griešanai ar griezni, 
dzenvārpstu — apvirpošanai.

Suporta kārbā I ievietots 
vadvārpstas divdaļīgais slēguz- 
grieznis un padevju mehānisms, 
kas pārnes rotācijas kustību no 
dzenvārpstas un vienlaicīgi pār
veido rotācijas kustību suporta 
taisnvirziena kustībā garenvir- 
zienā vai šķērsvirzienā.

Suports D nodrošina griež
ņa mehānisko pārvietošanos ga- 
renvirzienā un šķērsvirzienā un 
griežņa pārvietošanu ar roku 

jebkurā leņķī pret darba vārpstas asi. Dažiem virpu modeļiem 
(piemēram, modelim 1K620) šī padeve arī ir mehanizēta. Su
ports sastāv no garenkamanām 3, kas var pārvietoties pa stat
nes vadotnēm, škērskamanām 4, grozāmās daļas 5 un augšējās 
daļ as 8. Uz augšējās daļas uzstada grozāmu četrpozīciju griežņu 
turētāju 6.

Jātnieks E izpilda otra balsta funkciju, ja centros jāapstrādā 
garas detaļas. Jātnieku izmanto arī instrumentu iespīlēšanai un 
padevei, apstrādājot caurumus ar urbjiem, paplašinātājur- 
bjiern, rīvurbjiern un griežot vītni ar vītņurbjiem un vītņgrie- 
žiern.

Jātnieks sastāv no korpusa 13, pinoles 10 un pamatnes 14. 
Apvirpojot slīpus konusus, korpusu 13 nobīda šķērsvirzienā par 
vajadzīgo lielumu pret pamatni 14. Centrus un instrumentus 
caurumu apstrādei iespīlē pinoles koniskajā ligzdā, bet pinole 
pārvietojas paralēli savai asij ar skrūves un rokrata 12 palī
dzību.

Modernajām virpām 1K.62, 1K.620, 163 suporta tukšgaitas 
pārvietojumu laika saīsināšanai uzstāda ātro pārvietojumu pie
dziņu G. Piedziņai ir atsevišķs elektrodzinējs, no kura rotācijas 
kustību pārnes tieši uz dzenvārpstu, apejot padevju kārbu; tā 
tiek nodrošināts liels suporta pārvietošanās ātrums, apmēram 
4 m minūtē.

Vadības orgāni nepieciešami darba vārpstas griešanās āt
ruma maiņai (rokturi 1 un 2), padevju lieluma vai vītnes soļa

154. att. Virpas statnes šķērs
griezums.
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maiņai (rokturi 17 un 18), virpas palaišanai, apstadinašanai un 
reversēšanai (rokturi 15 un 16) utt.

Virpas kinemātika. Rotāciju no elektrodzinēja ar jaudu 10 k\V 
pārnes ar ķīļsiksnas pārvadu 142-254 uz ātrumkārbas vārpstu /  
(155. att., sk. ielīmi). Pastiprinātie daudzdisku berzes sajūgi, 
kurus vada ar uzmavas M, palīdzību, kalpo darba vārpstas ro
tācijas tiešā virziena un atpakaļvirziena ieslēgšanai.

Tiešajā virzienā vārpsta II iegūst rotācijas kustību ar di
viem dažādiem ātrumiem caur divkāršo kustīgo zobratu bloku 
В ,. Atpakaļvirzienā vārpsta / /  iegūst rotācijas kustību ar vienu 
ātrumu caur zobratiem 50—24 un 36—38. Trīskāršais zobratu 
bloks B2 ļauj vārpstai III piešķirt sešus dažādus apgriezienu 
skaitus minūtē. Apgriezienus var nodot darba vārpstai tieši — 
ar zobratiem 65—43, ja divkāršais zobratu bloks B5 nobīdīts pa 
kreisi (kā parādīts shēmā), vai ari caur starppārvadu, ja zob
ratu bloks B5 nobīdīts pa labi. Sājā gadījumā rotācijas kustību 
uz vārpstu V no vārpstas III pārnes divi divkāršie kustīgie 
zobratu bloki B3 un В4, kuri ļauj iegūt trīs dažāda pārnesuma 
attiecības — 1, 1/4, 1/16 (ceturtā pārnesuma attiecība sakrīt ar 
otro), un pastāvīgais pārvads 27—54. Caur starppārvadu darba 
vārpsta iegūst 18 dažādus griešanās ātrumus. Vispār darba 
vārpstai ir 24 ātrumi diapazonā no 12,5 līdz 2000 apgriezieniem 
minūtē.

Jāpiezīmē, ka reāli virpai 1K62 ir tikai 23 darba vārpstas 
griešanās ātrumi, jo lielākais darba vārpstas apgriezienu skaits, 
ko iegūst ar starppārvadu (670 apgr./min.), sakrīt ar mazāko 
apgriezienu skaitu, ko iegūst bez starppārvada (690 apgr./min.). 
Atpakaļvirzienā darba vārpstai ir 12 griešanās ātrumi — no 
19 līdz 2420 apgriezieniem minūtē.

Padevju piedziņa sastāv no vītnes soļa palielināšanas lo
cekļa, divātrumu reversijas mehānisma, maiņzobratu ģitāras, pa
devju kārbas un suporta kārbas padevju mehānisma. Padevju 
kustību saņem vai nu tieši no darba vārpstas caur zobratiem 
60—60, kad vītnes soļa palielināšanas bloks Be atrodas galējā 
kreisajā stāvoklī (kā parādīts shēmā), vai no vārpstas 111 caur 
zobratiem 45—45, ja bloks B6 pārvietots galējā labajā stāvoklī. 
Pēdējā gadījumā atkarībā no starppārvada pārnesuma attiecī
bas padeve un vītnes solis palielinās 2,8 vai 32 reizes.

Reversam, kuru lieto galvenokārt vadvārpstas griešanās vir
ziena maiņai, ir divi ātrumi rotācijai pa labi un viens rotācijai 
pa kreisi. Ja trīskāršais kustīgais zobratu bloks B7 atrodas ga
lējā kreisajā stāvoklī, tad rotācijas kustību no vārpstas VII uz 
vārpstu VIII pārnes zobrati 42—42 ar pārnesuma attiecību, kas 
vienlīdzīga 1; ja bloks B7 atrodas vidū, — zobrati 28 —56 ar 
pārnesuma attiecību, kas vienlīdzīga 1/2, bet, ja bloks B7 atro
das galējā labajā stāvoklī, mainās griešanās virziens un rotā
cijas kustību pārnes zobrati 35—28—35.
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Padevju kārba iegūst rotācijas kustību no vārpstas VIII 
caur ģitāru ar maināmiem zobratu blokiem C, un C2. Metriskās 
vītnes un collvītnes griešanai un mehāniskās padeves iegūšanai 
maināmos zobratu blokus Ci un C2 uzstāda tā, kā parādīts 
shēmā, un rotācijas kustību uz padevju kārbu pārnes zobrati 
42—95—50. Griežot moduļvītnes un pičvītnes, maināmos zob
ratu blokus apgriež otrādi un rotācijas kustību ūz padevju kārbu 
pārnes zobrati 64—95—97.

Padevju kārba sastāv no apgriezeniska septiņpakāpju mehā
nisma ar zobratu konusu, četrpakāpju multiplikatora un pārslē
dzošās ierīces ar apsteidzes uzmavu.

Apsteidzes uzmava ir mehānisms, kas nodrošina stingu dze
nošās un dzītās vārpstas savienojumu rotācijas kustības pār- 
vadīšanā no vienas vārpstas uz otru un vārpstu automātisku 
atvienošanu, ja dzītās vārpstas griešanās ātrums pārsniedz 
dzenošās vārpstas griešanās ātrumu.

Visvairāk pazīstamais apsteidzes uzmavas piemērs ir tās 
lietojums velosipēda pakaļējā rumbā.

Coilvītņu, pičvītņu un gala vītņu griešanu izdara, kā pa
rādīts shēmā, ar ieslēgtu zobratu 35, kas uzstādīts uz vārpstas 
X, un izslēgtām uzmavām M2, A13 un Л14. Rotācijas kustību no 
vārpstas IX uz vārpstu XIV  pārnes zobrati 35—37—35, mehā
nisms ar zobratu konusu, zobrati 35—28 un 28—25 un multipli
kators, kas sastāv no diviem kustīgiem divkāršiem blokiem Ba 
un Bg, kuri nodrošina četras dažādas pārnesuma attiecības — 
1/8, 1/4, 1/2 un 1.

Ieslēdzot izciļņa uzmavu M5, rotācijas kustību no vārpstās 
XIV  pārnes uz vadvārpstu XVI.

Metrisko vītņu un moduļvītņu griešanai, kā arī mehāniskās 
padeves iegūšanai padevju kārbu pārkārto. Vārpstas X zobratu 
35 izslēdz no sazobes ar zobratu 37, ieslēdz uzmavas M2 un Ah, 
bet uzmava Ai3 paliek izslēgta. Sājā gadījumā rotācijas kus
tību no vārpstas IX uz vārpstu XIV  pārnes uzmava M2, vārp
sta XI, mehānisms ar zobratu konusu, uzmava Л14 un multipli
kators.

Shēmā parādītajā stāvoklī divvainagu zobrats B w pārnes ro
tācijas kustību uz dzenvārpstu XVII caur divvainagu zobratu 56, 
apsteidzes uzmavu Mn un vārpstu XV, realizējot suporta mehā
niskās padeves. Ja zobratu Bļ0 nobīda pa kreisi, tā kreisais zobu 
vainags ieiet sazobē ar zobratu 5 6 , kas stingri nostiprināts uz 
vārpstas XV, un rotācijas kustība uz vārpstu XV  tiek pārnesta, 
apejot apsteidzes uzmavu, kas ir nepieciešams gala vītņu grie
šanai.

No dzenvārpstas XVII rotācijas kustību caur zobratiem 
27—20— 28. drošības uzmavu M un gliemežpārvadu 4—20 pār
nes uz vārpstu XIX. Vārpsta XIX ar priekšējo zobratu 40 sais
tīta tieši ar izciļņu uzmavu Ai7 un M9 zobu vainagiem, bet ar
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pakaļējo zobratu 40 caur starpzobratu 45 ar izciļņu uzmavu M6 
un M& zobu vainagiem.

Ja ieslēgtas uzmavas vai M7, ieslēdzas mehāniskā garen- 
padeve uz vienu vai otru pusi, pie tam rotācijas kustību no 
vārpstas XX uz vārpstu XXI ar tās zobstieņa zobratu 10 pārnes 
zobrati 14—66.

Skērspadevi uz vienu vai otru pusi ieslēdz ar uzmavām M& 
vai M9; tad rotācijas kustību no vārpstas XXII uz šķērspadeves 
vadvārpstu XXIII pārnes zobrati 40—61-—20. Ja padevju kār
bas iestādījums paliek nemainīgs, šķērspadeves lielums ir div
reiz mazāks par garenpadeves lielumu.

Suporta ātros (tukšgaitas) pārvietojumus garenvirzienā un 
šķērsvirzienā realizē no atsevišķa elektrodzinēja, kas novietots 
virpas statnes pakaļējā daļā, caur ķīļsiksnas pārvadu 85—147, 
vadvārpstu XVII un tālāk pa tām pašām suporta kārbas kine
mātiskajām ķēdēm, pa kurām pārnes suporta darba padeves. 
Ātrums suporta ātrajos pārvietojumos garenvirzienā ir 3,8 m 
minūtē.

Konstrukcijas īpatnības. Virpai 1K62 ir kārbveidiga stinga 
statne ar П veida šķērsribām un pastiprinātām suporta garen- 
kamanu vadotnēm.

Statne uzmontēta uz divām dobām kājām. Priekšējā kājā uz
stādīts virpas piedziņas elektrodzinējs, bet pakaļējā kājā — dze
sēšanas šķidruma tvertne.

Jātnieks uz statnes nostiprināts ar vienu rokturi 11 (153. att.), 
tomēr jātniekam ir arī papildu pievilkšanas skrūves, kuras lieto, 
urbjot un virpojot ar lielām slodzēm.

Lai novērstu strādnieka ievainošanu ar noplūstošu vai lido
jošu skaidu, virpai ir aizsargierīce ar caurspīdīgu ekrānu 7.

Virpas elektroiekārta koncentrēta atsevišķā skapī F, kas uz
stādīts virpas aizmugures labajā pusē.

Galvenā elektrodzinēja palaišanu un apstādināšanu izdara 
ar vadības pogām, kas samontētas kopējā panelī un novietotas 
suporta kārbas labajā augšējā stūrī.

Elektroenerģijas taupīšanai uz virpas Щ62 uzstādīts relejs, 
kas ierobežo galvenā elektrodzinēja tukšgaitas laiku. Ja ieslēg
šanas berzes sajūgu rokturis atrodas neitrālā stāvoklī un darba 
vārpsta nerotē, relejs pēc noteikta laika (5— 8 sekundēm) auto
mātiski atslēdz elektrodzinēju no tīkla.

Triju suporta padevju vadības rokturu vietā virpai 1K62 
ir tikai viens rokturis, kas novietots suporta kārbas labajā puse 
(156. att.). Ar šī roktura palīdzību var vadīt suporta garenka- 
manu un šķērskamanu pārvietošanos. Ja rokturi noliec pa kreisi 
(bultiņas a virzienā), suports pārvietojas galvenā balsta vir
zienā, ja noliec pa labi (bultiņas c virzienā), suports pārvietojas 
jātnieka virzienā. Rokturi liecot prom no sevis (bultiņas b 
virzienā), ieslēdz suporta šķērspadevi virzienā uz centru, bet,

349



liecot uz savu pusi (bultiņas d virzienā), — ieslēdz suporta 
šķērspadevi virzienā no centra uz malām.

Arī suporta ātros pārvietojumus visos četros virzienos ieslēdz 
ar šo rokturi, papildus piespiežot pogu K, kas iemontēta roktura 
lodītē.

156. att. Suporta kārbās vadīšana ar 
vienu rokturi.

Darba drošības palielināšanai zobstieņa zobratu 10 
(155. att.), griežot vītni, var izslēgt no sazobes ar zobstieni. Sājā 
gadījuma garenpadeves rokrats negriežas.

Lai nodrošinātu jātnieka mehānisko padevi urbjot, tam cieši 
klāt pievada suporta garenkamanas un, pārvietojot šķērskama- 
nas uz savu pusi, noslēdz īpašu slēģu 9 (153. att.), savienojot 
suportu ar jātnieku. Pec tam, ja ieslēdz suporta garenpadevi, 
pārvietojas arī jātnieks.

99. §. PĀRĒJIE VIRPU GRUPAS DARBGALDU TIPI

Pieres virpas un karuseļvirpas. Sīs virpas domātas liela dia
metra, bet samērā neliela garuma detaļu — spara ratu, skrie
meļu, zobratu sagatavju, disku apstrādei.

Pieres virpas atšķiras no universālajām virpām ar dažām 
konstrukcijas īpatnībām, piemēram, tām nav jātnieka. Detaļu 
nostiprina uz virpas plānripas. Smagu detaļu uzstādīšana, uz
stādījuma pārbaude un nostiprināšana, kā arī mērīšana apstrā
des procesā ir saistītas ar lielām grūtībām un aizņem daudz 
laika. Parasti pieres virpām ir viens suports, reti — divi suporti.
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Та kā smagās apstrādājamās detaļas novietotas konsolveidā, 
pieres virpas darba vārpsta un darba vārpstas balsti strādā ļoti 
nelabvēlīgos apstākļos un ātri iziet no ierindas. Ar pieres virpām 
apstrādāto detaļu precizitāte nav sevišķi augsta. So trūkumu dēļ 
pašlaik pieres virpu ražošana pārtraukta. To vietā izgatavo ka
ruseļvirpas, kuras kalpo tiem pašiem uzdevumiem, bet kurām nav 
lielas daļas pieres virpām raksturīgo trūkumu.

Karuseļvirpām (16. tab., 5. tips) darba vārpsta novietota 
vertikāli, bet to plānripa rotē horizontālā plaknē, tāpēc detaļu 
uzstādīšana, uzstādījuma pārbaude un nostiprināšana nerada 
sevišķas grūtības. Detaļas svaru uzņem darba vārpstas pēdas 
gultnis un plānripas gredzenveida vadotnes, pateicoties kam 
darba vārpstas mezgls strādā normālos apstākļos. Apstrādā
jamo detaļu mērīšana karuseļvirpām arī ir ievērojami vien
kāršāka nekā pieres virpām. Mūsu zemes jauno karuseļvirpu 
konstrukcijas ļauj pilnībā izmantot cietsakausējumu griezējins
trumentus.

Daudzgriežņu virpas (16. tab., 7. tips). Daudzgriežņu apstrā
des princips ir tāds, ka detaļai, kura prasa biežu griežņu maiņu 
un vairākkārtēju mērīšanu, atsevišķu sektoru secīgas apvirpoša- 
nas vietā lieto pāreju koncentrācijas metodi, kurā visus detaļas 
sektorus apstrādā vienlaicīgi ar griežņu komplektu, kas iepriekš 
uzstādīts pēc dotajiem izmēriem.

Daudzgriežņu virpu iestādīšanai vajadzīgs ilgs laiks, tāpēc 
tās ir lietderīgi lietot, tikai izgatavojot detaļas lielās partijās, 
t. i., galvenokārt lielsēriju un masveida ražošanā.

Hidrauliskās kopēšanas ierīces lietošana modernajās daudz
griežņu virpās (tas ievērojami vienkāršo virpu iestādīšanu un 
palielina to ražīgumu) ļauj šīs virpas sekmīgi lietot arī sērij
veida ražošanā. Hidrauliskās kopēšanas ierīce ļauj ar daudz
griežņu virpām izgatavot ne tikai daudzpakāpju detaļas, bet 
arī veiddetaļas.

Tā kā daudzgriežņu virpas detaļu apstrādā vienlaicīgi ar vai
rākiem griežņiem, tad tangenciālo griešanas spēku summārā 
griezes momenta pārvarēšanai šīs virpas izgatavo ar lielas jau
das piedziņām un tām ir stingā, masīva konstrukcija. Detaļām, 
kuras apstrādā ar daudzgriežņu virpām, arī jabūt pietiekami 
stingām.

Daudzgriežņu virpas no parastajām virpām atšķiras ar to, 
ka tām ir viens priekšējais un viens vai divi pakaļējie suporti. 
Priekšējam suportam piešķir tikai garenpadeves kustību, kura 
kalpo vienlaicīgi visu cilindrisko virsmu apvirpošanai un, ja ir 
īpaši kopīri, slīpo konusu apvirpošanai. Pakaļējiem suportiem ir 
tikai šķērspadeves kustība, un tie kalpo galu virpošanai, īsu 
konisku un veidvirsmu apvirpošanai, rievu griešanai un citām 
līdzīgām operācijām.
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157. attēlā a shematiski parādīta zobrata-vārpstas apstrāde 
ar parastu daudzgriežņu virpu. Griežņi 8—14, kas iespīlēti 
priekšējā suportā, kalpo vārpstas cilindrisko sektoru apstrādei; 
grieznis 15 ar kopīra palīdzību apvirpo zobrata konisko virsmu; 
pakaļējā suporta griežņi 1, 3 un 4 kalpo galu virpošanai; griez
nis 2 nodrošina koniskā zobrata īsās veidvirsmas iegūšanu,

Šķerssuporti

3 5 2

157. att. Zobrata-varpstas apstrāde ar daudzgriežņu virpu (shēma):
а — p arastās  konstrukcijas; b — a r h idrauliskās kopēšanas suportu.



griežņi 6 un 7 nogriež fāzītes, bet grieznis 5 iegriež rievu. 
Ja šo pašu detaļu apstrādā ar daudzgriežņu virpu, kurai ir 
hidrauliskās kopēšanas suports (157. att. b), griežņu daudzums 
un tātad arī virpas iestādīšanas laiks strauji saīsinās. Pakaļējā 
suporta griežņi 1, 2, 3 un 4 šajā gadījumā virpo galus un iegriež 
rievu. Visas pārējās virsmas apstrādā grieznis 5, kas iespīlēts 
hidrauliskās kopēšanas suportā.

Revolvervirpa (16. tab., 3. tips). Revolvervirpās visu attiecī
gās operācijas veikšanai nepieciešamo griezējinstrumentu kom
plektu (griežņus, urbjus, paplašinātājurbjus, rīvurbjus, vītņgrie- 
žus utt.) saskaņā ar apstrādājamās detaļas konfigurāciju un 
izmēriem iepriekš iespīlē virpas ierīcēs un pēc vajadzības 
pakāpeniski un ātri iestāda darba stāvoklī.

Tā kā revolvervirpu iestādīšanai ir nepieciešamas samērā sa
režģītas ierīces un ilgs laiks, tad tās parasti lieto tikai sērijveida 
un lielsēriju ražošanā.

Taču ar detaļu grupveida apstrādes metodi, ko ieteica S. Mit
rofanovs un kurā lieto grupveida ierīces, kas derīgas analogu 
detaļu grupas apstrādei, var revolvervirpas racionāli izmantot 
arī sīksēriju ražošanā.

Galvenā revolvervirpu atšķirība no universālajām virpām ir 
tā, ka revolvervirpām ir garensuports ar revolvergalvu un nav 
jātnieka. Revolvervirpas, kas paredzētas stieņmateriāla detaļu 
apstrādei, bez tam apgādātas ar stieņa padošanas un iespīlēša- 
nas ierīci.

Revolver galvas var būt ar horizontālām un vertikālās grie
šanās asīm. Vertikālās revolvergalvas parasti izgatavo seš- 
skaldņu, bet horizontālās — apaļas.

Revolvervirpās ar vertikālo revolvergalvu bez garensuporta 
ir arī šķērssuports nogriešanai un galu virpošanai. Revolvervir
pām ar horizontālo revolvergalvu šķērssuporta nav, jo šajā ga
dījumā nogriešanu un galu virpošanu izdara, lēni griežot revol
vergalvu ap tās asi. Revolvergalvas lēno griešanu var veikt kā 
ar roku, tā mehāniski. 158. attēlā shematiski parādīts, kā iestāda 
īscaurules apstrādei revolvervirpu ar vertikālo revolvergalvu un 
šķērssuportu.

Revolvergalvas I pozīcijā stieni padod līdz atdurei, II pozī
cijā ar griežņa turētāju un centrēšanas ierīci veic apvirpošanu 
līdz diametram D\ un cauruma centrēšanu. Revolvergalvas III 
pozīcijā apvirpo virsmu līdz diametram D2 un urbj caurumu ar 
diametru d\, IV  pozīcijā urbj caurumu ar diametru d2 un apvirpo 
pakāpi ar diametru D3.

Tālāk ar izvirpošanas griežņiem 1 un 2, kuri iestādīti šķērs
suporta galvā, pakāpeniski izvirpo caurumu ar diametru d3 
un iekšējo rievu. Ar rīvurbi, kas uzstādīts revolvergalvas V po
zīcijā, veic galīgo apstrādi caurumam ar diametru d3. Rievas
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vītnei un diametram Dx iegriež ar griezni 3. Vītni griež revol- 
vergalvas VI pozīcijā ar vītņgriezi, kas iespīlēts īpašā patrona.

Grieznis 3 kalpo arī detaļu nogriešanai, bet grieznis 4 — 
gala virpošanai pirms stieņa padošanas līdz atdurei.

Virpošanas automāti un pusautomāti (16. tab., 0, 1. un 2 .
tips). Tā kā iestādīšanai un regulēšanai, kā arī īpašo ierīču iz
gatavošanai vajag daudz laika, virpošanas automātus un pus- 
automātus lieto galvenokārt masveida un lielsēriju ražošanā.

Sī lipa virpās visi kustības veidi ir automatizēti. Griešanas 
kustības un padeves ātruma maiņa, darba gājienu un tukšgai
tas ieslēgšana un izslēgšana, darbīgo daļu iestādīšana dažādās 
pozīcijās un visi pārējie virpas vadīšanas darbi automātos un 
pusautomātos notiek bez strādnieka līdzdalības.

Automāti atšķiras no pusautomātiem tikai ar to, ka automā
tiem sagataves uzstādīšana un iespīlēšana un gatavās detaļas 
noņemšana arī notiek automātiski, bet pusautomātiem šīs operā
cijas veic ar rokām.

Automātus iedala vienvārpstas un vairākvārpstu automātos.
V i e n  v ā r p s t a s  a u t o m ā t u s  savukārt iedala veidvir- 

pošanas-nogriešanas automātos, veidvirpošanas-garenvirpoša
nas automātos un revolvervirpošanas automātos.

Veidvirpošanas-nogriešanas automātiem nav revolvergalvas, 
un to suporti var pārvietoties tikai šķērsvirzienā, tāpēc ar šiem
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automātiem var apstradat īsas, samēra vienkāršās konfiguracn 
jas detaļas.

Veidvirpošanas-garenvirpošanas automātos darba vārpstas 
priekšējais balsts kopā ar apstrādājamo detaļu var pārvietoties 
garen virzienā. Ar noteiktu programmu izstrādājuma un šķērs- 
suportu padeves kustības ātruma maiņai var apstrādāt samērā 
garas, ļoti sarežģītas konfigurācijas detaļas. Garensuports ar 
urbšanas un vītņu griešanas ierīcēm vēl vairāk paplašina šī vir
pošanas automātu tipa lietošanas tehnoloģiskās iespējas.

Revolvervirpošanas automāti (16. tab., 1. tips) ir automati
zētas revolvervirpas.

V a i r ā k  v ā r p s t u  a u t o m ā t u s  un  p u s a u t o m ā t u s  
(16. tab., 2 . tips) izgatavo ar četrām, piecām un sešām darba 
vārpstām. Padomju Savienībā galvenokārt izgatavo četrvārp- 
stu un sešvārpstu automātus un pusautomātus. Sešvārpstu auto
mātus izgatavo kā ar horizontālu, tā arī ar vertikālu darba 
vārpstu novietojumu.

XX K O D A Ļ A

URBJMAŠĪNAS UN DARBS AR TĀM

100. §. URBŠANAS DARBI

Uzdevums. Lielākajai daļai mašīnu un mehānismu detaļu ir 
apaļi caurumi. Caurumi var būt mazāk precīzi — sastiprinā- 
šanas un precīzi — salāgošanas. Caurumi var būt can rejoši un 
necaurejoši, cilindriski, koniski un vītņoti. Pēc savstarpējā no
vietojuma detaļās caurumi var būt koaksiāli, paralēli, ar šķēr
sām vai krustiskām asīm. Sevišķu vietu ieņem dziļie caurumi, 
kuru dziļums 10 un vairāk reižu pārsniedz to diametru.

Urbšanas grupas darbgaldi paredzēti visu ļipu apaļu cau
rumu apstrādei un retos gadījumos — daudzskaldņu caurumu 
apstrādei.

Klasifikācija. Ir daudz dažādu urbjmašīnu, kuru galvenie 
tipi parādīti 19. tabulā.

Visizplatītākās ir vienvārpstas vertikālās urbjmašīnas 
(19. tab., 1. tips). Tās var būt galda, sienas un uz pamata stāvo
šas (uz kolonas). Galda urbjmašīnām ir ļoti ātra gaita, ar tām 
apstrādā caurumus ar diametru līdz 5— 8 mm. Piemēram, galda 
urbjmašīnas 2A106 darba vārpstai ir 1545—15 000 apgriezienu 
minūtē.

Plaši izplatītas arī radiālās urbjmašīnas (19. tab., 5. tips). 
Tās var būt standarttipa, universālas un plaši universālas.
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19. tabula

Galvenie urbšanas grupas darbgaldu tipi

Darbgalda kopskats Galvenie
mezgli Lietojums

m
03

>л
2ь-

1Л

CJ>

1 — pamatne;
2  — galds; 3  — 
darba vārpsta;
4  — balstenis;
5 — ātrumkār
ba; 6  ■— kolona

Caurumu apstrādei 
samērā nelielās 
detaļās ar svaru 
līdz 25 kg indivi
duālajā un sērij
veida ražošanā

ooП
>tJO03
Д 1Б1 [_ 3 
3 
cn

>N•o
3СОQ

со

1 — pamatne;
2  — galds; 3  — 
darba vārpstas; 
4  — zvanveida 
daudzvārpstu 
galva; 5  — pie
dziņa; 6  — ko
lona

Vairāku caurumu 
vienlaicīgai ap
strādei vidēja lie
luma un svara de
taļās sērijveida un 
lielsēriju ražošanā
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19. tabulas turpinājums

D arbgalda kopskats

« ci Or

Galvenie
mezgli Lieto] ums

>2•o
C3(X

1 ■— pamatne;
2  — nekustīgā
kolona; 3  —
grozāmā kolona;
4 — traversa;
5 — traverses
pacelšanas un 
nolaišanas me
hānisms; 6  —
darba vārpstas 
kārba; 7 — dar
ba vārpsta; 8 — 
galds

Caurumu apstrādei 
lielās un smagās 
detaļas individuā
lajā un sērijveida 
ražošanā

cо
о

1 — statne; 2  — 
pakaļējā kolona;
3 — balstenis;
4  — galds; 5 — 
darba vārpsta;
6  — planripa;
7 — priekšējā
kolona; 8  —
darba vārpstas 
kārba

Precīzu un savstar
pēji saistītu (ko
aksiālu, paralē
lu, perpendikulā
ru) caurumu ap
strādei lielās deta
ļās

ira
_£
•5i-,ооЫ
ТГ

1 — statne 2  — 
kolona; 3  — pie
dziņa; 4  — bal
stenis; 5  — dar
ba vārpsta; 6  — 
galds; 7 — ka
manas; 8 — no
lasīšanas ierīces

Sevišķi precīzu un 
stingri savstarpēji 
saistītu caurumu 
apstrādei ierīcēs, 
štancēs un lielās 
detaļas
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Dciudzvārpstu urbjmašīnas arī izgatavo dažādu tipu: rindas 
urbjmašīnas, kam visas darba vārpstas novietotas vienā rindā, 
zvanveida urbjmašīnas (19. tab., 3. tips) un agregāturbjmašī- 
nas, kuras izmanto lielsēriju un galvenokārt masveida ražošanā.

Sevišķu vietu urbšanas darbgaldu grupā ieņem izvirpošanas 
mašīnas. Universālākās no tām ir horizontālās izvirpošanas ma
šīnas (19. tab., 6 . tips). Dimantizvirpošanas mašīnas paredzētas 
precīzu un gludu caurumu izveidošanai. Koordinātizvirpošanas 
mašīnas (19. tab., 4. tips) kalpo precīzu un savstarpēji cieši 
saistītu caurumu apstrādei.

Urbšanas process. Vienīgais instruments, kas ļauj mehānis
kās apstrādes ceļā izveidot necaurejošus un caurejošus cauru
mus vienlaidu materiālā, ir urbis. Urbji ir dažāda tipa: kalēj- 
urbji, spirālurbji, lielgabalurbji, gredzenurbji, kombinētie spe
ciālie urbji.

Galvenais urbju veids ir spirālurbis (159. att.).
U r b j a  e l e me n t i .  Urbis sastāv no šādiem elementiem: 

a — galva, b — darba daļa, c — kāts, d ■— plakanā daļa. Ur
bjiem ar cilindrisku kātu nav plakanās daļas. Spirālurbim atšķi
rībā no griežņa ir divas skaidvirsmas 1, divas galvenās mugur- 
virsmas 2, divas muguras palīgvirsmas 3 (lentītes) un attiecīgi 
divas galvenās griezējšķautnes 4, divas palīggriezējšķautnes 5 
un divas virsotnes 6. Bez tam, krustojoties galvenajām mugur- 
virsmām, urbim rodas šķērsšķautne 7.

U r b j a  ģ e o m e t r i j a .  Urbim mugurleņki a ir mainīgi, tie 
palielinās no perifērijas urbja centra virzienā, sasniedzot 25— 
30°. Turpretim skaidleņkiem у maksimālā vērtība ir urbja peri

d

159. att. Spirālurbis.
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fērijā, un tie samazinās urbja centra virzienā. Skaidleņķi ir at
karīgi no vltņveida rievu slīpuma leņķiem to: jo lielāki leņķi ы, 
jo lielāki leņķi y-

Dubulto leņķi plānā 2q>, urbjot tēraudu un čugunu, izvēlas 
116—118° lielu. Alumīnija un misiņa urbšanai leņķi 2 ф izvēlas 
130—140° lielu, bet nemetālisku materiālu urbšanai — ma
zāku: ap 75—80° lielu. Paligleņķi plānā spirālurbjiem ir vienādi 
ar nulli.

N o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  e l e m e n t i .  Pārgriešanas 
dziļumu t urbšanā pieņem urbja rādiusu. Padeves lielums s ir 
urbja pārvietošanās lielums ass virzienā viena apgrieziena laikā. 
Tomēr, tā kā spirālurbim ir divas galvenās griezēj šķautnes, tad 
biezumu katrai no divām nogriežamām sloksnītēm aprēķina, iz
ejot no padeves lieluma s puses. Summārais nogriežamo slok
snīšu šķērsgriezums lāpāt kā grieznim ir vienāds ar griešanas 
dziļuma un padeves lieluma reizinājumu, t. i., fs = t-s.

G r i e š a n a s  s pēk i .  Griešanas procesā uz urbi darbojas 
aksiālais spēks P0 (159. att.) un griezes moments Mgr. To lie
lumu tāpat kā virpošanā nosaka pēc formulām vai tabulām.

Galvenie darbu veidi (20. tab.). 5. precizitātes klases cauru
mus vienlaidu materiālā izveido ar urbšanu. Caurumu apstrādei 
ar diametru līdz 50- 80 mm izmanto spirālurbjus, bet lielu cau
rumu veidošanai lielo cauruļveida urbjus. Precīzu un gludu cau
rumu apstrādei līdz 2 . precizitātes klasei ieskaitot secīgi izmanto 
trīs instrumentus — urbi, paplašinātājurbi un rivurbi. Lai iegūtu 
2. precizitātes klases caurumus, kuru diametrs lielāks par 15— 
18 mm, sērijveida ražošanā lieto divkāršo izrīvēšanu.

Caurumu apstrādi skrūvju, kokskrūvju un kniežu galvu lig
zdām izdara ar attiecīgas konfigurācijas paplašinātājurbjiem 
vai gremdurbjiem.

Caurumu galus apstrādā ar norivjiem. Caurejošu vītņotu 
caurumu apstrādei lieto pagarinātus vitņurbjus. Necaurejošus 
vītņotus caurumus secīgi apstrādā ar divu vai trīs vitņurbju 
komplektu. Caurumu izvirpošanu izpilda tikai ar izvirpošanas 
mašīnām, urbjmašīnas šim nolūkam nav piemērotas.

Izvirpojot var apstrādāt jebkura izmēra caurumus — ar dia
metru 3—5 mm un lielākus. Lietojot smalko izvirpošanu ar lie
liem griešanas ātrumiem (150 -300 m minūtē), nelielu grieša
nas dziļumu (0,02—0,1 mm) un mazu padevi (0,05—0,1 mm uz 
apgriezienu), var izveidot caurumus ar precizitāti līdz 1. klasei 
un virsmas gludumu līdz 1 0 . klasei.

Ierīces. Griezējinstrumentus ar diametru 12—15 mm un lie
lākus nostiprina urbjmašīnas darba vārpstā, kur tie tiek notu
rēti, pateicoties koniskam kātam ar plakano daļu. Konuss pre
cīzi centrē instrumentu pret darba vārpstas asi un pārnes griezes 
momentu no darba vārpstas uz instrumentu, bet urbja plakanā
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20. ta b u la

Galvenie darbi, kurus izpilda ar urbjmašīnām

O perācijas A pstrādes shēma Instrum enti Tehnoloģiskās iespējas

Urbšana

Spiralurbis

Cauru|urbis

Caurejošu un necaurejošu cilindrisku cau
rumu urbšana vienlaidu materiālā ar dia
metru 0,15—80 mm

Ar cauru|urbjiem ar diametru 50—500 mm 
Apstrādes precizitāte — 5, klase 
Apstrādātās virsmas gludums — 3.—4. klase

Gremdēšana

Koniskais grcmdurbis

Caurumu gremdēšana skrūvēm un kniedēm 
ar iegremdētām, pusiegremdētām un cilin
driskam galviņām

Apstrādātās virsmas gludums — 4.—6. klase

Cilindriskais gremdurbis
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362
20. ta b u la s  tu rp in ā ju m s

Operācijas A pstrādes shēma

Galu apstrāde

Vitnes griešana

Instrum enti Tehnoloģiskas iespējas

Norīvji

Galu apstrāde (cauruma izeja) skrūvju un 
bultskrūvju galviņām, paplāksnēm, uzgriež
ņiem utt.

Apstrādātās virsmas gludums — 4.—5. klase

Vitņurbji

3. precizitātes klases sastiprināšanas vītnes 
griešana caurejošos un necaurejošos cauru
mos ar diametru 3—40 mm un lielāku 

Necanrejošus vītņotus caurumus apstrādā 
secīgi ar diviem vai trim vitņurbjiem



daļa pasargā instrumentu no pagriešanās darba vārpstas ko
nusā. Ja instrumenta konuss mazāks par darba vārpstas konusu, 
tad lieto attiecīgas pārejas čaulas (160. att. a).

Instrumentus ar cilindrisku kātu iespīlē dažādās patronās —■ 
divžokļu, trīsžokļu, splļžokļu vai ātri maināmās. Izplatītas kon
strukcijas trīsžokļu patrona parādīta 160. attēla b.

160. att. Ierīces instrumentu iespīlēšanai urbjmašīnas darba
vārpstā:

а  — koniskā p āre jas čaula; b — trīsžokļu patrona; c — ā tri nom ainām ā
patrona.

Sērijveida ražošanā, ja nepieciešams instrumentu ātri nomai
nīt bez urbjmašīnas apstādināšanas, cauruma secīgā apstrādē 
ar urbi, paplašinātājurbi un rīvurbi izmanto ātri maināmās pat
ronas (160. att. c). Instrumenta maiņai gredzenu 1 paceļ uz 
augšu, pie tam lodītes 2 centrbēdzes spēku iespaidā attālinās, 
un instrumentu ar čaulu 3 var brīvi izņemt no patronas. Pēc 
kārtējā instrumenta iestādīšanas gredzens 1 noslīd uz leju un 
ievirza lodītes 2 čaulas 3 padziļinājumos m. Lodītes 2 neļauj 
instrumentam izkrist un vienlaicīgi pārnes uz (o darba vārpstas 
griezes momentu.

Apstrādājamās detaļas atkarībā no izmēriem un konfigurā
cijas uzstāda uz galda vai iespīlē mašīnskrūvspīlēs. Lielas deta
ļas nostiprina tieši uz galda.

Sērijveida un masveida ražošanā detaļu iespīlēšanai izmanto 
īpašus konduktorus ar rūdītām vadčaulām, kas nodrošina
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precīzu caurumu izvietojumu bez iepriekšējas aizzīmēšanas. 
161. attēla redzams konduktors tāda cauruma urbšanai dētajā 5, 
kurš novietots paralēli detaļas atbalsta virsmai. Konduktors sa

stāv no stureņa 4, pie kura ar šarnīra- 
sviras ierīci / piespiež apstrādājamo 
detaļu 5, konduktora plates 3 un čau
las 2, kas novietota precīzā attālumā 
no apstrādājamās detaļas bāzes virs
mas un kalpo instrumenta vadīšanai.

101. §. VERTIKĀLĀS URBJMAŠĪNAS

Galvenie mezgli un kustības. Mo
dernas konstrukcijas vertikālā urbj
mašīna (162. att.) sastāv no pamat
nes 1, kolonas 6, ātrumkārbas 5, bal
steņa 4, kurā iemontēts padeves mehā
nisms un darba vārpstas mezgls 3, 
galda 2 un pretsvara, kas novietots 
kolonas iekšpusē.

Ātrumkārbu ar piedziņas elektrodzinēju montē kolonas aug
šējā daļā. Kolona uzstādīta uz dobās pamatnes, kas kalpo ari 
par tvertni dzesējoša šķidruma savākša
nai. Balstenis ar darba vārpstas mezglu 
un galds var pārvietoties pa kolonas va- 
dotnēm, un tos nostiprina vajadzīgajā 
stāvoklī atkarībā no apstrādājamās de
taļas izmēriem.

Vertikālās urbjmašīnas griešanas 
kustību un padeves kustību saņem darba 
vārpsta ar griezējinstrumentu.

Darba vārpstas un apstrādājamā 
cauruma ass sakrišanai apstrādājamo 
detaļu ar rokām pārvieto pa urbjmašī
nas galdu, tāpēc vertikālās urbjmašīnas 
var sekmīgi lietot tikai samērā vieglu un 
kompaktu detaļu apstrādei.

Kinemātiskās shēmas. Visiem verti
kālo urbjmašīnu tipizmēriem ar maksi
mālo urbšanas diametru 18—75 mm ki
nemātiskās shēmas izstrādātas pēc 
viena principa. Piemēram ņemsim urbj
mašīnas 2A135 kinemātisko shēmu 
(163. att., sk. ielīmi).

Rotācijas kustību no elektrodzinēja 
ar jaudu 4,5 kW un apgriezienu skaitu 
n =  1440 apgr./min. pārnes ar maināmu 162. att. Vertikālās urbj

mašīnas kopskats.

161. alt. Konduktors ar 
šarnīra-sviras ierīci.
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skriemeļu ķīļsiksnas pārvadu uz ātrumkārbās vārpstu /. Vārpstā 
II atkarībā no trīskāršā kustīgā zobratu bloka B\ stāvokļa 
iegūst trīs dažādus griešanās ātrumus, kurus uz vārpstu III pār
nes zobrati 34—38. Trīskāršais bloks B2, pārnesot rotācijas kus
tību no vārpstas III uz dobo vārpstu IV, trīs reizes palielina 
ātrumu skaitu, dodot 9 dažādus ātrumus.

Visus šos deviņus griešanās ātrumus pārnes ar rievsavie- 
nojumu no vārpstas IV  uz darba vārpstu V. No darba vārpstas 
zobrati 27—50 un 27—50 pārnes rotācijas kustību uz padevju 
kārbu, kas sastāv no diviem mehānismiem ar izbīdāmu ķīli. Pa
devju kārbai jānodrošina 12 dažādi padeves lielumi, tomēr divu 
ātrumu sakrišanas dēļ ir tikai 11 padeves lielumi.

No padevju kārbas vārpstas VIII rotācijas kustību caur dro
šības uzmavu Mi pārnes uz vārpstu IX, kas novietota uz tās 
pašas ass, un tālāk caur griemežpārvadu 1—47, izciļņu uzmavu 
M2 un vārpstu X uz zobstieņa zobratu 14. Zobrats 14 ir sazobē 
ar zobstieni, kas nostiprināts uz darba vārpstas čaulas un piešķir 
darba vārpstai aksiālo padevi. Darba vārpstas pārvietošanu ar 
roku, kā arī mehānisko padevju ieslēgšanu un izslēgšanu izdara 
ar rokratu S.

Balsteņa un padevju mehānisma pārvietošanu pa kolonu iz
dara ar roktura /?i palīdzību caur griemežpārvadu 1—32 un zob
stieņa zobratu 18. Galda pacelšanu un nolaišanu izdara ar rok
tura R2 palīdzību caur koniskajiem zobratiem 16—43 un vad- 
vārpstu XII.

102. §. PĀRĒJIE URBŠANAS GRUPAS DARBGALDU TIPI
Radiālās urbjmašīnas (19. tab., 5. tips). Grozāma kolona 3 

kopā ar traversu 4 un darba vārpstas kārbu 6 var pagriezties 
attiecībā pret nekustīgās kolonas 2 asi. Bez tam darba vārpstas 
kārba var pārvietoties radiāli pa traversas vadotnēm. Sīs kustī
bas ļauj darba vārpstas asi iestādīt jebkurā punktā laukumā, 
kuru ierobežo darba vārpstas ass maksimālā un minimālā rā
diusa riņķa līnijas un traversas pagriešanās leņķa malas.

Tādējādi radiālo urbjmašīnu konstrukcija īpaši piemērota 
caurumu apstrādei lielās un smagās detaļās, jo ļauj uz galda 
vai pamata plates nekustīgi nostiprinātai detaļai savienot ap
strādājamo caurumu asis ar darba vārpstas asi, pārvietojot 
darba vārpstas kārbu un pagriežot kolonu ar traversu. Univer
sālo radiālo urbjmašīnu konstrukcijās traversu un darba vārp
stas kārbu montē uz grozāmiem riņķiem, kas ļauj nostādīt darba 
vārpstas asi telpā jebkurā leņķī slīpu caurumu urbšanai.

Daudzvārpstu urbjmašīnas. Ir vairāki daudzvārpstu urbj
mašīnu paveidi, kas paredzēti noteiktu tehnoloģisku uzdevumu 
veikšanai. Tomēr visus daudzvārpstu urbjmašīnu tipus izmanto 
tikai sērijveida, lielsēriju un galvenokārt masveida ražošanā.
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Dažāda diametra caurumu apstrāde vienā detaļā vai viena 
cauruma apstrāde ar dažādiem griezējinstrumentiem (ar urbi, 
paplašinātājurbi, rīvurbi) saistīta ar lieliem laika zudumiem bie
žas instrumentu maiņas dēļ.

Daudzvārpstu urbjmašīna ar kopējo galdu un katras darba 
vārpstas neatkarīgu piedziņu ļauj iepriekš iestādīt darba vārp
stās nepieciešamo griezējinstrumentu komplektu un turpmāk 
vairs netērēt laiku to maiņai.

Vairākus caurumus ar paralēlām asīm vienlaicīgi apstrādā 
vai nu ar zvanveida urbjmašīnām (19. tab., 3. tips) ar pārstā
dāmam darba vārpstām, vai ar agregāturbjmašīnām ar nemai
nīgu darba vārpstu novietojumu. Pirmās izmanto sērijveida, ot
rās — masveida ražošanā.

Izvirpošanas mašīnas. Urbjmašīnas ļauj apstrādāt caurumus 
ar samērā nelielu diametru — līdz 80—100 mm. Taču lielu ma
šīnu ražošanā bieži ir nepieciešams lielās detaļās izveidot cau
rumus ar diametru līdz vairākiem metriem.

Ar urbjmašīnām nevar apstrādāt arī precīzus caurumus, 
kuriem izvirzītas stingras prasības ass taisnumam un novietoju
mam pret citām detaļas virsmām. Šo uzdevumu veikšanai vis
piemērotākās ir izvirpošanas mašīnas.

Horizontālās izvirpošanas mašīnas (19. tab., 6 . tips) ir uni
versālākās no visas urbšanas darbgaldu grupas. Ar tām var 
izpildīt tas pašas operācijas, ko ar parastajām urbjmašīnām, un 
bez tam caurumu izvirpošanu, cilindrisku izciļņu apvirpošanu, 
ārēju un iekšēju gala virsmu virpošanu ar griezni, iekšēju rievu 
izvirpošanu, iekšēju vītņu griešanu ar griezni, kā ari visas frē
zēšanas operācijas.

Griešanas kustību saņem darba vārpsta 5 vai plānripa 6. 
Padeves kustību var piešķirt darba vārpstai tās ass virzienā, 
suportam pa plānripas rādiusu, darba vārpstas kārbai 8 verti
kālā virzienā un galdam 4 garenvirzienā un šķērsvirzienā. Bez 
tam galda augšējā daļa var pagriezties ap savu asi par 360°.

Dažus izvirpošanas mašīnu modeļus izgatavo bez plānripas 
un tās suporta, kurš kalpo rievu izvirpošanai, galu virpošanai 
un citiem līdzīgiem darbiem.

Koordinātizvirpošanas mašīnām (19. tab., 4. tips) rakstu
rīga augsta izgatavošanas precizitāte un īpašas nolasīšanas 
ierīces (mehāniskas, optiskas vai elektriskas), kas ļauj galdu ar 
apstrādājamo detaļu attiecībā pret darba vārpstas asi iestādīt 
pa divām koordinātēm ar precizitāti līdz 0,01—0,005 mm. Patei
coties tam, ar koordinātizvirpošanas mašīnām var apstrādāt cau
rumus ar precizitāti līdz 1. klasei ieskaitot un ieturēt uzdotos 
attālumus starp asīm ar precizitāti līdz ± 0 ,01  mm.

Šīs mašīnas sevišķi nepieciešamas instrumentu cehos kon
duktoru, ierīču un štanču izgatavošanai, kā arī eksperimentāla
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jos cehos detaļu pirmo paraugu izgatavošanai bez konduktoriem 
un ierīcēm.

Лг dimantizvir poš anas mašīnām paredzēts apstrādāt sevišķi 
precīzus caurumus ar ļoti gludu virsmu. Lielo precizitāti un glu- 
dumu darbā ar dimantizvirpošanas mašīnām sasniedz, izmanto
jot par griezējinstrumentiem dimantus vai to aizstājējus (metāl- 
keramiskos sakausējumus vai sevišķi izturīgu keramiku), kā ari 
lietojot īpašus griešanas režīmus — lielus ātrumus, nelielus 
griešanas dziļumus un mazas padeves.

Dimantizvirpošanas mašīnas plaši izmanto automobiļu un 
traktoru, kā ari motorbūves rūpniecībā cilindru bloku, čaulu, 
klaņu un citu detaļu izvirpošanai.

XXI N O D A Ļ A

FRĒZMAŠĪNAS UN DARBS AR TĀM

Darbi, ko izpilda ar frēzmašīnām, ir ļoti daudzveidīgi. Vis
biežāk frēzmašīnas izmanto plakņu un rievu, kā arī plakanu 
veidvirsmu apstrādei. Speciālās frēzmašīnas piemērotas sarež
ģītu telpisku veidvirsmu apstrādei.

Pašlaik sava augstā ražīguma un universāluma dēļ frēzma
šīnas izplatības ziņā ieņem otro vietu pēc virpām.

103. §. FRĒZMAŠĪNU KLASIFIKĀCIJA

Konsolfrēzmašīnas. Šim frēzmašīnu tipam raksturīgs tas, ka 
galds ar apstrādājamo detaļu var pārvietoties trijos savstarpēji 
perpendikulāros virzienos, bet dažiem modeļiem — arī leņķī 
pret darba vārpstas asi. Sakarā ar universālumu un ērtību darbā 
konsolfrēzmašīnas ir izplatītākais frēzmašīnu tips. Tās paredzē
tas samērā nelielu un vieglu detaļu apstrādei. Vislielākajai mūsu 
zemē ražotajai konsolfrēzmašīnai galda izmēri ir 400X 1600 mm.

Atkarībā no konstrukcijas konsolfrēzmašīnas iedala verti
kālās, horizontālās, universālās un plaši universālās.

Vertikālajām frēzmašīnām (21. tab., 1. tips) darba vārpstas 
ass novietota perpendikulāri galda virsmai. Šīs frēzmašīnas vai
rāk nekā citas piemērotas plakņu apstrādei ar gala frēzēm, kā 
arī darbiem, kurus izpilda ar kāta un pirksta frēzēm. Dažām 
vertikālajām frēzmašīnām darba vārpsta ir grozāma.

Horizontālajām frēzmašīnām darba vārpstas ass novietota 
horizontāli, t. i., paralēli galda darba virsmai. Šīs frēzmašīnas 
paredzētas galvenokārt detaļu apstrādei ar cilindriskajām frē
zēm, diska frēzēm, veidfrēzēm un citām uzmaucamām frēzēm.
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Galvenie frēzmašīnu tipi
21. ta b u la

Frēz-
m ašī-

nas
tips

Frēzmašinas kopskats Galvenie mezgli

KfiГЗC
>00C3

EnIO>
оwcо

/ — pamatne; 
2 — statne; 3  — 
piedziņa; 4  — 
virsējā sija; 5  — 
darba vārpsta; 
6  — galds, 7 — 
konsole; 8  — vir
sējās sijas pa- 
pildsaites ar 
konsoli

1 — pamatne;
2  — konsole;
3  — grozāmā
da]a; 4  — galds; 
5 ■— vertikālā 
frēzgalva; 6  ■— 
hori zontālais 
balsts; 7 —
statne

Uzdevums

Plakņu, ķīļrievu, T 
veida rievu, bezde
līgas astes veida 
rievu frēzēšanai 
un citiem darbiem

Plakanu virsmu ap
strādei, cilindrisku 
zobratu zobu grie
šanai, spirālveida 
rievu griešanai un 
citiem darbiem

Štanču un presfor
mu apstrādei, grie
zējinstrumentu iz
gatavošanai un 
sarežģītas konfi
gurācijas detaļu 
frēzēšanai
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21. ta b u la s  tu rp in ā ju m s

Frēz-
m a Š t -

nas
tips

Frēzmašinas kopskats Galvenie mezgli Uzdevums

ГЗ&
ГЗ
Ē

i(U

осоС
О

S]сига
1П

1 — statne; 2  — 
šķērskamanas;
3  — galds; 4  ■— 
frēzkārba; 5  — 
kolona; 6  ■—
padevju un āt
ro pārvietoju
mu piedziņa

Plakņu un rievu 
apstrādei vidēja 
lieluma detaļās, ja 
strādā ar ātrgrie- 
šanas režīmiem

1ЛC3c
>сЛГЗ
ENiO>
caj
CC3о
со

I  u n  4  — kolo
nas; 2  un 3  —  
frēzkārbas;
5  — kārbu pie
dziņa; 6  ■— 
galds

Smagu un lielu de
taļu apstrādei, kā 
ari vairāku vidēja 
lieluma detaļu 
vienlaicīgai ap
strādei

1ЛC3
.5>00
EЫ
cocdCcdKO ICJo ,
о

■ф"

4

1 — statne; 2  —  
galds; 3  — ap
strādājamās 
detaļas un ko- 
pīra kolona; 
4  — kopējamā 
galva; 5  —
darba vārpstas 
kārba; 6  —
kārbas kolona

Štanču, presformu, 
metāla modeļu, 
kokiļu un citu sa
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Horizontālo frēzmašīnu paveids ir universālās frēzmašinas 
(2 1 . tab., 8 . tips), kas atšķiras no horizontālajām tikai ar gro
zāmo daļu, kura ļauj pagriezt galdu leņķi pret darba vārpstas 
asi. Tas ļauj ar universālajām frēzmašīnām izpildīt tās pašas 
operācijas, ko ar horizontālajām frēzmašīnām, un bez tam 
griezt spirālveida rievas urbjiem, paplašinātājurbjiem, rīvur- 
bjiem, frēzēm, zobratiem un citām līdzīgām detaļām.

Plaši universālajām frēzmašīnām (21. tab., 7. tips) parasti 
ir divas darba vārpstas — horizontāla un grozāma vertikāla. So 
frēzmašīnu galds arī ir grozāms. Plaši universālās frēzmašinas 
izmanto galvenokārt instrumentu cehos speciālu instrumentu, 
ierīču, štanču, presformu izgatavošanai, kā arī aparātu būvē 
sarežģītas konfigurācijas detaļu apstrādei.

Bezkonsolfrēzmašīnas. Tās var būt vertikālas un horizon
tālas. Padomju Savienībā izgatavo tikai vertikālās bezkonsol- 
frēzmašinas (21. tab., 5. tips), kas paredzētas samērā lielu de
taļu apstrādei. Sīm frēzmašīnām raksturīgs tas, ka galds var 
pārvietoties tikai divos savstarpēji perpendikulāros virzienos — 
garenvirzienā un šķērsvirzienā. Vertikāli pārvietojas pati darba 
vārpstas kārba.

Garenfrēzmašīnas. Izgatavo dažādus šīs konstrukcijas frēz
mašīnu tipus: vienvārpstas, divvārpstu (2 1 . tab., 6 . tips) un 
poriālās — ar trijām vai četrām darba vārpstas kārbām. Garen- 
frēzmašīnu galds pārvietojas līkai garenvirzienā, vertikāli un 
šķērsvirzienā pārvietojas darba vārpstu kārbas. Garenfrēzma
šīnas izmanto lielgabarīta detaļu apstrādei vai arī vairāku lielu 
un smagu detaļu vienlaicīgai apstrādei.

Kopēšanas frēzmašīnas. Šīs frēzmašīnas (21. tab., 4. tips) 
kalpo sarežģītas konfigurācijas detaļu izgatavošanai pēc šablo
niem vai modeļiem sērijveida ražošanā. Agrākajiem kopēšanas 
frēzmašīnu modeļiem bija mehāniska kopēšanas sistēma. Moder
najās frēzmašīnas precīzai kopēšanai izmanto elektriskās vai 
hidrauliskās kopēšanas sistēmas. Visplašāk kopēšanas frēzma
šīnas izmanto instrumentu cehos štanču ražošanai.

Nepārtrauktas darbības frēzmašīnas. Pēc konstrukcijas šīs 
frēzmašīnas iedala karuseļfrēzmašīnās un trumuļfrēzmašīnās 
ar vienu vai vairākām darba vārpstām. Šīs frēzmašīnas lieto 
lielsēriju ražošanā.

Ķaruseļfrēzmašinām ir apaļš galds, kas rotē horizontālā 
plaknē. Apstrādājamās detaļas iespīlē uz galda. Darba vārpstas 
novietotas vertikāli virs galda. Ar šīm frēzmašīnām var frēzēt 
detaļas tikai no vienas puses.

Trumuļfrēzmašīnām ir daudzskaldņu trumulis, kas rotē ap 
horizontālu asi. Apstrādājamās detaļas nostiprina uz trumuļa 
skaldnēm. Darba vārpstas novietotās horizontāli abās trumuļa 
pusēs un var frēzēt detaļas vienlaicīgi no abām pusēm.

Speciālās frēzmašīnas. Pie speciālajām frēzmašīnām pieder
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visas frēzmašīnas, kas paredzētas šaura operāciju loka izpildei, 
piemēram, ķīļrievu frēzmašīnas, ko izmanto tikai ķīļrievu frēzē
šanai, rievu frēzmašīnas, ko izmanto rievu frēzēšanai turbo- 
ģcneratoru rotoros, agregātfrēzmašīnas, ko izmanto masveida 
ražošanā, utt.

104. §. FRĒZĒŠANA

Frēzes darbība principiāli atšķiras no citu daudzasmeņu in
strumentu — paplašinātājurbju, rīvurbju, gremdurbju, vītņur- 
bju utt. darbības. Šiem instrumentiem padeve vienmēr ir vēr
sta instrumenta rotācijas ass virzienā, ka rezultātā visas instru
menta griezēj šķautnes vienlaicīgi piedalās darbā, nepārtraukti 
veicot skaidas nogriešanu, bet skaidas šķērsgriezums vienmērī
gas uzlaides apstākļos paliek pastāvīgs. Turpretim frēzmašīnām 
padeve vērsta perpendikulāri instrumenta rotācijas asij, kā re
zultātā katrs frēzes zobs atrodas konlaklā ar apstrādājamo de
taļu tikai nelielu apgrieziena daļu. Darbā vienlaicīgi piedalās 
viens vai vairāki frēzes zobi, bet ne vairāk par pusi. Šķērsgrie
zums skaidai, ko nogriež katrs zobs, nav pastāvīgs, bet mainās 
no nulles līdz maksimālai vērtībai. Frēzes daudzie zobi, kas 
kairs strādā tikai nelielu frēzes apgrieziena daļu un paspēj at
likušajā laikā atdzist, nodrošina lielu instrumenta noturību un 
augstu ražīgumu.

Frēzēšanas veidi. Ir divi galvenie frēzēšanas veidi — cilin
driskā un gala frēzēšana.

Cilindriskajā frēzēšanā (164. att. a) apstrādāto virsmu 1 
profilē galvenās griezējšķautnes 2, kas novietotas uz frēzes ro
tācijas virsmas. Tāpēc apstrādātās virsmas šķērsprofils ir pil
nīgi atkarīgs no frēzes veidules profila un ir pretējs tam, t. L, 
ja frēze ir izliekta, tad apstrādātā virsma ieliekta, — un otrādi.

Apstrādātās virsmas garenprofils šajā frēzēšanas veidā ir 
viļņveidīgs, pie tam attālums a starp viļņiem ir atkarīgs no pa
deves lieluma uz zobu, bet viļņu augstums bez tam ari no frēzes 
diametra.

Lai iegūtu augstu apstrādātās virsmas gludumu, cilindris
kajā frēzēšanā jāstrādā ar nelielām padevēm.

Gala frēzēšanā (164. att. b) apstrādāto virsmu l veido ne 
galvenās griezējšķautnes 2, bet palīggriezējšķautnes 3, kas no
vietotas frēzes galā. Tāpēc neatkarīgi no frēzes veidules profila 
apstrādātā virsma vienmēr ir plakne.

Gala frēzēšanā apstrādātās virsmas gludums arī ir atkarīgs 
no padeves lieluma uz zobu. Tomēr šajā gadījumā, ja iestādīša
nas palīgleņķi ir mazi vai vienādi ar nulli, ļoti augstu apstrā
dātās virsmas gludumu var iegūt ar lielām padevēm uz zobu. 
Tāpēc gala frēzēšana, ja pārējie apstākļi ir vienādi, nodro
šina lielāku ražīgumu nekā cilindriskā frēzēšana. Tomēr tās
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lietošana ierobežota ar plakņu apstrādi, pārējos gadījumos jāiz
manto cilindriskā frēzēšana.

Rievu un pakāpju apstrādē frēze strādā kombinēti; dažas ap
strādātās virsmas rada frāzes zobu galvenās griezējšķautnes, 
bet citas — frēzes gala griezējšķautnes (164. att. c).

164. att. Frēzēšanas veidi:
а — cilindriskā frēzēšana; b — gala frēzēšana; c — kombinētā frēzēšana.

Frēzēšanas metodes. Kā cilindrisko, tā ar! gala frēzēšanu 
var izpildīt divējādi — kā pret padevi, tā padeves virzienā.

Ja frēzē pret padevi (165. att. a), detaļas 2 padeves s kus
tība vērsta pretēji griešanas ātruma v virzienam. Tā rezultātā 
katrs frēzes 1 zobs griež skaidu, kuras biezums mainās no nul
les līdz maksimumam. Griešanas spēks P vērsts uz augšu un 
cenšas atraut detaļu 2 no galda 3.

Ja frēzē padeves virzienā (165. att. b), detaļas padeves kus
tība ir vērsta tajā pašā virzienā kā griešanas ātrums v. Katrs 
frēzes 1 zobs griež skaidu, kuras biezums mainās no maksimā
lās vērtības līdz nullei. Griešanas spēks P piespiež detaļu 2 pie 
galda 3.

372



Kā rāda prakse, vairāku iemeslu dēļ frēzēšana padeves vir
zienā, ja pārējie apstākļi ir vienādi, nodrošina lielāku frēzes 
noturību, labāku apstrādājamas virsmas gludumu un mazāku 
izlietoto jaudu. Tomēr šajā metodē vajadzīga stinga frēzmašī- 
nas konstrukcija un garenpadeves piedziņā nedrīkst būt spēles.

165. att. Frēzēšanas metodes: 
а  — pret padevi; b — padeves virzienā

Ja apstrādājamai detaļas virsmai ir lējuma garoza vai pļāva, 
tad labāka ir frēzēšana pret padevi, jo tad frēzes zobs iegriežas 
zem garozas, nolaužot to un aizmetot projām no griešanas zo
nas, bet frēzēšanā padeves virzienā zobs nogriež garozu un 
ienes io līdz ar abrazīvajām daļiņām griešanas zonā, kas neiz
bēgami rada ātru frēzes nodilšanu.

Griešanas elementi frēzēšanā. Frēzēšanā, tāpat kā citos ap
strādes veidos, griešanas režīmu raksturo griešanas ātrums, 
padeves lielums, griešanas dziļums un papildus vēl frēzēšanas 
platums.

Par griešanas ātrumu v frēzēšanā sauc frēzes zobu griezēj- 
šķautnes tālāko punktu aploces ātrumu. To izsaka metros mi
nūte.

Par griešanas dziļumu t sauc īsāko attālumu starp apstrā
dājamo un apstrādāto virsmu jeb, citiem vārdiem sakot, viena 
gājiena laika nogriežamas materiāla kārtas biezumu milimetros 
(164. att.).

Par frēzēšanas platumu В sauc milimetros izteiktu apstrā
dājamas virsmas platumu frēzes asij paralēlā virzienā (gala 
frēzēšana — frēzes asij perpendikulārā virzienā).

Par padevi uz zobu sz sauc sagataves pārvietošanās lielumu 
attiecībā pret frēzi, frēzei pagriežoties par vienu zobu; to izsaka 
milimetros uz zobu.

Par padevi uz apgriezienu s sauc sagataves pārvietošanās 
lielumu attiecībā pret frēzi viena apgrieziena laika; to izsaka mi
limetros uz apgriezienu.

Par padevi minūtē sm sauc sagataves pārvietošanās ātrumu 
attiecībā pret frēzi; to izsaka milimetros minūtē.
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Frēzēšanas padeves saistītas sava starpā šādi: 
sm= s-n  = sz - z -n  mm/min.,

kur г — frāzes zobu skaits;
n — frāzes apgriezienu skaits minūtē.

Kā redzams 165. attēlā, skaidas biezums jebkurā frēzēšanas 
paņēmienā nepārtraukti mainās, un tātad skaidas šķērsgrie
zuma laukums un griešanas spēks frēzēšanā ir mainīgi lielumi.

Galvenie frēžu tipi. Vārda «frēze» nozīme franču valodā ir 
zemene. Tiešām, pirmie frēžu tipi, kuriem līdzīgi vīlēm bija uz
cirsti sīki zobi un kurus lietoja tikai veidvirsmu apstrādei, pēc 
izskata atgādināja zemeni. Frēžu tālākā attīstība notika kon
strukcijas un zobu profila pilnveidošanas virzienā un frēžu spe
cializācijas virzienā.

Dažādos frēžu tipus klasificē pēc uzdevuma, pēc zobu for
mas un virziena, pēc konstrukcijas, pēc piestiprināšanas paņē
miena utt.

Pēc k o n s t r u k c i j a s  frāzes iedala viengabala, uzlodētās, 
saliekamās frēzēs un frāzēs ar ātri maināmiem ieliekamiem zo
biem (frēzgalvas).

Viengabala frēzes 1, 2, 4, 7 (166. att.) izgatavo no vien
gabala augstvērtīga instrumentu materiāla.

Uzlodētās frēzes izgatavo no lētiem konstrukciju tēraudiem, 
bet to zobu darba daļām uzlodē augstvērtīgu instrumentu ma
teriālu plāksnītes. So frēžu izgatavošana ir darbietilpīgāka, tās 
ir mazāk izturīgas nekā viengabala frēzes, bet toties ekonomis
kākas.

Saliekamās frēzes 3 sastāv no korpusa, ko izgatavo no le
ģēta konstrukciju tērauda, un ieliekamiem zobiem, kurus nostip
rina frēzes korpusā ar mehāniskiem līdzekļiem — ķīļiem, konis
kām tapām u. tml. Saliekamo frāzi uzasina saliktā veidā.

Frēzgalvām 15 ir ātri nomaināmi zobi, kuri ir parastie 
griežņi. Šādu zobu asināšanu var izdarīt kā atsevišķi no kor
pusa ar sekojošu zobu iestādīšanu frēzes korpusā pēc šablona, 
tā arī saliktā veidā. Atkarībā no darba veida frēzes zobus var 
iestādīt ar virsotnēm vienā plaknē vai arī pakāpjveidā.

Nelielas ātrgriezējtērauda frēzes parasti izgatavo vienga
bala, bet frēzes ar cietsakausējuma plāksnītēm — uzlodētās. 
Lielas frēzes (ar diametru virs 60 mm) parasti izgatavo salie
kamas. Ātrfrēzēšanai visbiežāk izmanto frēzgalvas.

Pēc z o b u  p r o f i l a  izšķir frēzes ar taisnmuguras un 
aizmugurētiem zobiem. Pēc virziena zobi var būt taisni vai 
spirā 1 veida (vītņveida).

Taisnmuguras zobam (167. att. a) ir skaidvirsma 1, mugur- 
virsma 3, lentīte 2 un skaidrieva 4. Taisnmuguras zobu asinā
šanu, kā tas nosacīti parādīts attēlā, izdara tikai pa mugur-
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166. att. Frēžu tipi.

167. att. Frežu zobi:
a — taisnm uguras zcbi: b — aizm tigurētie zobi.

virsmu. Skaidrievā 4 novietojas skaida. Pēc Ļeņingradas Kirova 
rūpnīcas novatoru I. Ļeonova un V. Karaseva ieteikuma frāzēm 
ar taisnmuguras zobiem izveido palielinātu skaidrievu ar lielu 
noapaļojuma rādiusu un pulētu virsmu. Tas atvieglo skaidas no
plūšanu un ievērojami paaugstina darba ražīgumu.
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Aizmugurētie zobi (167. att. b) atšķiras ar to, ka tiem nav 
lentītes, bet to mugurvirsma 2 izveidota pēc Arhimeda spirā
les. Skaidrievu 3 izveido samērā šauru, bet dziļu. Aizmugurētos 
zobus asina tikai pa skaidvirsmu 1. Izgatavošana aizmugurē- 
tiem zobiem ir sarežģītāka nekā taisnmuguras zobiem, tāpēc 
tos lieto tikai vcidfrēžu konstrukcijās, kuras pēc asināšanas ne
drīkst mainīt profilu (moduļfrēzes, gliemežfrēzes utt.). Visos 
pārējos gadījumos frēzes izgatavo ar taisnmuguras zobiem.

Taisnais zobs sāk darbu uzreiz, ar visu galveno griezēj- 
šķautni, bet spirālveida zobs — pakāpeniski. Tāpēc frēzes ar 
spirālveida zobiem strādā vienmērīgāk un mierīgāk nekā frē
zes ar taisniem zobiem. Tomēr taisno zobu frēzes daudz vien
kāršāk izgatavojamas un frāzējot tās nerada frēzmašīnas darba 
vārpstai papildu aksiālās slodzes.

Pēc p i e s t i p r i n ā š a n a s  p a ņ ē m i e n a  frēzes iedala 
uzmaucamās, kāta un gala frāzēs.

Uzmaucamām frēzēm 1, 3, 4, 7 (166. att.) ir caurums un ķīļ- 
rieva, un tās nostiprina uz darba vārpstas tapņa.

Kāta frēzes 6 un 9 (166. att.) izgatavo vienā gabalā ar ko
nisku vai cilindrisku kātu. Frēzes ar konisku kātu frēzmašīnas 
darba vārpstā iespīlē tieši vai ar koniskas pārejās čaulas palī
dzību. Frēzes ar cilindrisku kātu iespīlē spīļžokļu patronā.

Gala frēzes 15 (166. att.) uzstāda tieši darba vārpstas galā 
un nostiprina ar četrām bultskrūvēm. Griezes momentu no darba 
vārpstas uz frāzi pārnes ar diviem gala ierievjiem.

Pēc u z d e v u m a  frēzes iedala šādos galvenajos tipos: 
plakņu apslradcs, iegriežamās, rievu, leņķu frāzēs, veidfrēzēs. 
zobu, vītņu un speciālās frēzēs.

Pie plakņu apstrādes frēzēm vispirms pieder gala frezes, ku
ras vairāk par citām piemērotas augstražīgai un augstkvalita- 
tīvai plakņu apstrādei. Šeit pieder arī cilindriskās frēzes ar 
taisniem vai spirālveida zobiem.

Iegriežamās frēzes 5 (166. att.) īstenībā ir apaļi zāģi un 
kalpo rievu iegriešanai un materiāla sagriešanai.

Rievu frēzes ir dažādas konstrukcijas: trīspusīgā diska 
frāze 4 (166. att.) kalpo taisnleņķa rievu griešanai, pirksta frē
zes 9 izmanto T veida rievu un bezdelīgas astes veida rievu 
apstrādei. Ar kāta frāzi 6 apstrādā ķīļrievas, logus un līklīnijas 
rievas.

Leņķu frēzes var būt vienleņķa 7 (166. att.) un divleņķu 8.
Veidfrēzes lieto ieliektu, izliektu un līklīnijas veidprofilu ap

strādei.
Pie zobu frēzēm pieder diskveida moduļfrēzes 11, pirksta 

moduļfrēzes 12 un gliemeža moduļfrēzes 16. Tās visas kalpo 
zobratu izgatavošanai. Šeit pieder arī speciālas frēzes konisku 
zobratu izgatavošanai.

Vilnu frēzes var būt divējāda tipa — diskveida 14 un
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ķemmveida 13. Pirmās lieto garu dziļa protila vītņu frēzēšanai, 
otrās — īsu sastiprināšanas vītņu frēzēšanai.

Pie speciālajām frēzēm pieder gravēšanas frēzes un frēzes 
telpiskai kopēšanai, ko izmanto štanču, matriču, presformu utt. 
izgatavošanā.

Frezmašīnu ierīces. Strādājot ar konsolfrēzmašīnām, līdzās 
īpašām ierīcēm detaļu iespīlēšanai plaši lieto lādas universālas

a un b
168. att. Konsolfrēzmašīnu ierīces:

dalītā j galva; c — apaļais galds; d — m ašīnskrūvspīlcs.

ierīces kā dalītāj galvas, mašīnskrūvspīles, apaļo grozāmo galdu 
un tapņus frāžu nostiprināšanai.

U n i v e r s ā l o  d a l ī t ā j  g a l v u  (168. att. a) lieto galve
nokārt horizontālajās un universālajās frēzmašmās, un to iz
manto sagataves dalīšanai vienlīdzīgās daļās, frāzējot kvad
rātus, sešskaldņus, izgatavojot zobratus, ķēžratus utt., sagata
ves pagriešanai par vajadzīgo leņķi un rotācijas kustības 
pārnešanai uz sagatavi, griežot vītņveida rievas.

Galvenie dalītājgalvas elementi ir darba vārpsta V (168. att.
b), ko ar rokturi R saista gliemežpārvads 1—40, pastāvīgais da- 
lītājdisks Du maiņzobratu ģitāra а—b un c—d un vairāki zob
ratu pārvadi.

Universālā dalītājgalva ļauj izdarīt dalīšanu ar četrām me
todēm — tiešo, vienkāršo, kombinēto un diferenciālo metodi.

377



Tiešajā metodē izņem no sazobes griemežpārvadu 1—40 un, 
izmantojot sprosttapu S b izdara dalīšanu ar dalītāj disku Dx, 
kam ir 24 caurumi. Tiešā metode ir ļoti precīza un ražīga, bet 
ar to var dalīt tikai 2, 3, 4, 6 , 8 , 12 un 24 daļās.

Vienkāršajā metodē atvieno maiņzobratu ģitāru un dalīšanu 
izdara pēc maināma dalītājdiska D2 ar sporsttapu S2 caur glie- 
mežpārvadu 1—40. Gliemežpārvada pārnesuma skaitli sauc par 
dalītājgalvas raksturojumu N. Mūsu zemē ražotām dalītājgal- 
vām At = 40. Dahtājgalvai ir trīs maināmi dalītājdiski. Pirma
jam dalītājdiskam uz dažādām aplocēm ir 15, 16, 17, 18, 19 un 
20 caurumu, otrajam — 21, 23, 27, 29, 31 un 33 caurumi un tre
šajam — 37, 39, 41, 43, 47 un 49 caurumi. Apstrādājamo detaļu 
ar vienkāršo metodi var sadalīt jebkurā daļu skaitā līdz 50. Sī
kākās daļās ar vienkāršo metodi var dalīt tikai tad, ja z, da
līts ar 40 (dalītājgalvas raksturojums), dod neīstu daļskaitli, 
kura skaitītājs nav lielāks par 50. Nepieciešamo roktura R pa
griezienu n aprēķina pēc formulas

Piemēram, dalīšanai 34 daļas n =  p  = 1 ^  =  1 . ^as
nozīmē, ka rokturis R jāpagriež par vienu pilnu apgriezienu 
un vēl 3/17 apgrieziena. Šo apgrieziena daļu skaita pēc pirmā 
dalītājdiska D2. Sprosttapu S2 nostāda uz aploces ar 17 cauru
miem.

Kombinētajā metodē katrs apstrādājamās detaļas dalījums ir 
divu pagriezienu summa vai starpība. Vienu pagriezienu izdara 
ar sprosttapu S2 tāpat kā vienkāršajā metodē, bet otru, papildu 
pagriezienu izdara ar pakaļējo sprosttapu S3. Šī metode mazliet 
paplašina dalīšanas iespējas, bet zemā ražīguma un zemās pre
cizitātes dēļ gandrīz netiek izmantota.

Diferenciālā metode ir universālākā, jo ļauj dalīt apstrādā
jamo detaļu jebkurā daļu skaitā. Tā pamatota uz to, ka nepie
ciešamo dalītājdiska D2 papildu pagriešanu uz vienu vai otru 
pusi izdara ar maiņzobratu ģitāru а—b un c—d. Maiņzobratu 
zobu skaitu aprēķina saskaņā ar vajadzīgo daļu skaitu z.

Dalītājgalvu izmanto arī universālajām frēzmašīnām spirāl- 
rievu un slīpzobu zobratu frēzēšanai.

A p a ļ o  g a l d u  (168. att. c) lieto vertikālajām frēzmašī
nām. Tas kalpo galvenokārt riņķveida padeves piešķiršanai ap
strādājamai detaļai, ja frēzē izciļņus, klaņu galvas, dīseles un 
citas detaļas, kurām ir cilindriskas virsmas, kā arī sagataves 
pagriešanai vajadzīgajā leņķī un tās dalīšanai vienlīdzīgās da
ļās ar vienkāršo metodi.
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М а š ī  n s k r ū v s p ī l e s  (168. att. d) izmanto visu veidu 
konsolfrēzmašīnām nelielu detaļu iespīlēšanai.

Pēdējā laika plaši izplatītas pneimatiskās un pneimohidrau- 
liskās mašīnskrūvspīles, kas ļauj ļoti ātri un stingri iespīlēt 
apstrādājamās detaļas.

105. §. KONSOLFRĒZMASINU UZBOVE

Galvenie mezgli. Universālās konsolfrēzmašīnas sastāv no 
šādiem mezgliem (169. att.): pamatnes A, kas vienlaicīgi ir arī 
tvertne dzesētājšķidruma savākšanai, statnes B, uz kuras uz
montēti visi frēzmašīnas mezgli, piedziņas ar ātrumkārbu C, 
darba vārpstas mezgla E ar starppārvadu, virsējās sijas D ar 
piekargultņiem F un G, kas atbalsta frēžu tapņus, konsoles L, 
šķērskamanām Ķ, galda grozāmās daļas J, galda I, padevju pie
dziņas M un papildsaitēm H starp šķērssiju un konsoli.

Kinemātiskā shēma. No atloka elektrodzinēja ar jaudu 5,8 k\V 
kustību ar pusstingo uzmavu pārnes uz ātrumkārbas pirmo 
vārpstu (170. att., sk. ielīmi). Uz vārpstas /  pa ķīļrievām pār
vietojas divkāršs zobratu bloks Bļ. Uz vārpstas II  nekustīgi
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nostiprināti zobrati 34, 31, 28, 24 un 38. Pa vārpstu III pārvie
tojas divi divkārši bloki B2 un Bs. Atkarībā no bloka В i stā
vokļa kustību pārnes uz vārpstu II ar zobratiem 38—24 vai ar 
zobratiem 24—38. Atkarībā no bloku B2 un B3 stāvokļa rotā
cijas kustību pārnes no vārpstas II uz vārpstu III ar zobratiem 
34—28 vai 31—31, ja ieslēgts bloks B3, vai ar zobratiem 28— 
34 vai 24—38, ja ieslēgts bloks B2. Pavisam vārpstai III ir as
toņi griešanās ātrumi.

Ātrumkārbas izvadskriemelis 0  140 uzstādīts uz atsevišķas 
vārpstas IV  un saņem rolāeijas kustību no vārpstas III ar zob
ratiem 20—20.

Vārpsta IV  iemontēta balstenī, kas var grozīties attiecībā 
pret vārpstas III asi, nodrošinot skriemeļa pārvietošanos sik
snas pārvada spriegošanai.

Tālāk rotācijas kustību trīs ķīļsiksnas caur skriemeli 0  210 
pārnes uz dobo vārpstu V, kas novietota uz vienas ass ar frēz- 
mašīnas darba vārpstu. Vārpstas V pretējā galā ir zobrats 30.

Ja ieslēgta izciļņu uzmava M ļy kustību uz darba vārpstu 
VII pārnes no vārpstas V zobrati 30—64, starppārvada vārpsta 
VI un zobrati 25—69. Lielos apgriezienu skaitus uz darba vārp
stu pārnes tieši no vārpstas V, kad uzmava M, ieslēgta, bet zob
rati 64 un 25 nav sazobē ar zobratiem 30 un 69.

Starppārvads divreiz palielina ātrumu skaitu, nodrošinot 
darba vārpstai sešpadsmit griešanās ātrumus.

Kā padeves, tā ari ātro pārvietojumu laikā konsoles mehā
nisms saņem rotācijas kustību no atloka elektrodzinēja ar jaudu 
1,7 kW, kurš ar pusstingo uzmavu tieši saistīts ar padevju kār
bas pirmo vārpstu VIII. Uz vārpstu IX  rotācijas kustību pārnes 
bloks Bļ  ar zobratiem 24— 38 vai 38— 24. Vārpsta X saņem ro
tācijas kustību caur bloku B5 vai BR, un lai ir astoņi griešanās 
ātrumi. Vārpstas X  galā nostiprināts plats zobrats 18, kurš vien
mēr ir sazobē ar kustīgā bloka B7 zobratu 37. Bloka B7 zobrati 
var būt sazobē ar zobratiem 15 vai 37, kas stingi nostiprināti 
uz vārpstas XII, nodrošinot šai vārpstai sešpadsmit griešanās 
ātrumus.

No vārpstas XII rotācijas kustību gliemežpārvads 2—36 un 
apsteidzes uzmava Mn pārnes uz vārpstu XIII. Vārpstas otrā 
galā nostiprināts zobrats 22, kas caur zobratiem 42 un 42 griež 
reversu kārbas centrālo vārpstu XIV. Sadales zobrats 42 sais
tīts ar vārpstu A7k ar drošības uzmavu Md un ir sazobē vien
laicīgi ar zobratu 30, kas nostiprināts uz vārpstas XVII, un ar 
labajiem zobratiem 42 un 42, kuri brīvi uzmaukti uz vārpstām 
XV un XVIII. Kreisais zobrats 30, kas nostiprināts uz vārpstas 
XVII, vienmēr ir sazobē ar kreisajiem zobratiem 42 un 42, kuri 
brīvi uzmaukti uz vārpstām XV  un XVIII. Kreisie zobrati 42 
un 42 rotē ar tādu pašu ātrumu kā labie zobrati 42 un 42, bet uz 
pretējo pusi.
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Izciļņu uzmava M3 reversē galda vertikālās padeves kus
tību, ko saņem no vadvārpstas XVI, kura savukārt saņem rotā
cijas kustību no reversu kārbas caur koniskiem zobratiem 
15—30. Izciļņu uzmava M4 reversē šķērspadeves kustību, ko sa
ņem no vārpstas XVIII.

Galda garenpadeves kustība, ko saņem no reversu kār
bas, tiek pārnesta uz zobratu 33 un tālāk caur zobratiem 35—27, 
zobratu vārpstu 19, zobratiem 19—19, konisko pārvadu 14—28 
un konisko reversu uz garenpadeves vadvārpstu XXII. Izciļņu 
uzmava M5 kalpo garenpadeves reversēšanai.

Galda, šķērskamanu un konsoles ātrie pārvietojumi notiek 
ar pastāvīgu ātrumu — 2,9, 2,3 un 1,15 m minūtē.

Sājā gadījumā rotācijas kustību no elektrodzinēja, apejot 
padevju kārbu, pārnes tieši caur vārpstu VIII, skrūvratiem 
12—24 un berzes uzmavu M2 uz vārpstu XIII un tālāk uz frēz- 
mašīnas darbīgajām daļām. Vārpstai XIII ātri rotējot, tā, pa
teicoties apsteidzes uzmavai Ma, automātiski atvienojas no glie- 
mežzobrata 36 korpusa.

106. §. PĀRĒJIE FRĒZMAŠINU TIPI

Vertikālā bezkonsolfrēzmašīna GA54 (21. tab., 5. tips). Frēz- 
mašīnas galda izmēri ir 600X2200 mm. Pie šīs frēzmašīnas 
konstrukcijas īpatnībām, kas to padara sevišķi piemērotu ātr- 
apstrādei, pieder: griešanas kustības un padeves kustības pie
dziņas lielā jauda un ātrums; statnes un galda masīvums; kon
soles nevajadzība; smagais spara rats uz frēzkārbas darba 
vārpstas; automātiska iespīlēšanas ierīce šķērskamanu, frēz
kārbas un darba vārpstas čaulas nostiprināšanai; gliemeža- 
zobstieņa pārvads galda garenpadevei; ātro pārvietojumu 
iespēja visām darbīgajām daļām; ātrumkārbas un padevju kār
bas hidroficētā vadība; iespēja strādāt pēc pusautomātiska 
cikla; rādītāja ierīce darba vārpstas un čaulas precīzai pārvie
tošanai un bremzēšanas ierīce darba vārpstas ātrai apstādinā- 
šanai.

Ātrumkārbai, kas iemontēta frēzkārbā, ir četri divkāršie kus
tīgie zobratu bloki, kas nodrošina darba vārpstai sešpadsmit 
griešaņās ātrumus (no 16 līdz 1250 apgriezienu minūtē).

Portālā garenfrēzmašīna (171. a tt.). Šī frēzmašīna sastāv 
no šādiem galvenajiem mezgliem: statnes 1 ar V veida vadot- 
nēm, divām kolonām 3 un 10 ar plakanām vadotnēm, portāla 6, 
kas savieno abas kolonas to augšdaļā, traversas 4, traversas pa
celšanas un nolaišanas mehānisma 7, vertikālām frēzkārbām 5 
un 8, sānu frēzkārbām 2 un 11, galda 12 un frēzkārbu padeves 
mehānisma 9.

Galdam 12, uz kura nostiprina apstrādājamās detaļas, ir
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tikai viena padeves kustība garenvirzienā. Traversu kopā ar ver
tikālajam frēzkārbām var pārvietot pa kolonu vadotnēm verti
kāli un nostiprināt ar īpašiem mehānismiem vajadzīgajā stā
voklī atkarībā no apstrādājamo detaļu augstuma.

171. att. Portālas garenfrēzmašīnas kopskats.

Vertikālās frēzkārbas var pārvietot pa traversas vadotnēm 
šķērsvirzienā, bet sānu frēzkārbas — pa kolonu vadotnēm ver
tikāli un var nostiprināt saskaņā ar detaļu apstrādājamo vir
smu novietojumu. Frēžu precīzo iestādīšanu pēc apstrādājamo 
detaļu konfigurācijas un izmēriem izdara ar rokratu 13, aksiāli 
pārvietojot darba vārpstu čaulas.

XXII N О D А I, А

ĒVELMAŠĪNAS UN CAURV1LKŠANAS MAŠĪNAS 
UN DARBS AR TĀM

Ēvelmašīnas un caurvilkšanas mašīnas lielo galvenokārt 
tiem pašiem darbiem, kam frēzmašīnas, _t. i„ plakņu, dažādu 
rievu un plakanu veidvirsmu apstrādei. Šīs grupas darbgaldu 
īpatnība ir la, ka par griešanas kustību izmanto taisnvirziena 
turpatpakaļkustibu. Lielu masu bieža reversēšana stipri ierobežo 
ar ēvelmašīnām sasniedzamo griešanas ātrumu; vēl vairāk ēvel- 
mašīnu ražīgumu ierobežo tukšgaita. Ir daudz daļēji ieviestu 
priekšlikumu atpakaļgaitas izmantošanai ēvelēšanai, taču vai
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rāku iemeslu dēļ, no kuriem galvenie ir apstrādes precizitātes 
pazemināšanās un lielais laika patēriņš ierīču iestādīšanai, šī 
ēvelēšanas metode netiek plaši lietota.

Pēdējos gados, sevišķi pēc plašas ātrapstrādes metožu ievie
šanas, ēvelmašīnu vietā stājas ražīgākās frēzmašīnas. Tomēr 
ēvelmašīnām salīdzinājumā ar frēzmašlnām ir vairākas priekš
rocības: tās ir konstrukcijas ziņā vienkāršākas, lētākas, ļoti uni
versālas, precīzākas, gludapstrādē var nodrošināt labāku ap
strādāto virsmu kvalitāti un ļauj iegūt ļoti sarežģītas konfi
gurācijas virsmas ar vienkāršu instrumentu — griezni, kamēr 
darbam ar frēzmašlnām nepieciešamas dārgās frēzes. Tāpēc 
remontu, instrumentu, eksperimentālos un ražošanas cehos ar 
sīksēriju ražošanu ēvelmašīnas vēl lieto samērā plaši.

Caurvilkšanas mašīnas plaši izmanto masveida un lielsēriju 
ražošanā galvenokārt apaļu caurumu un veidcaurumu apstrā
dei, dažādu rievu griešanai un ārējo virsmu apstrādei. Ar 
grupveida apstrādes metožu ieviešanu šīs augstražīgās mašī
nas sāk arvien plašāk lietot arī detaļu izgatavošanā samēra 
nelielām partijām.

107. §. ĒVELMAŠĪNU UN CAURVILKŠANAS MAŠĪNU KLASIFIKĀCIJA

Ēvelmašīnas iedala šķērsēvelmašīnās (šepingi), garenēvel- 
mašīnās un tēsējmašīnās (vertikālās ēvelmašīnās).

Caurvilkšanas mašīnas iedala vertikālās un horizontālās.
Šķērsēvelmašīnās (22. tab., 3. tips). Šī tipa ēvelmašīnās grie

šanas kustību izdara grieznis, kas nostiprināts ēvelmašīnas 
slīdņa suportā. Horizontālas virsmas apstrādē padeves kustību 
(šķērsvirzienā) piešķir galdam kopā ar apstrādājamo detaļu, 
bet vertikālas vai slīpas virsmas apstrādē — suportam ar 
griezni.

Šķērsēvelmašīnās lieto mazu un vidēju detaļu ārējo virsmu 
apstrādei. Agrāk izgatavoja dažādu modifikāciju šķērsā vel ma
šīnas — universālas, ar kustīgām slīdņa kamanām, ar diviem 
slīdņiem un pārvietojamas ar kolonu. Pašlaik mūsu zemes 
darbgaldu būves rūpniecība izgatavo tikai universālās šķērs- 
ēvelmašīnas, kam var būt mehāniska (kloķa-kulises) vai hid
rauliska griešanas kustības piedziņa. Pārējo šķērsēvelmašīnu 
tipu vietā stājušies citi, pilnīgāki un ražīgāki iekārtas veidi.

Garenēvelmašīnas. Šis ēvelmašīnu tips kalpo lielu un smagu 
detaļu apstrādei vai vairāku vidēja lieluma detaļu vienlaicīgai 
apstrādei.

Garenēvelmašīnas iedala vienbalsta (22. tab., 1. tips), div- 
balstu (2 2 . tab., 2 . lips) un malu ēvelmašīnās. Izplatītākās ir 
divbalstu un vienbalsta garenēvelmašīnas, kurās griešanas kus
tību izdara galds un uz tā nostiprinātā apstrādājamā detaļa,
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22. ta b u la

Galvenie evelmašinu un caurvilkšanas mašīnu tipi

M ašī
nas
tips

M ašīnas kopskats Galvenie mezgli Uzdevums

{ ? 3
1 — traversa; 

2  — vertikālais 
suports; 3  ■— 
balsts; 4  un 
5 — padevju 
kārbas; 6  —
sānu suports;
7 — piedziņa;
8  — galds; 
У — statne

Plakņu un rievu 
apstrādei lie
lām detaļām 
vai vairāku vi
dēja lieluma 
detaļu vienlai
cīgai apstrādei

О

>
5

5 15
1 un 9 — sānu 
suporti; 2  un
7 — balsti; 3  ■— 
traversa; 4 ■— 
portāls; 5  — 
un 6 — verti
kālie suporti;
8  — padevju
kārba; 10  — 
piedziņa; 11 —  
galds; 12 —
statne

Tiem pašiem no
lūkiem kā vien- 
balsta ēvelma- 
šīnas, bet de
taļu platumu 
ierobežo a ttā
lums starp bal
stiem

.X-«/>

— pamatne;
— pastatne; 

— galds;
— suports;
— slīdnis;
— statne;

— piedziņa;
— padevju 

mehānisms;
9  — traversa

Plakņu, rievu un 
plakanu veid- 
virsmu apstrā
dei nelielām 
detaļām indivi
duālajā un sīk- 
sēriju ražošanā
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22. tabulas turpinājums

M ašī
nas
tips

M ašīnas kopskats Galvenie mezgli Uzdevums

1Л
C
>1Л
E
СО1Q>H

1 — statne; 2  — 
dalltājierlce;
3  — galds;
4  —  slīdnis;
5 — garenka- 
manas; 6  — 
šķērskamanas;
7 — padeves 
piedziņa

Ķīļrievu, rievu, 
daudzskaldņu 
caurumu un 
plakanu veid- 
virsmu apstrā
dei individuā
lajā un sērij
veida ražošanā

3rtU

>

1 — apakšējā 
statne; 2  —
augšējā statne;
3  — suports;
4  — patrona;
5 — caurvelce

1 — pamatne; 
2  — galds; 3  — 
slīdnis; 4  — 
statne; 5  —
piedziņa

Iekšēju veidvir- 
smu_ apstrādei 
lielseriju un 
masveida ražo
šanā

Arēju virsmu un 
plakņu apstrā
dei masveida 
ražošanā

25 264 385



bet padeves kustību piešķir suportam ar griežņiem. Divbalstu 
ēvelmašinām, ja pārējie apstākļi ir vienādi, raksturīgs lielāks 
stingums un līdz ar to lielāka precizitāte un ražīgums nekā 
vienbalsta ēvelmašinām. Tomēr divbalstu ēvelmašīnām apstrā
dājamās detaļas platums nevar būt lielāks par attālumu starp 
balstiem. Vienbalsta evelmašīnām šī ierobežojuma nav.

Malu ēvelmašinas izmanto vienīgi lielu metāla lokšņu malu 
noslīpināšanai pirms metināšanas. Griešanas kustību un pade
ves kustību šajas ēvelmašīnās izdara grieznis, kas uzstādīts 
kustīgo kamanu suportā.

Tēsējmašīnas (2 2 . tab., 4. tips). Tās lieto galvenokārt ķīļ- 
rievu un rievu griešanai, daudzskaldņu caurumu un veidcau- 
rumu apstrādei, retāk detaļu ārējo virsmu apstrādei.

Tēsējmašīnām griešanas kustība ir slīdņa un griežņa verti
kāla taisnvirziena turpatpakaļkustība. Galds ar apstrādājamo 
detaļu saņem garenpadeves, šķērspadeves vai riņķveida pade
ves kustību. Slīdnis kustību saņem no mehāniskās piedziņas ar 
svārstīgo kulisi vai no hidrauliskās piedziņas.

Bez universālajām tēsējmašīnām instrumentu cehu vajadzī
bām izgatavo arī īpašas, tā saucamās puansonu mašīnas, kas 
kalpo izciršanas štanču puansonu apstrādei. So mašīnu īpat
nība ir griežņa saliktā kustība, kura ceļa lielākajā daļā ir taisn
virziena, bet gājienā beigās riņķveidīga.

Caurvilkšanas mašīnas. Griešanas kustība caurvilkšanas 
mašīnās ir griezējinstrumenta — caurvelces taisnvirziena kus
tība. Padeves kustības caurvilkšanas mašīnās nav. Nepār
traukto griešanas procesu nodrošina ar to, ka caurvelcei katrs 
nākamais zobs ir par dažām milimetra simtdaļām lielāks nekā 
iepriekšējais, bet dažreiz tam ir arī mazliet citāda forma. Caur
vilkšanas mašīnas klasificē pēc dažādām pazīmēm: pēc gal
venās kustības virziena tās iedala horizontālās (22. tab., 5. tips) 
un vertikālās (22. tab., 7. tips), pēc uzdevuma — mašīnās iekšē
jai un ārējai caurvilkšanai, pēc darba kamanu skaita — mašīnās 
ar vienām vai vairākām kamanām.

108. §. ĒVELĒŠANAS UN CAURVILKŠANAS DARBI

Ēvelēšana. Ēvelēšana daudzējādā ziņā ir līdzīga virpošanai, 
un tāpēc nav nepieciešams to īpaši aplūkot. Tomēr ēvelēšanai 
ir savas īpatnības. Griešanas un padeves kustības ēvelēšanā at
šķirībā no virpošanas ir pārtrauktas, pie tam tās nenotiek vien
laicīgi — griešanas kustības laikā padeves kustības nav, pade
ves kustība notiek griešanas kustības virziena maiņas laikā. Tā
pēc griežņa un apstrādājamās detaļas kustības relatīvā ātruma 
virziens skaidas nogriešanas procesā ēvelēšanā atšķirībā no vir
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pošanas sakrīt ar griešanas ātruma virzienu, pateicoties kam 
griešanas leņķi paliek pastāvīgi neatkarīgi no padeves lieluma.

Tā kā griešanas kustība ēvelēšanā ir pārtraukta, skaidas no
griešana notiek ar triecieniem, bet tas prasa kvalitatīvāku ins
trumentu materiālu un izturīgākus griežņus nekā virpošanā. 
Ēvelēšanai visvairāk lieto izliektos griežņus (172. att. f), kas

172. alt. Ēvelēšanas darbu veidi.

lieces deformācijas rezultātā atvirzās no apstrādātās virsmas 
atšķirībā no taisniem griežņiem (172. att. g), kuri griešanas 
spēku iespaidā iespiežas apstrādājamā detaļā, pasliktinot ap
strādātās virsmas kvalitāti. Tomēr konstrukcijas vienkāršības 
dēļ ēvelēšanai plaši lieto ari taisnos griežņus, sevišķi rupjēve- 
lēšanā un pusgludajā ēvelēšanā. Padeves lielumu ēvelēšanā iz
saka milimetros uz dubultgājienu (mm/dub.gāj.).

Darbi, kurus izpilda ar ēvelmašīnām, parādīti 172. attēlā. 
Horizontālas, vertikālas un slīpas plaknes (172. att. a) ēvelē 
ar plakanēvelēšanas griežņiem vai sāngriežņiem ar attiecīgu 
padeves virzienu. Sagriešanas un iegriešanas darbus (172. att. 
b) izpilda ar nogriešanas griežņiem. Ja rievai ir liels dziļums, 
tad, lai izvairītos no griežņa salaušanas, tā platumu b izgatavo 
mazāku par rievas В platumu, bet iegriešanu izdara pakāpj- 
veidā. T veida rievas (172. att. c) un bezdelīgas astes veida rie
vas (172. att. d) ēvelē ar attiecīgas konfigurācijas rievu griež
ņiem. Ja ēvelē slēgtas rievas, griezni atpakaļgaitas laikā neatceļ. 
Plakanas veidvirsmas ēvelē ar veidgriežņiem vai noapaļo- 
juma griežņiem pēc aizzīmējuma (172. att. e) . Pēdējā gadījumā
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grieznis saņem divas padeves kustības, kuras izpilda, ar rokām 
pārvietojot galdu un suportu.

Pēdējā laikā ļoti izplatīta augstražīgā metode plakņu glud- 
ēvelēšanai ar platiem griežņiem un lielām padevēm (līdz 25 mm 
uz dubultgājienu) vai ar griežņiem, kas platāki par apstrādā
jamo plakni (172. att. h).

173. att. Tešanas darbu veidi.

Tēšana. Tēšana būtībā ne ar ko neatšķiras no ēvelēšanas.
Tēšot var apstrādāt necaurejošus un caurejošus veidcauru- 

mus — daudzskaldņu caurumus (173. att. a), iekšējas vadotnes 
(173. att. b un h ) , iekšējās ķīļrievas (173. att. c), daudzrievu 
caurumus (173. att. d), sarežģītas konfigurācijas matrices 
(173. att. e) utt.

Dažas arējas virsmas (173. att. f, g) arī ir ertak apstrādāt 
ar tēsējmašīnām, kaut gan šādas virsmas var izveidot ar ēvel- 
mašīnām un frēzmašīnām. Sakarā ar mazo ražīgumu tēsēj- 
mašīnas lieto galvenokārt individuālajā un sīksēriju ražošanā. 
Lielsēriju un masveida ražošanā analogus tehnoloģiskus uzdevu
mus atrisina ar caurvilkšanu.

Caurvilkšana. Caurvilkšanu izdara ar daudzasmeņu grie
zējinstrumentu — caurvelci, kas ir garš stienis ar griezēj zobiem. 
Caurvelces izgatavo no augstkvalitatīva instrumentu tērauda. 
Katra caurvelce iekšējai caurvilkšanai sastāv no šādām galve
najām daļām (174. att.): 1 — kāta daļas iestiprināšanai ma
šīnas slīdnī (suportā), 2 — vadvirsmas daļas caurvelces vadī
šanai iepriekš izurbtā caurumā, 3 — griezējdaļas, kas izpilda 
galveno griešanas darbu, un 4 — kalibrējošās daļas galīgo iz
mēru izveidošanai ar vajadzīgo apstrādes precizitāti un virsmas 
gludumu.
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174. attēlā a shematiski parādīta caurvelce kvadrātiskiem 
caurumiem, bet 174. attēlā b — ķīļrievu caurvelce. Veidcauruma 
izveidošanai apstrādājamā detaļā iepriekš izurbj mazāku apaļu 
caurumu, pēc tam caurvelces viena gājiena laikā realizē pilnīgu 
cauruma apstrādi. Nav nepieciešama nekāda padeves kustība,

pakāpeniskā apstrādes uzlaides nogriešana notiek tāpēc, ka caur
velces griezējdaļā katrs nākamais zobs augstāks par iepriek
šējo. Caurvelces ir ļoti nodilumizturīgas un nodrošina sevišķi 
augstu darba ražīgumu. Ar caurvilkšanas metodi iegūst preci
zitāti līdz 2 . klasei ieskaitot un apstrādājamās virsmas gludumu 
līdz 7.—8 . klasei. Sakarā ar to pašlaik plaši lieto ārējo virsmu 
caurvilkšanas metodi un konkrēti plakņu caurvilkšanu frēzēša
nas, ēvelēšanas un pat slīpēšanas vietā.

109. §. ŠĶĒRSĒVELMAŠINAS

Galvenie mezgli. Statnei 6 (175. att. a), kuras iekšpusē sa
montēta griešanas kustības piedziņa 7, ir horizontālas vadot- 
nes, pa kurārn pārvietojas slīdnis 5, un vertikālas vadotnes, kas 
kalpo traversas 8 pārvietošanai. Slīdņa priekšdaļā uzstādīts su- 
poris 4. Galds 3 un uz tā uzstādītā detaļa pārvietojas pa tra
versas 8 vadotnēm, un to balsta statnis 2, kas uzstādīts uz pa
matnes 1.

Kinemātika. 176. attēlā (sk. ielīmi) parādīta kinemātiskā 
shēma modernai šķērsevelmašīnai СПС-01 ar kloķa-kulises me
hānisma piedziņu. Rotācijas kustību no elektrodzinēja ar jaudu 
10 kW ķīļsiksnas pārvads 220—410 pārnes uz piedziņas skrie
meli, kas nostiprināts uz dobvārpstas 1. Dobvārpstu /  ar dob- 
vārpstu l l  var saistīt daudzdisku berzes sajūgs F\. Vārpstas II 
galā stingi nostiprināts zobrats 23, kurš caur zobratu 33 pārnes 
rotācijas kustību uz starpvārpstu III. Atkarībā no kustīgā bloka
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Bļ stāvokļa vārpsta IV  saņem no vārpstas II rotācijas kustību 
ar četriem dažādiem ātrumiem. Bloka Bļ viszemākajā (pēc at
tēla) stāvokli zobrats 23, kas nostiprināts uz dobvārpstas II, 
ieiet sazobē ar bloka Bļ (uzmavas Л1,) iekšējiem zobiem, un ro
tācijas kustība no vārpstas II tiek tieši pārnesta uz vārpstu IV.

1/5. att. Sķersevelmašinas kopskats.

Bloka Bļ divos vidējos stāvokļos rotācijas kustību uz vārpstu 
IV pārnes zobrati 23—33 un 27—29 vai 23—33 un 23—33. Aug
šējā stāvoklī bloka Bļ zobrats 29 ieiet sazobē ar uzmavas M2 
zobrata 38 iekšējiem zobiem, un tad rotācijas kustību uz vārp
stu IV  pārnes zobrati 23—33 un 18—38. No vārpstas IV  rotāci
jas kustību uz vārpstu V pārnes divkāršais kustīgais bloks B2, 
kas nodrošina vārpstai V rotācijas kustību ar astoņiem dažā
diem ātrumiem.

Kulises zobrats 120 saņem rotācijas kustību no zobrata 23, 
kas stingi nostiprināts uz vārpstas V. Pa kulises zobrata radiā
lajām vadotnēm var pārvietoties kloķa pirksts P, uz kura uz
stādīts kulises akmens Ka, kas slīd pa kulises rievām. Kulises 
zobratam rotējot, sāk rotēt kloķa pirksts, kas piešķir kulisei turp- 
atpakaļsvārstību kustību. Tā kā kulise ir saistīta ar slīdni, tā 
piešķir slīdnim taisnvirziena turpatpakaļkustību.

Saskaņā ar ātrumkārbas konstrukciju slīdnim ir astoņi da
žādi dubultgājienu skaiti — no 9 līdz 100 dubultgājienu minūtē. 
Slīdņa gājiena garumu, kas atkarīgs no kloķa rādiusa, var mai
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nīt, griežot rokturi /?4, kurš caur vārpstu XXII, koniskiem zob
ratiem 17— 17 un skrūvi XXIII pārvieto kloķa pirkstu P.

Slīdņa gājiena vietu attiecībā pret galdu un apstrādājamo 
detaļu var mainīt, griežot rokturi R2, kas caur vārpstu XX ko
niskiem zobratiem 22—30 un skrūvi XXI pārvieto slīdnīti A, 
kurš saista kulisi ar slīdni.

Koniskā berzes bremze Къ kalpo darbgalda ātrai apstādinā- 
šanai.

Mehānisko (vertikālo) suporta un griežņa padevi realizē no 
svārstīgā sektora Katra slīdņa gājiena laikā sektors S v sa
karā ar berzi pret plati, kas nostiprināta uz statnes, pagriežas 
uz savas ass par zināmu leņķi un caur klani, balansieri un 
sprūdmehānismu, vārpstu XVII, koniskiem pārvadiem 15—15 
un 15— 15 piešķir rotācijas kustību divdaļīgam uzgrieznim U. 
Tā rezultātā suports saņem padevi par lielumu, kas atkarīgs 
no kloķa pirksta stāvokļa attiecībā pret sektora S v rotācijas 
centru.

Galds un traversa padeves kustību saņem no izciļņa Ku kas 
stingi nostiprināts uz dobvārpstas VI. Izcilnis К i caur lodīšu 
gultni iedarbojas uz sprūdmehānisma sviru, piešķirot tai vienu 
dubultsvārstību kulises zobrata viena apgrieziena laikā. Slīdņa 
darba gājienā izcilnis K\ atvirza sprūdmehānisma sviru galējā 
priekšējā stāvoklī, pie tam sprūds slīd pa sprūdratu un galds 
padevi nesaņem. Slīdņa atpakaļgājienā svira atsperes iespaidā 
atgriežas izejas stāvoklī, pagriežot sprūdratu 60.

Sviras pagriešanas leņķi un līdz ar to padeves lielumu iero
bežo izcilnis Kļ, ko vajadzīgajā stāvoklī iestāda ar rokratu Rs.

Ieslēdzot izciļņu uzmavu M3 pa kreisi, rotācijas kustību no 
sprūdrata 60 pārnes caur konisko pārvadu 32—32, Iluka šar- 
nīru, rievvārpstu X un konisko reversu 28—28—28 uz vārpstu 
XI un tālāk atkarībā no pārvietojamā zobrata 42 stāvokļa uz 
vadvārpstu XII, lai piešķirtu galdam šķērspadevi, vai caur zob
ratiem 42—28, vārpstu XIII, konisko pārvadu 20—38 uz vad
vārpstu XIV, lai piešķirtu galdam un traversai vertikālu pa
devi. Padevju virzienu maina, pārslēdzot koniskā reversa izciļņu 
uzmavu Ah.

Galda un traversas ātros pārvietojumus panāk, ieslēdzot iz
ciļņu uzmavu M3 pa labi. Sājā gadījumā rievvārpsta X saņem 
rotācijas kustību ne no sprūdmehānisma, bet no vārpstas I caur 
ķīļsiksnu pārvadu 205—205, vārpstu VII, gliemežpārvadu 2—40 
un vārpstu VIII.

Vārpsta XV  un gliemežpārvads 1—67 kalpo galda korpusa 
pagriešanai attiecībā pret garenisko asi, bet vārpsta XVI un 
gliemežpārvads 1—28 — galda augšējās plates pagriešanai at
tiecībā pret šķērsasi. Iespēja pagriezt galdu divās savstarpēji 
perpendikulārās plaknēs nodrošina ēvelmašīnai lielāku univer- 
sālumu.
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Kā zināms no mehānikas, kloķa-kulises mehānisms nenodro
šina slīdnim vienmērīgu kustības ātrumu — ātrums palielinās 
no nulles līdz maksimumam un pēc tam atkal samazinās līdz 
nullei. Slīdņa atpakaļgaitas ātrums vienmēr ir lielāks par darba 
gājiena ātrumu, tomēr šo ātrumu attiecība ir atkarīga no slīdņa 
gājiena garuma un patvaļīgi to mainīt nevar.

Modernās šķērsēvelmašīnas ir apgādātas ar hidrauliskām 
piedziņām, kas nodrošina slīdņa gājienam vienmērīgu ātrumu, 
ļauj izdarīt slīdņa gājiena ātruma bezpakāpju maiņu un radīt 
vēlamo attiecību starp darba gājiena ātrumu un tukšgaitas āt
rumu.

110. §. GARENEVELMAŠINAS

Galvenie mezgli. Divbalstu garenēvelmašīna (177. att.) sa
stāv no statnes 12, pa kuras V veida vadotnēm pārvietojas galds 
11, diviem vertikāliem balstiem 2 un 7, kas apakšā saistīti ar 
statni, bet augšā ar portālu 4, traversas 3, kas pārvietojas pa 
balstu vadotnēm, četriem suportiem — diviem vertikāliem — 5 
un 6, kas novietoti uz traversas 3, un diviem sānu •— 1 un 9, 
kuri pārvietojas pa balstu vadotnēm, suportu padevju mehā
nisma 8, griešanas kustības piedziņas 10 un vadības pults.

Apstrādājamo detaļu uzstāda uz galda 11, kuram piešķir 
griešanas kustību. Griežņus iespīlē suportos, kuri saņem pa
devju kustību. Traversu nostāda atkarībā no apstrādājamās de-

177. att. Garenevelmašīnas kopskats.
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taļas augstuma un nostiprina vajadzīgajā stāvokli ar īpašu 
mehānismu ar atsevišķu piedziņu.

Vienbalsta garenēvelmašīnas atšķiras no divbalstu ēvelma- 
šlnām tikai ar to, ka tām nav kreisā balsta un portāla, toties 
labo balstu un traversu izgatavo palielinātus nepieciešamā stin
guma nodrošināšanai. Parasti vienbalsta ēvelmašīnām ir divi 
vertikālie un viens sānu suports. Garenēvelmašīnas par grieša
nas kustības piedziņām izmanto ātrumkārbas ar reversējošu 
elektromagnētisku uzmavu, sistēmas ģenerators-dzinējs elek
trisko piedziņu vai hidraulisko piedziņu.

Mūsu zemes modernajās garenēvelmašīnās visplašāk lieto 
piedziņu ģenerators-dzinējs ar kustības pārnešanu uz galdu ar 
gliemezi un zobstieni.

Kinemātika. Griešanas kustību saņem no sistēmas ģenera
tors-dzinējs elektriskās piedziņas (12. tab., 5. tips) ar ātruma 
bezpakāpju maiņu diapazonā 1 : 15. Maiņstrāvas dzinējs ADz 
ar jaudu 40 kW (178. att., sk. ielīmi) griež ar pastāvīgu ap
griezienu skaitu līdzstrāvas ģeneratoru LSĢ, kas baro līdzstrā
vās dzinēju LSDz, kurš savienots ar galda piedziņas reduktoru. 
No dzinēja caur slīpzobu zobratiem 20—99, kardānvārpstu II 
un desmitgājienu gliemezi kustību pārnes uz gliemežzobstieni, 
kas nostiprināts uz galda apakšējās plates.

Mainoties līdzstrāvas ģeneratora un dzinēja šuntu tinumu 
pretestībai, galda darba gājiena kustības ātrums var vienmērīgi 
mainīties no 5 līdz 75 m minūtē. Galda atpakaļgājiena ātrums 
ir lielāks par darba gājiena ātrumu, bet ne lielāks par 75 m mi
nūtē. Galda kustības virzienu maina ar galda sānu rievā uzstā
dītiem atduriem A, kuri iedarbojas uz gala slēdžiem un reversē 
līdzstrāvas dzinēja rotora griešanos. Atduru atrašanās viela no
saka ari galda gājiena garumu un vietu.

Vertikālo un sānu suportu padevi un ātros pārvietojumus 
realizē no atsevišķiem dzinējiem un neatkarīgām padevju kār
bām. Katrreiz, kad maiņas galvenā dzinēja LSDz rotācijas vir
ziens, notiek arī padeves dzinēja reversēšana, pie tam galda 
darba gājiena laikā notiek padevju kārbu uzlādēšana, bet galda 
atpakaļgājiena laikā — suporta padeve.

Vertikālo suportu padeves piedziņa strādā šādi. Ieslēdzot dzi
nēju ar jaudu 1,7 kW, rotācijas kustību pārnes caur vārpstu III 
un gliemežpārvadu 2—34 uz padevju kārbas centrālo vārpstu. 
Uz šīs vārpstas stingi nostiprināts skriemelis S\, ko aptver āt- 
speroti bremzes kluči, kuri ar pirkstu saistīti ar kloķi Ki- Kloķis 
stingi nostiprināts uz dobvārpstas, uz kuras gala ar vadierievju 
palīdzību nostiprināta sprūduzmava M2. Tādējādi, centrālajai 
vārpstai rotējot, rotē arī skriemelis S t, bremzes kluči, kloķis K, 
un pusuzmava M2. Tomēr bremzes kluču un līdz ar to kloķa 
un sprūduzmavas M2 pagriešanas leņķi no vienas puses iero
bežo nekustīgais atduris Л, bet no otras puses — pārvietojamais
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atduris Ah. Bremzes kluči atduros atbalstas uz savu līdzņē- 
mēju.

Lai piešķirtu suportiem padevi, jāieslēdz sprūduzmava M-2, 
kas savieno kloķi K\ ar plato sadalīšanas zobratu 90. Kloķim 
Kļ rotējot pulksteņa rādītāja kustības virzienā (galda atpakaļ- 
gājiena laikā), sprūduzmava M2 pārnes rotācijas kustību uz 
sadalīšanas zobratu 90. Kloķim rotējot pretēji pulksteņa rādī
tāja kustības virzienam (galda darba gājiena laikā), sprūduz
mava pārlec zobratam pāri un zobrats 90 paliek nekustīgs.

Ar zobratu 90 pastāvīgi atrodas sazobē zobrati 42 un 42, kas 
brīvi uzmaukti uz vārpstām V un Л', un starpbloka zobrats 35. 
Otrs starpbloka zobrats 35 atrodas sazobē ar zobratu 42—42 
otro pāri, kuri tāpat brīvi uzmaukti uz vārpstām V un A'. Krei
sie zobrati 42 un labie zobrati 42, pateicoties starpblokam 
35— 35, rotē pretējos virzienos. Ar izcijņu uzmavām M3 un M4 
var ieslēgt, izslēgt un mainīt vertikālo suportu padeves virzienu.

Vārpsta V pārnes padeves kustību uz labo vertikālo suportu, 
bet vārpsta X — uz kreiso. Ieslēdzot izcijņu uzmavu Af5 pa labi, 
rotācijas kustību no vārpstas V caur zobratiem 30—46 pārnes 
uz divdaļīgo uzgriezni, kas saistīts ar vadvārpstu VI, un suports 
saņem horizontālo padevi. Ieslēdzot izciļņu uzmavu M5 pa kreisi, 
rotācijas kustību no zabrata 46 caur koniskajiem pārvadiem 
23 -23  un 20—20 pārnes uz divdaļīgo slēguzgriezni, kas saistīts 
ar vertikālu vadvārpstu VIII, un suports saņem vertikālo padevi.

Analoģiski ar uzmavu M6 ieslēdz kreisā vertikālā suporta 
padevi, tikai šajā gadījumā kustību saņem no vārpstas X. Ver
tikālā suporta horizontālās padeves lielums galda viena dubult- 
gājiena laikā var mainīties robežās no 0,5 līdz 25 mm. Padeves 
lielumu maina, iestādot pārvietojamo atduri A ti ar rokrata un 
gliemežpārvada 1—50 palīdzību. Vajadzīgo padeves lielumu 
iestāda ar limbu L.

Vertikālo suportu ātros pārvietojumus panāk ar izciļņu uz
mavas M\ ieslēgšanu, pārvietojot sadalīšanas zobratu 90 pa 
kreisi. Sājā gadījumā rotācijas kustību no centrālās vārpstas 
tieši pārnes uz zobratu 90 un tālāk uz suportiem, apejot perio
diskās padeves mehānismu ar sprūduzmavu. Sānu suporta pa
devju un ātro pārvietojumu piedziņa ir pilnīgi indentiska verti
kālā suporta piedziņai. Rotācijas kustību no vārpstas XV  caur 
koniskiem zobratiem 26— 26 pārnes uz divdaļīgo slēguzgriezni, 
kas saistīts ar vertikālo vadvārpstu XVII, tā nodrošinot sānu 
suportam vertikālo padevi. Sārni suporta horizontālo padevi iz
dara tikai ar roku no vadvārpstas XVIII.

Traversas pacelšanu un nolaišanu izdara ar atsevišķu 1,7 kW 
elektrodzinēju caur gliemeža reduktoru 4— 38, koniskiem pār
vadiem 24—42 un vertikālām vadvārpstām XXI un XXII. Ari 
traversas nostiprināšanu izdara no atsevišķa elektrodzinēja caur 
gliemežpārvadu 1—60 un sviru-skrūvju sistēmu.
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111. §. PĀRĒJIE ĒVELĒŠANAS UN CAURV1LK9ANAS GRUPAS 
DARBGALDU TIPI

Tēsējmašīnas. Tēsējmašīnas statnē (22. tab., 4. tips) samon
tēts slīdņa piedziņas mehānisms. Pa statnes 1 vertikālajām va- 
dotnēm pārvietojas slīdnis 4, bet pa horizontālajām vadotnēm — 
šķērskamanas 6. Sķērskamanām ir vadotnes, pa kurām slīd ga- 
renkamanas 5 ar apaļo galdu 3. Griezni iestāda slīdņa griežņu 
turētājā. Ar padeves sprūdmehānismu 7 galdu var pārvietot ga- 
renvirzienā, šķērsvirzienā un riņķveidīgi. Dalīšanas mehānisms 
2 nodrošina precīzu galda 3 pagriešanu.

Apstrādājamo detaļu uzstāda uz apaļā galda. Slīdņa kustība 
uz leju ir darba gājiens, kura laika notiek skaidas nogriešana, 
bet slīdņa kustība uz augšu ir tukšgaitas gājiens. Pirms darba 
gājiena notiek kārtējā galda un apstrādājamas detaļas padeve 
vienā no iespējamiem virzieniem. Apstrādājot plaknes, galdam 
piešķir padeves kustību garenvirzienā vai šķērsvirzienā, bet, ap
strādājot virsmu cilindriskos iecirkņus, — riņķveida padevi.

Agrāko konstrukciju tēsejmašīnām, piemēram, modelim 743, 
slīdni piedzen kloka-kulises mehānisms. Jaunajās tēsējmašī- 
nās — modeļos 7470, 747M, 7450 un citos — šim mērķim kalpo 
hidrauliskā piedziņa, kam ir vairākas priekšrocības.

Horizontālās caurvilkšanas mašīnas (22. tab., 5. tips). Ma
šīna sastāv no apakšējās statnes 1, kura samontēta mašīnas pie
dziņa, un no augšējās statnes 2, pa kuras vadotnēm pārvietojas 
slīdnis ar suportu 3. Suports kalpo caurvelces iespīlēšanai. Lai 
piešķirtu slīdnim un caurvelcei taisnvirziena kustību, vecu kon
strukciju caurvilkšanas mašīnās izmantoja zobstieņa un skrūves 
piedziņas. Modernajās mašīnās lieto tikai hidraulisko piedziņu.

Apstrādājamo detaļu iestāda patronā 4, caurvelci ar kāta 
daļu izlaiž cauri apstrādājamās detaļas caurumam un iespīlē 
slīdņa suportā, pēc tam mašīnu ieslēdz. Eļļa no sūkņa nonāk 
cilindra darba daļā un piešķir visai sistēmai virzulis—kāts— 
slīdnis—caurvelce taisnvirziena kustību līdz tam laikam, kamēr 
caurvelce iziet ārā no detaļas. Pec tam apstrādājamo detaļu iz
ņem no patronas un caurvelci no slīdņa suporta, slīdnis atgrie
žas izejas stāvoklī, un process sākas no jauna.

Vertikālās caurvilkšanas mašīnas. Sī tipa mašīna ārējai 
caurvilkšanai (22. tab., 7. tips) sastāv no statnes 4, pamatnes 1. 
galda 2, slīdņa 3 un piedziņas 5. Apstrādājamo detaļu uzstāda 
uz galda, caurvelci iespīle slīdnī. Lai pēc caurvilkšanas iegūtu 
nepieciešamos detaļu izmērus, galds 2 kopā ar apstrādājamo de
taļu var pārvietoties šķērsvirzienā.

Pēc detaļas uzstādīšanas un iespīlēšanas hidrauliskā piedziņa 
piešķir slīdnim kopā ar caurvelci taisnvirziena kustību uz leju. 
Pie tam katrs caurvelces zobs nogriež no detaļas noteiktu metāla
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kārtu, bet pēdējie zobi notīra apstrādāto virsmu. Pēc tam apstrā
dāto detaļu noņem, un slīdnis ātri atgriežas izejas stāvokli.

Vertikālās caurvilkšanas mašīnas bieži izgatavo ar diviem 
slīdņiem un diviem suportiem. Kamēr no viena suporta noņem 
apstrādāto detaļu un uzstāda sagatavi, tiek apstrādāta detaļa, 
kas uzstādīta uz otra suporta. Tādējādi caurvilkšanas ražīgums 
palielinās gandrīz divreiz.

XXIII N O D A Ļ A

SLĪPMAŠĪNAS UN DARBS AR TĀM
112. §. SLĪPĒŠANA

Slīpēšanas īpatnības. Slīpēšanā par griezējinstrumentiem 
lieto abrazīvās slīpripas. Slīpēšana cilvēcei ir pazīstama no sen
seniem laikiem, tomēr rūpniecisku nozīmi tā ieguva tikai XIX 
gadsimta otrajā pusē, kad iemācījās izgatavot mākslīgas slīp
ripas.

Slīpripa sastāv no asiem un cietiem abrazīviem graudiem, ko 
saista īpaša masa — saistviela. Slīpripu var uzskatīt par frēzi 
ar daudziem sīkiem zobiem, jo slīpēšanā katrs grauds, kas atro
das slīpripas perifērijā, strādā kā frāzes zobs, nogriežot mainīga 
šķērsgriezuma skaitu. Slīpripas īpatnības salīdzinājumā ar ci
tiem griezējinstrumentiem ir, no vienas puses, ļoti augstā zobu 
(graudu) cietība un, no otras puses, slīpripas pašuzasināšanās, 
kas notiek tādējādi, ka neasi kļuvušie graudi izdrūp un sāk strā
dāt jauni, asi graudi.

Pateicoties abrazīvo graudu lielajai cietībai, ar slīpēšanu var 
apstrādāt jebkuras cietības metālus, ieskaitot cietsakausējumus, 
un nemetāliskos materiālus — stiklu, akmeni un citus.

Iespēja slīpēšanā strādāt ar maziem griešanas dziļumiem 
(1— 2  mikroni) un līdz ar to ar maziem griešanas spēkiem ļauj 
ar šo metodi viegli iegūt 2 . precizitātes klasi. Slīpēšana nodro
šina arī augstu apstrādātās virsmas gludumu — līdz 10. klasei 
ieskaitot. So īpatnību dēļ slīpēšanu lieto sevišķi precīzu detaļu 
galīgajai apstrādei, tādu detaļu apstrādei, kurām izvirza aug
stas prasības virsmas gluduma ziņā, detaļu apstrādei pēc rūdī
šanas, bet dažos gadījumos arī rupjapstrādei, ja materiālam ir 
cieta garoza.

Ar slīpmašīnām var apstrādāt visu veidu ārējās un iekšējās 
virsmas — cilindriskas, koniskas, gala virsmas, veidvirsmas un 
skrūves virsmas.

Slīpripu izvēle. Lai nodrošinātu racionālu un augstražīgu 
slīpēšanas darbu, pareizi jāizvēlas slīpripas formas, abrazīvā 
materiāla, saistvielas, cietības un graudainības ziņā (sk. X no
daļu).
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Slīpripas formu izvēlas saskaņā ar apstrādes veidu. Apaļslī- 
pēšanai lieto diska slipripas, nogriešanas darbiem — plānas 
iegriežamās slipripas, gala virsmu slīpēšanai — bļodveida slip
ripas utt.

Abrazīvo materiālu izvēlas atkarībā no apstrādājamā mate
riāla. Tērauda slīpēšanai lieto korunda slipripas, čuguna, bron
zas un nemetālisku materiālu slīpēšanai — karborunda slipripas. 
Zaļā silīcija karbīda slīpripas izmanto galvenokārt cietsa- 
kausējuma instrumentu asin'āšanai un baltinātā čuguna slīpē
šanai. Dimanta slīpripas lieto cietsakausējuma instrumentu asi
nāšanai un speciāliem darbiem.

Saistvielu izvēlas atkarībā no darba apstākļiem un slīpripas 
formas. Lielākajai daļai darbu lieto slīpripas ar keramisku saist
vielu; metālu sagriešanai izmanto slīpripas tikai ar organisko — 
vulkanīta vai bakelīta saistvielu.

Slipripas cietību izvēlas atkarībā no griešanas režīma un ap
strādājamā materiāla cietības. Ar slīpripas cietību saprot saist
vielas cietību, t. i., to pretestību, ko saistviela izrāda abrazīvo 
graudu izraušanai no tās. Slīpripas cietībai jābūt tādai, lai slīp- 
ripa darba procesā nepieķeptu un lieki nedruptu, bet lai notiktu 
•normāla pašuzasināšanās. Jo cietāks ir apstrādājamais mate
riāls, jo mīkstākai jābūt slīpripai.

Slipripas graudaitūbu izvēlas atkarībā no vajadzīgā virsmas 
gluduma. Jo augstākam jābūt virsmas gludumam, jo sīkgrau- 
dainākai jābūt slīpripai. Tomēr jāatceras, ka, samazinoties slīp
ripas graudu izmēriem, krīt ari tās ražīgums.

Slīpēšanas metodes. Ir četras galvenās apaļslīpēšanas me
todes un divas plakanslīpēšanas metodes. Visām slīpēšanas me
todēm griešanas kustība ir slīpripas rotācijas kustība. Padevju 
skaits un virziens dažādās metodēs ir dažāds.

Apaļslīpēšanā pēc garetipadeves metodes (179. att. a) iz
strādājumam piešķir rotācijas kustību (riņķveida padeve tiš), 
galdam kopā ar izstrādājumu — taisnvirziena turpatpakaļkus- 
tību izstrādājuma ass virzienā (garenpadeve sgar), bet balstam 
ar slīpripu — radiālu periodisku padevi sr. Sī metode nodrošina 
maksimālo apstrādes precizitāti, bet derīga tikai rotācijas vir
smām ar taisnu veiduli.

Apaļslīpēšanā pēc iegriezes metodes (179. att. b) izstrādā
jumam piešķir riņķveida, bet balstam ar slīpripu — radiālo pa
devi, garenpadeves šajā gadījumā nav. Slīpripas platumam b 
jābūt lielākam par slīpējamā iecirkņa garumu /. Sīs metodes 
priekšrocība ir augstais ražīgums un iespēja slīpēt dažādas ro
tācijas virsmas — cilindriskas, koniskas un veidvirsmas. Lai to 
panāktu, pietiek piešķirt slīpripai attiecīgu formu. Sīs metodes 
trūkumi ir pazemināta precizitāte un nepieciešamība bieži asināt 
(līdzināt) slīpripu.
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Dziļās slīpēšanas metode (179. att. c) atgādina virpošanu 
ar griežņiem, kam leņķis cp =  0°. Slīpripu, kurai ir koniska grie- 
zējdaļa, uzreiz iestāda visā apstrādes uzlaides dziļumā. Sājā 
metode; nav radiālās padeves, bet garenpadeves ātrumu ņem 
ievērojami mazāku nekā pirmajā metodē. Ar šo metodi var slīpēt 
stingas vārpstas un citas detaļas, kas neprasa sevišķi augstu 
izgatavošanas precizitāti.

Bezccntru slīpēšanas metodi (179. att. d) plaši lieto lielsēriju 
un masveida ražošanā, it sevišķi gludu vārpstu slīpēšanai. Sājā 
metodē apstrādājamo sagatavi 2 uzstāda uz atbalsta naža 4 
starp divām slīpripām 1 un 5. Slīpripa / r,otē ar aploces ātrumu 
25—30 m sekundē; bet dzenošā slīpripa 3 rotē tajā pašā vir
zienā, tikai daudzreiz lēnāk — ar aploces ātrumu, kas atbilst 
izstrādājuma riņķveida padeves lielumam.

Gludās vārpstas ar šo metodi slīpē ar izstrādājuma garen- 
padevi, ko panāk, dzenošās slīpripas asi mazliet pagriežot pret 
izstrādājuma asi. Radies aploces spēka aksialais komponents 
liek izstrādājumam pārvietoties tā ass virzienā.

Slīpējot ar šo metodi pakāpjveida vārpstas, abu slīpripu asis 
nostāda paralēli, bet dzenošajai slīpripai piešķir radiālo padevi.

179. attēlā e parādīta shēma plakanslipēšanai ar slīpripas 
perifēriju. Izstrādājums kopā ar galdu saņem nepārtrauktu ga- 
renpadevi sgar, slīpripa vai izstrādājums — periodisku (pēc 
katra galda gājiena) lielu šķērspadevi Sgķ un slīpripa — perio
disku (pēc visas plaknes apstrādes) mazu vertikālo padevi sver.

Gala virsmu slīpēšanas metode ar bļodveida slīpripu parā
dīta 179. attēlā /. Ja slīpripas diametrs D lielāks par izstrādā
juma platumu B, tad šķērspadeve nav vajadzīga. Sī metode ir 
ražīgāka, bet mazāk precīza nekā iepriekšējā.

Vītņu, rievvārpstu un citu veidizstrādājumu slīpēšanai lieto 
kopēšanas metodi ar profilslīpripām.

Cilindrisku un konisku zobratu, kā arī gliemežzobratu zobus 
slīpē ar kopēšanas metodi un ar apritināšanas metodi.

М3. §. GALVENIE SLĪPMAŠĪNl! TIPI

Slīpēšanas darbgaldu grupā ir vislielākais tipizmēru skaits. 
Tas izskaidrojams tā, ka citas darbgaldu grupas, kas strādā ar 
kādu metāla instrumentu veidu, kalpo ierobežotas nomenklatū
ras izstrādājumu vai virsmas veidu apstrādei, bet slīpēšanas 
darbgaldu grupai saskaņā ar mūsdienu mašīnbūves rūpniecības 
augstajām prasībām jānodrošina visu izstrādājumu un visu vir
smas veidu galīgā apstrāde.

Galvenie slīpmašīnu tipi ir apaļslīpmašīnas, iekšslīpmašī- 
nas, plakanslīpmašīnas, veidslīpmašīnas, asināšanas un pieslī- 
pēšanas mašīnas.
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23. tabula
Galvenie slīpēšanas grupas darbgaldu veidi

D arb
galda
tips

D arbgalda kopskats Galvenie mezgli U zdevum s

U

CQ

1 — statne; 2  — 
galds; 3  — iz
strādājuma 
balsts; 4  —
slīpgalva; 5  — 
pakaļējais 
balsts; 6  — ga- 
renkamanas

Izstrādājumu 
ārējo rotācijas 
virsmu un iek
šējo gala vir
smu slīpēšanai 
individuālajā 
un sērijveida 
ražošanā

4 5
1 — statne; 2  — 
piedziņa; 3  — 
slīpgalva; 4 — 
dzenošās slīpri- 
pas balsts; 5  — 
balsta padeves 
mehānisms

Tikai ārējo rotā
cijas virsmu 
slīpēšanai liel- 
sēriju un mas
veida ražošanā

1 — statne; 2  - 
izstrādājuma 
balsts; 3  
slīpgalva; 4  - 
suports; 5  - 
galds

Izstrādājumu 
iekšējo rotāci
jas virsmu un 
iekšējo gala 
virsmu slīpēša
nai
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23 . ta b u la s  tu rp in ā ju m s

D arb
galda
tips

D arbgalda kopskats Galvenie mezgli Uzdevums

cr> 
со C нЛ СОВ

'B i

в44
со

Си

O'

1 — statne; 2  — 
šķērskamanas;
3  — slīpgalva;
4  — vertikālās 
kamanas; 5  ■— 
galds

Plakņu, taisnu 
rievu slīpēšanai 
un citiem ana
logiem darbiem

c/i03e
соĒ
со
соС
со>cOicoП

’ со<
СО

3

— statne; 2  — 
šķērskamanas; 
З ' •— slīpgalva;
4 — galds;
5 — garenka- 
manas

Dažādu griezēj
instrumentu^ — 
griežņu, frēžu, 
rīvurbju, vītņ- 
urbju, caurvel- 
cu, paplašinā
tā jurbju asinā
šanai

со
iB
>coсо
в

со

1 — statne; 2  — 
galds; 3  — le- 
pieris; 4 — le- 
piera balsts;
5  — kolona

Dažādu virsmu 
galīgajai apda
rei ar lepēša- 
nas, honēšanas, 
superfiniša un 
pulēšanas me
todēm
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Apaļslīpmašīnas. Ārējai apaļslīpēšanai lieto standarta, uni
versālās, iegriezes, bezcentru un specializētās apaļslīpmašīnas.

Standarta apaļslipmašina (23. tab., 1. tips) paredzēta ārēju 
cilindrisku, lēzenu konisku un gala virsmu apstrādei. Šī slīpma- 
šīna sastāv no statnes, galda, slīpgalvas, izstrādājuma piedzi
ņas balsta un pakaļējā balsta. Galds iegūst taisnvirziena turpat- 
pakaļkustību no hidrauliskās piedziņas, kas iemontēta slīpmašī- 
nas statnē. Izstrādājumu un slīpripu piedzen no atsevišķiem 
elektrodzinējiem. Slīpgalvu var pārvietot šķērsvirzienā (radiālā 
virzienā) mehāniski vai ar roku. Lēzenu konusu slīpēšanai galda 
augšējo daļu kopā ar balstiem var pagriezt par ± 10° attiecībā 
pret statnes garenvadotnēm.

Universālā apaļslipmašina atšķiras no parastās ar to, ka tai 
slīpgalva un izstrādājuma balsts var grozīties galda plaknē, 
kas ļauj slīpēt ne tikai lēzenus, bet arī stāvus konusus.

Iegriezes apaļslipmašina konstrukcijas ziņā ir daudz vien
kāršāka, jo tai nav galda garenpadeves. Sērijveida un indivi
duālajā ražošanā šis slīpmašīnu veids nav plaši izplatīts.

Bezcentru apaļšlīpmašinai (23. tab., 18. tips) ir pavisam ci
tāda uzbūve. Slīpējošā, lielākā slīpripa saņem rotācijas kustību 
ar pastāvīgu apgriezienu skaitu tieši no piedziņas elektrodzi- 
nēja. Dzenošā, mazākā slīpripa saņem rotācijas kustību caur āt
rumkārbu, kura nodrošina iespēju saskaņā ar izvēlēto režīmu 
mainīt slīpripas apgriezienu skaitu. Starp slīpripām novietots 
atbalsta nazis. Virs slīpripām novietotas ierīces slīpripu asinā
šanai ar dimantu. Rokturis un rokrats kalpo dzenošās slīpripas 
radiālajai padevei.

Specializētās apaļslīpmašīnas izgatavo noteiktas, šauras no
menklatūras detaļu apstrādei, piemēram, kloķvārpstu kakliņu 
slīpēšanai, kalandra vārpstu slīpēšanai, lodīšu gultņu gredzenu 
rievu slīpēšanai utt.

Iekšslīpmašīnas. Šīs slīpmašīnas kalpo iekšēju cilindrisku, 
konisku un gala virsmu apstrādei. Iekšslīpmašinu veidi ir pat
ronu, planetārā un bezcentru iekšslīpmašīna.

Patronu iekšslipmašinai (23. tab., 2. tips) ir tie paši galvenie 
mezgli, kas parastajām apaļslīpmašīnām, tomēr mezglu mon
tāžā ir liela atšķirība. Izstrādājuma balsts samontēts ne uz 
galda, bet tieši uz slīpmašīnas statnes, turpretim slīpgalva uz
stādīta uz kustīgām kamanām uz galda. Slīpripu nostiprina pa
garinātās darba vārpstas galā, un tā saņem lielu apgriezienu 
skaitu — 5000—10 000 apgriezienu minūtē un vairāk. Ir ātrgai
tas elektrovārpstas, kas izdara līdz 60 0 0 0  apgriezienu minūtē. 
Patronu iekšslīpmašīnas kalpo koncentrisku un samērā nelielu 
detaļu slīpēšanai.

Planetārās iekšslīpmašīnas kalpo nekoncentrisku un lielga- 
barīta detaļu apstrādei. Sīm slīpmašīnām detaļu uzstāda nekus-
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tlgi uz galda, bet visas nepieciešamās kustības — kā griešanas 
kustības, tā ari padevju kustības izdara slīpripa.

Bezcentru iekšslipmašlnas izmanto tikai gredzenveida detaļu 
slīpēšanai un lieto samērā reti.

Plakanslīpmašīnas. Plakanslīpmašīnas izgatavo ar taisn
stūra vai apaļu galdu. Slīpmašīnas ar apaļo galdu lieto nepār
trauktai slīpēšanai, parasti masveida ražošanā. Katru no šiem 
plakanslīpmašīnu tipiem savukārt iedala slīpmašīnās, kas strādā 
ar slīpripas perifēriju (pēc 179. attēlā e parādītās metodes), un 
slīpmašīnās, kas strādā ar slīpripas gala virsmu (179. att. [).

Izplatītākā no plakanslīpmašīnām ir slīpmašīna ar taisn
stūra galdu, kas strādā ar slīpripas perifēriju (23. tab., 7. tips). 
Tā sastāv no statnes, galda ar magnētisko plati, kolonas un 
slīpgalvas. Detaļas nostiprina tieši uz galda vai uz magnētiskās 
plates, un tās kopā ar galdu no hidrauliskās piedziņas saņem 
taisnvirziena turpatpakaļkustību. Slīpgalva kopā ar slīpripas 
kamanām pārvietojas pa kolonas vertikālajām vadotnēm un tiek 
iestādīta saskaņā ar slīpējamās detaļas augstumu. Slīpgalvas 
vertikālo padevi var realizēt ar roku vai mehāniski. Kamanas ar 
slīpripu var pārvietot šķērsvirzienā ar hidraulisko piedziņu vai 
ar roku.

Lielu un garu detaļu slīpēšanai izgatavo garenslipmašinas.
Veidslīpmašīnas. Šis slīpmašīnu tips paredzēts sarežģītu pla

kanu un telpisku veidvirsmu slīpēšanai. Pie šīm slīpmašīnām 
pieder zobu slīpmašīnas, vītņu slīpmašīnas, rievu slīpmašīnas, 
slīpēšanas-aizmugurēšanas mašīnas, profilslīpmašīnas, mašīnas 
turbīnu lāpstiņu slīpēšanai utt.

Asināšanas mašīnas. īpaša slīpēšanas darbgaldu grupa ir 
asināšanas mašīnas, kas kalpo ne detaļu apstrādei, bet dažādu 
griezējinstrumentu asināšanai. Asināšanas mašīnas iedala tecī
lās, universālās asināšanas mašīnās un specializētās asināšanas 
mašīnās.

Tecīlas kalpo atslēdzienku instrumentu (cirtņu, krustcirtņu, 
šāberu, punktsitņu, strīpvilču utt.) asināšanai, kā ari griežņu un 
urbju asināšanai, ja nav īpašas iekārtas.

Universālā asināšanas mašīna (23. tab., 6 . tips) sastāv no 
statnes, viegli pārvietojama galda un grozāmas divpusīgas slīp
galvas. Galds var pārvietoties šķērsvirzienā un garenvirzienā; 
garenvirzienā galds pārvietojas pa rites vadotnēm, kas dara tā 
gaitu ļoti vieglu. Mašīnai pievienotas daudzas palīgierīces — 
centra balsti, grozāmās galvas, atduri utt. Universālās asināša
nas mašīnas paredzētas galvenokārt daudzasmeņu griezējinstru
mentu — frēžu, paplašinātājurbju, rīvurbju, gremdurbju, vītņ- 
urbju utt. asināšanai. Ja ir attiecīgas ierīces, ar tiem var asināt 
arī griežņus un urbjus.
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Speciālās asināšanas mašīnas pēc uzdevuma un konstrukci
jas ir ļoti dažadas. Ir pusautomātiskas mašīnas ripzāģu, griežņu, 
urbju, caurvelču, gliemežfrēžu utt. asināšanai.

Universālās un speciālās asināšanas mašīnas izmanto instru
mentu cehos centralizētai instrumentu asināšanai.

Pieslīpēšanas mašīnas (23. tab., 8 . tips). Visu veidu pieslīpē- 
šanas mašīnas paredzētas detaļu galīgajai apstrādei, lai iegūtu 
lielu izmēru precizitāti vai augstu virsmas gludumu, bet vis
biežāk abus reizē. Atkarībā no darbības principa pieslīpēšanas 
mašīnas iedala pulēšanas, lepēšanas, honēšanas un superfiniša 
mašīnas.

Pulēšanas mašīnas strādā ar abrazīvajām lentām, slīppul- 
veriem un slīppastām, ko uzziež uz filca ripām. Sīs mašīnas pa
redzētas augstas kvalitātes virsmu iegūšanai galvenokārt deko
ratīva tipa detaļām.

Lepēšanas mašīnās par griezējinstrumentiem izmanto lepie- 
rus no tīra vara, mīksta pelēkā čuguna vai cietām koka šķirnēm, 
kuri pārklāti ar smalkiem slīppulveriem vai slīppastām. Ar le
pēšanas mašīnām iegūst ļoti augstu iekšējo un ārējo virsmu, kā 
arī plakņu gludumu (līdz 14. klasei). Lepēšanas apstrādes pre
cizitāte sasniedz 1. klasi.

Honēšanas mašīnās par griezējinstrumentu izmanto konu — 
galviņu ar vairākām sīkgraudainām slīpgalodām. Honēšanas 
mašīnas plaši lieto motorbūvē dzinēju cilindru čaulu pieslīpēša- 
nai. Strādājot hons samērā lēni rotē un bez tam saņem taisn- 
virziena turpatpakaļkustību apstrādājamā cauruma ass virzienā, 
nogriežot visus nelīdzenumus, kas palikuši no iepriekšējās ap
strādes. Ilonējot apstrādājamo virsmu un galodas bagātīgi 
dzesē ar petroleju. Ar honēšanu iegūst 1. precizitātes klasi un 
10.—11 . virsmas gluduma klasi.

Superfiniša mašīnas lieto lodīšu gultņu un automobiļu un 
traktoru rūpniecībā, kā ari citās mašīnbūves nozarēs ļoti gludai 
ārējo un iekšējo virsmu apstrādei. Apstrādi izdara vibrējošas 
slīpgalodas, kurām pievada eļļojoši dzesējošo šķidrumu. Izstrā
dājuma forma un izmēri pēc superfiniša apstrādes paliek gandrīz 
nemainīgi, tāpēc šo metodi lieto galvenokārt augstas kvalitātes 
virsmu iegūšanai, līdz 14. gluduma klasei ieskaitot.

XXIV N O  D A Ļ A

ZOBRATU ZOBU GRIEŠANA

Galvenais tehnoloģiskais uzdevums, izgatavojot visu veidu 
zobratus, ir atdalīt no sagataves materiālu vajadzīgās formas 
roba iegūšanai (180. att. a). Materiāls, kas paliek starp robiem, 
izveido zobus. Šis uzdevums ir samērā sarežģīts, jo zobrata
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zobu un līdz ar to robu sānu profils izgatavots pēc evolventes, 
roba dibens — pēc lielā rādiusa Rie aploces, bet sānu profila 
savienojums ar roba dibenu — pēc mazā rādiusa r aplocēm. Vēl 
vairāk uzdevums sarežģījas, ja jāgriež leņķveida zobu zobrati,

b

t w w 3
12

180. att. Zobrata zobu veidošanas shēma (a )  un zobratu un zobratu bloku
tipi (b):

1 — c i l in d r is k a is  z o b r a t s  a r  ta is n ie m  z o b ie m ; 2  — c i l in d r is k a is  z o b ra ts  a r  s l īp ie m  
z o b ie m ; 3 — z o b ra ts  a r  le ņ ķ v e id a  z o b ie m ; 4 — z o b r a tu  b lo k s  a r  ta is n ie m  z o b ie m ; 
5 — z o b ra tu  b lo k s  a r  s l īp ie m  z o b ie m ; 6 — v a in a g s  a r  ie k šē jie m  z o b iem ; 7 — z o b ra ts  
a r  ie k š ē jie m  z o b ie m ; 8 — k o n is k a is  z o b ra ts  a r  ta is n ie m  zo b ie m ; 9 — k o n is k a is  z o b ra ts  
a r  l īk l īn i ja s  z o b ie m ; 10 —  g l ie m e ž r a t s ;  11 — d a u d z r ie v u  v ā r p s t ā ;  12  — z o b s tie n is .
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koniski zobrati, gliemežzobrati u. c. Galvenie zobratu veidi, kuru 
izgatavošanai nepieciešami dažādi tehnoloģiski paņēmieni, she
matiski parādīti 180. attēlā b.

114. §. ZOBRATU ZOBU GRIEŠANAS METODES

Zobratu zobu griešanai izmanto divas galvenās metodes — 
kopēšanas metodi un apritināšanas metodi.

Kopēšanas metode. Sājā metodē katru zobrata robu galīgi 
apstrādā ar instrumentu (griezni, frēzi, slīpripu), kura profils 
stingri atbilst roba profilam. Tā kā katram zobu skaitam un kat
ram modulim roba profils ir dažāds, tad, lai precīzi izgatavotu 
zobratus ar kopēšanas metodi, vajadzētu ļoti daudz griezējin
strumentu, kas praksē būtu ļoti neizdevīgi. Tāpēc zobu grieša
nai ar kopēšanas metodi lieto griezējinstrumentu komplektu, kas 
sastāv no 15 vai biežāk no 8 katra moduļa frēzēm. Ar katru kom
plekta frēzi var izgatavot zobratus tikai noteikta zobu skaita ro
bežās. Pēdējo komplekta instrumentu izmanto zobu griešanai 
zobratiem ar 137 un vairāk zobiem (līdz bezgalībai), t. i., ieskai
tot zobstieni. Griežot zobratiem zobus ar šo metodi, apzināti 
pieļauj neprecizitātes instrumenta profila un roba profila neat
bilstības dēļ.

Griežot zobus ar kopēšanas metodi, pēc katra roba apstrādes 
sagatave jāpagriež par vienu zobu. Šim nolūkam izmanto dalī- 
tājgalvas. Sagataves dalīšanā rodas papildu neprecizitātes, kā 
rezultātā zobratiem, kam zobi griezti ar kopēšanas metodi, ir 
zema precizitāte (parasti 9.—10. precizitātes pakāpe pēc ГОСТ 
1643—56).

Visbiežāk kopēšanas metodi lieto, griežot zobratiem zobus ar 
frēzmašīnu. Par griezējinstrumentiem izmanto diska vai pirksta 
moduļfrēzes. Strādājot ar diska moduļfrēzēm, ar universālajām 
frēzmašīnām samērā precīzi var izgatavot zobratus 1, 2 un 12 
(180. att. b), ar lielu neprecizitāti var izgatavot zobratus 8 un, 
ja frēzes diametrs vienlīdzīgs ar gliemeža diametru, — zobratus 
10. Strādājot ar pirksta moduļfrēzēm, ar vertikālajām frēzmašī
nām var samērā precīzi izgatavot lielu moduļu (tn 5) zobra
tus 1, 2 un 3 un ar lielu tuvinājumu — zobratus 8.

Apritināšanas metode. Apritināšanas metodē griezējinstru
mentam un sagatavei piešķir tādas savstarpēji saistītas kustī
bas, kas ļauj ar vienu un to pašu griezējinstrumentu izveidot 
dotā moduļa robu ārējo profilu zobratiem ar jebkuru zobu skaitu. 
Apritināšanas metode, ja pārējie apstākļi ir vienādi, ir univer
sālāka un precīzāka nekā kopēšanas metode. Ir vairāki apriti
nāšanas metodes varianti.

Apritināšanu ar instrumentu zobstieni izdara ar zobu ēvel- 
mašīnām. Šīs darba metodes shēma parādīta 181. attēlā a. In
strumentu zobstienis jeb griezējķemme atrodas taisnvirziena
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turpatpakaļkustība, kas ir ari griešanas kustība. Sagatavei, kas 
uzstādīta uz zobu ēvelmašīnas galda, piešķir taisnvirziena kus
tību gar zobstieni ar padeves ātrumu s un rotācijas kustību ar 
leņķisko ātrumu nOJ pie tam rotācijas kustība ir apritināšanas 
kustība.

Lai zobstienis izveidotu uz sagataves vajadzīgā profila ro
bus, sagatavei jāpiešķir tāda kustība, kāda tai butu, ja tā atras
tos sazobē ar zobstieni. To var izpildīt tad, ja

s = n -m -z -n 0,

181. att. Zobratu zobu griešana ar apritinašanas metodi (shēmas): 
а  — ar zobu ēvelmašīnu; b — ar zobu tēsējmašmu; c — ar zobu frēzmašmu.
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kur 5 — sagataves padeves kustības ātrums milimetros minūtē;
m — izgatavojamā zobrata modulis milimetros;
2  — izgatavojamā zobrata zobu skaits;

ti0 — sagataves apgriezienu skaits minūtē.
Lai vienā gājienā izveidotu visus zobrata robus, vajadzētu 

ļoti garu zobstieni, kas praksē nav realizējams. Tāpēc zobu ēvel- 
mašīnas strādā ar īsiem zobstieņiem, bet pēc katra roba apstrā
des sagatavi atvirza izejas stāvoklī un ar automātisku dalīšanas 
mehānismu pagriež par vienu dalījumu, pēc tam izveido otru 
robu utt., kamēr visi zobrata zobi ir pilnīgi gatavi.

Ar šo metodi var izgatavot zobratus 1, 2 un 4 (180. att. /;).
Apritināšanu ar tēsēļzobratu izdara ar zobu tēsējmašīnām. 

Tēsējzobrats izgatavots no augstkvalitatīva ātrgriezējterauda, ir 
rūdīts, slīpēts, asināts pa skaidvirsmu un muguras virsmu. 
181. attēlā b parādīta shēma apritināšanai ar tesējzobratu.

Griešanas kustība apritināšanā ir tēsējzobrata taisnvirziena 
turpatpakaļkustība. Padeves ātrumu nosaka tēsējzobrata grieša
nās ātrums (apgriezienu skaits) ns. Apritināšanas kustību no
drošina sagataves rotācija ar ātrumu n0. Lai apritināšana nori
tētu normāli, jāizpilda noteikums, ka

Zt_ _  По_

zz ns ’

kur z t — tēsējzobrata zobu skaits;
zz — izgatavojamā zobrata zobu skaits.

Tesējzobratu nostiprina uz tēsējvārpstas, bet sagatavi uz 
galda darba vārpstas. Apritināšanas procesa sākumā tēsējzob
rats un sagatave saskaras ar ārējām virsmām. Pēc tam tēsēj
zobrats ar sagatavi tuvinās, kamēr tas iegriezies vajadzīgajā 
dziļumā. Tālākais zobu griešanas process notiek ar pastāvīgu 
starpcentru attālumu starp tēsējzobratu un sagatavi.

Zobratiem ar lieliem moduļiem zobus izveido ne viena, bet 
divu vai trīs sagataves apgriezienu laikā ar pakāpenisku tēsēj
zobrata iegriešanos.

Apritināšana ar tēsējzobratu ir universālākā metode, jo tā 
ļauj ar augstu ražīgumu un precizitāti izgatavot zobratus 1—7, 
kā arī zobstieni 12 (180. att. b).

Apritināšanu ar gliemežfrēzi izpilda ar zobu frēzmašīnām. 
Apritināšanas shēma parādīta 181. attēlā c. Griešanas kustība 
šajā gadījumā ir gliemežfrēzes rotācijas kustība ar apgriezienu 
skaitu nv. Griežot zobus cilindriskiem zobratiem, padeves kus
tību 5 piešķir frēzei sagataves ass virzienā. Apritināšanu no
drošina sagataves rotācija ar ātrumu (apgriezienu skaitu) ti0. 
Pie tam jāievēro vienlīdzība

Zz____lļv_

a i ~  n0 ’
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kur ūj — gliemežfrēzes gājienu skaits;
zz — izgatavojamā zobrata zobu skaits.

Ar gliemežfrēzi var izgatavot zobratus 1, 2, 10 un rievas 11 
(180. att. b).

Griežot zobus gliemežratiem, padeves kustību piešķir gal
dam ar sagatavi radiālā virzienā. Frezes vertikālās padeves šajā 
gadījumā nav.

Koniskus zobratus ar taisniem un līklīniju zobiem var pa
reizi un precīzi izgatavot tikai ar īpašām zobu ēvelmašīnām un 
zobu frēzmašīnām, kas arī strādā pēc apritināšanas metodes.

115. §. GALVENIE ZOBRATU ZOBU GRIEŠANAS MAŠĪNU TIPI

Zobu ēvelmašinas, kas strādā ar instrumentu zobstieni, no
drošina zobratiem vislielāko precizitāti, bet maza darba ražī
guma dēļ tās lieto reti.

Zobu tēsējmašinas, kas strādā ar apaļu tēsējzobratu, precizi
tātē mazliet atpaliek no zobu ēvelmašīnām, toties tām ir ievēro
jami augstāks darba ražīgums un tās ir universālākas.

Vislielāko darba ražīgumu un pietiekamu precizitāti nodro
šina zobu frēzmašīnas, tāpēc tās ir visizplatītākās mašīnbūves 
rūpnīcās.

Zobratu galīgajai apstrādei lieto zobu smalkēvelēšanas (še- 
vingēšanas) vai zobu Iepūšanas mašīnas.

Zobu smalkēvelēšanas mašīnās par griezējinstrumentiem iz
manto apaļus vai ķemmveida ševerus. Apaļais ševers ir zobrats, 
uz kura zobu sānu virsmām ir seklas rieviņas ar asām šķaut
nēm. Apritināšanas procesā zobratam piešķir īsu taisnvirziena 
turpatpakaļluistību tā ass virzienā, kā rezultātā ševers ar savām 
daudzajām griezējšķautnēm nogriež no zobrata zobu virsmām 
plānas skaidiņas.

Apstrādes uzlaide smalkēvelēšanā ir 0,1—0,25 mm. Ar smalk- 
evelēšanu var apstrādāt tikai nerūdītus zobratus.

Rūdītu tērauda zobratu apdarei lieto zobu lepēšanas muši
ņas. Tās strādā ar čuguna zobratiem (lepieriem), kas pārklāti ar 
sīkgraudainiem slīppulveriem vai slīppastām. Lepiera un zob
rata sazobes zonā pievada eļļas un slīppulvera maisījumu. Le- 
pēšanā instrumentam un apstrādājamam zobratam ir tās pašas 
kustības kā smalkēvelēšanā.

Vieglākai ieslēgšanai ātrumkārbu un padevju kārbu kustīgie 
zobrati jāizveido ar noapaļotām zobu gala virsmām. Sim nolū
kam ražo īpašas zobu noapa\ošanas mašīnas, kas strādā ar pirk
sta frēzi vai gliemežfrēzi.

īpašas zobu ēvelmašinas un zobu frēzmašīnas ražo konisko 
zobratu izgatavošanai. Ar zobu ēvelmašīnām izgatavo koniskus
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zobratus ar taisniem zobiem, bet ar zobu frezmašmām — konis- 
kus zobratus ar līklīniju zobiem.

Konisko zobratu zobu apstrādei ar apritināšanas metodi iz
manto īpašus griežņus, kurus nostiprina uz griežņu galvas 
tēsējslīdņiem. Lai ar zobu frēzmašīnām izveidotu koniskos zob
ratus ar līklīniju zobiem, izmanto apaļas gala frēzgalvas vai ko
niskas gliemežfrēzes.

XXV N O D A Ļ A

DARBGALDU MODERNIZĀCIJA UN AUTOMATIZĀCIJA

116. §. DARBGALDU MODERNIZĀCIJAS LIETDERĪBA

Termins modernizācija nozīmē kādas iekārtas pārtaisīšanu, 
uzlabojot esošo konstrukciju vai ievedot papildierīces dažādu 
tehnoloģisku uzdevumu atrisināšanai, pirmām kārtām darba ra
žīguma celšanai.

Varētu domāt, ka pašlaik, kad mūsu darbgaldu būves rūp
niecība pēc ražoto darbgaldu skaita ieņem vienu no pirmajām 
vietām pasaulē un izgatavo modernus un ļoti pilnīgus metāl- 
griešanas darbgaldus, kas atbilst visām ātrapstrādes prasībām, 
nav vērts nodarboties ar novecojušu darbgaldu modernizāciju.

Taču tas tā nav.
Tehnika nestāv uz vietas, tā nepārtraukti pilnveidojas, un 

tas, kas vakar bija jauns, šodien jau ir novecojis. Piemēram, 
Maskavas rūpnīca «Krāsnij Proļetarij» no 1946. gada 5 reizes 
mainījusi savus virpu modeļus (1Д62, 1Д62М, 1A62, 1Б62 un 
1K62), palielinot to ātrumu, jaudu un automatizācijas pakāpi. 
Tāds pats process vērojams arī citos darbgaldu veidos. Tāpēc 
Padomju Savienības darbgaldu parkā, kur ir ap 2,5 miljoni darb
galdu, daļa vairs īsti neatbilst modernās mašīnbūves rūpniecī
bas prasībām.

Lai gan mūsu rūpniecība ražo ap 270 000 darbgaldu gadā, 
pilnīgi aizstāt novecojušo iekārtu ar jaunu, kā rāda vienkārši 
aprēķini, nav iespējams un nav ekonomiski lietderīgi.

Vienīgais pareizais ceļš, kas nodrošina galvenās darbgaldu 
parka daļas noturēšanu vajadzīgajā līmenī, ir sistemātiska no
vecojušās iekārtas modernizācija.

Bez tam, darbgaldus modernizējot, sevišķi tos automatizējot 
un specializējot, var ekonomiski un operatīvi atrisināt konkrētus 
tehnoloģiskus uzdevumus, kuri rodas uzņēmumā.
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Pareizai darbgaldu modernizācijas virziena izvēlei, kas bal
stās uz attiecīgā uzņēmuma konkrētajiem tehnoloģiskajiem uz
devumiem, ir izšķiroša nozīme iekārtas rekonstrukcijas tehniski 
ekonomiskajā efektivitātē.

Uz mašīnbūves rūpniecības pieredzes pamata var noteikt 10 
galvenos darbgaldu modernizācijas virzienus.

Moderno griezējinstrumentu iespēju pilnīgas izmantošanas 
nodrošināšana. Iespējas, ko dod no ļoti izturīga materiāla izga
tavots griezējinstruments ar pilnveidotu griezējvirsmu ģeomet
riju, var pilnīgi izmantot tikai ar ātrgaitas, lielas jaudas un 
stingiem darbgaldiem.

Operāciju un pāreju koncentrācija. Sājā gadījumā moderni
zācijai jānodrošina iespēja apvienot operācijas un pārejas, kas 
agrāk izpildītas secīgi (atsevišķi) ar vienu un to pašu vai ar 
dažādiem darbgaldiem.

Palīglaika saīsināšana. Pilnīgi izmantojot moderno griezēj
instrumentu iespējas, kad darbu veic ar augstiem griešanas re
žīmiem un ar operāciju un pāreju koncentrāciju, pamatlaiks dau
dzos gadījumos saīsinās tik ievērojami, ka sastāda tikai nelielu 
kopējā gaballaika daļu. Tādos apstākļos tālāka griešanas režīmu 
intensifikācija nedod ievērojamu ražīguma pieaugumu, tāpēc 
darbgaldu modernizācijai janodrošina palīglaika saīsināšana.

Apstrādes cikla automatizācija. Ja ir ievērojami samazināju
sies pamatlaika daļa kopējā apstrādes laikā, darba ražīguma 
celšanos var sasniegt ar darbgalda darba cikla automatizāciju. 
Sakarā ar to modernizējamo darbgaldu automātizācijas jautā
jumi kļūst sevišķi aktuāli.

Automatizācijā saīsina palīglaiku, kurš automatizētiem darb
galdiem ir tukšgājienu laiks, rada apstākļus vairāku darbgaldu 
apkalpošanai, bet vairākos gadījumos arī darba režīmu paaug
stināšanai. Augsti darba režīmi iespējami tāpēc, ka automati
zētiem darbgaldiem nav roku vadības, kura ierobežo ātrumu un 
tātad nosaka zemākus darba režīmus.

Darbgalda tehnoloģisko iespēju paplašināšana. Modernizē
jamo darbgaldu pielāgo plašāka darba loka izpildei tā galvenā 
tehnoloģiskā uzdevuma robežās vai tam agrāk neparedzētu darbu 
izpildei. Piemēram, garenēvelmašīnas apgādā ar slīpkarbām 
slīpēšanas darbu izpildei, horizontālās frēzmašīnas, uzstādot 
īpašu galvu, pielāgo tēšanas operāciju izpildei utt.

Darbgalda galvenā tehnoloģiskā uzdevuma mainīšana. Mo
dernizējamo darbgaldu pārtaisa tam agrāk neparedzētu operā
ciju izpildei un pēc tam vairs nevar lietot tā galvenajam tehno
loģiskajam uzdevumam. Piemēram, garenēvelmašīnas pārvērš 1

117. §. MODERNIZĀCIJAS GALVENIE VIRZIENI'

1 Formulējis tehn. zin. kand. I. Kučers.
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garenfrezmašīnās, virpas — izvirpošanas vai caurvilkšanas ma
šīnās uti.

Darbgalda specializācija. Masveida ražošanā, kad ar darb
galdu pastāvīgi izpilda vienu un to pašu operāciju vai vairākas 
viena tipa operācijas, modernizējamo darbgaldu lietderīgi spe
cializēt vienīgi šo operāciju realizēšanai.

Šajā gadījurņā ar nelieliem izdevumiem modernizācijai var 
novecojušu konstrukciju darbgaldus izmantot augstiem grieša
nas režīmiem.

Darbgalda precizitātes paaugstināšana. Darbgalda moderni
zācijas mērķis ir iegūt precizitāti, kas pārsniedz analoģiska tipa 
darbgaldu sākotnējo precizitāti. Šāda veida modernizācija ne
pieciešama tajos gadījumos, kad esošās iekārtas izmantošana 
nevar nodrošināt nepieciešamo apstrādes precizitāti. Piemēram, 
parastās universālās virpas modernizē, piemērojot sevišķi pre
cīzu vadvārpstu vītņu griešanai.

Darbgaldu ekspluatācijas noteikumu uzlabošana. Sis vir
ziens apvieno visus pasākumus, kuru mērķis ir samazināt izde
vumus par palīgdarbiem un materiāliem, par modernizēto darb
galdu tekošo un kapitālo remontu. Piemēram, uzlabo eļļošanas 
sistēmu, norūda vadotnes, lieto plastmasu kamanu vadotnēs, uz
stāda aizsargierīces darbgaldu mezglu nodiluma samazināšanai 
ult.

Drošības paaugstināšana darbam ar darbgaldu. Sociālistis
kās ražošanas apstākļos jebkurai darbgalda modernizācijai jā 
garantē drošība cilvēkam, kurš strādā ar darbgaldu, kā arī ci
tiem, kas atrodas darba vietas tuvumā.

Darbgaldu modernizācija jāveic kompleksi, vienlaicīgi aptve
rot vairākus virzienus, kas nodrošina visražīgāko apstrādes me
tožu ieviešanu attiecīgajā ražošanas iecirknī.

118. §. PAMATLAIKA (MASĪNLAIKA) SAĪSINĀŠANA

Modernizācijas uzdevumi. Lai pēc modernizācijas nodroši
nātu moderno griezējinstrumentu iespēju pilnīgu izmantošanu 
un līdz ar to saīsinātu detaļu apstrādes mašīnlaiku, darbgalda 
modernizācijas procesā jāatrisina pieci galvenie uzdevumi.

1. Augstu griešanas režīmu nodrošināšanai jāpaceļ darba 
vārpstas apgriezienu skaita augšējā robeža un jāpalielina pa
devju ātrums.

2. Efektīvā jauda, ko izlieto griešanai, ir tieši proporcionāla 
griešanas ātrumam. Tatad, lai nodrošinātu iespēju strādāt ar 
lieliem ātrumiem, jāpalielina griešanas kustības un padevju kus
tības piedziņu jauda.

3. Lietderīgā jauda, ko var izmantot griešanai, ir atkarīga no
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piedziņas elektrodzinēja jaudas un no darbgalda lietderības koe
ficienta. Lai iegūtu pēc iespējas lielāku lietderīgo jaudu, moder
nizējot jāveic visi pasākumi darbgalda lietderības koeficienta 
paaugstināšanai.

4. Ļoti bieži šķērslis ātrapstrādei ir vibrācijas, kas rodas 
griešanas procesā, tāpēc modernizējot obligāti jāpaaugsiina visu 
darbgalda mezglu un ieritu vibroizturiba.

5. Apstrādes mašīnlaiku var saīsināt, samazinot gājienu 
skaitu, ko pirmām kārtām nosaka sistēmas darbgalds—ierīce— 
instruments—detaļa stingums, tāpēc, modernizējot darbgaldu, 
jānodrošina visu tā mezglu stinguma palielināšanās.

Ātruma palielināšana. Var likties, ka šis uzdevums atrisi
nāms viegli: pietiek uzstādīt piedziņas dzinēju ar lielāku ap
griezienu skaitu vai palielināt piedziņas kinemātiskās ķēdes 
viena vai vairāku pārvadu pārnesuma attiecību. Īstenībā lieta 
ir daudz sarežģītāka. Darbgaldu ātruma palielināšanu ierobežo, 
no vienas puses, piedziņas elementu pieļaujamie aploces ātrumi, 
no otras puses — to darbmūžs. Tāpēc ši uzdevuma atrisināša
nai ar modernajām aprēķinu metodēm jānosaka, kādi piedziņas 
elementi ierobežo ātruma palielināšanu, un modernizējot tie jā
nomaina. Piemēram, slīdes gultņus var nomainīt rites gultņi, 
zobratus ar taisniem zobiem — zobrati ar slīpiem zobiem, šūtos 
siksnu pārvadus — bezgalīgas siksnas pārvadi utt.

Jaudas palielināšana. Projektēdams darbgaldu, konstruktors 
aprēķina visu tā elementu izturību un darbmūžu, izejot no pie
dziņas elektrodzinēja jaudas. Tāpēc nevar modernizējamā darb
galda jaudu palielināt vienkārši ar jauna lielākas jaudas dzi
nēja uzstādīšanu. Tāpat kā pirmajā gadījumā ar progresīvajām 
aprēķinu metodēm jānoskaidro, kuri piedziņas elementi var pār
nest lielāku jaudu nekā agrāk un kuri jānomaina ar tādiem, 
kam lielāka izturība un ilgāks darbmūžs.

Lietderības koeficienta paaugstināšana. Sī uzdevuma atrisi
nāšanai jāsaīsina piedziņas kinemātiskās ķēdes, lietojot vairā
kus elektrodzinējus vai likvidējot vairākus pārvadus, ātrumkār
bām eļļošana ar izšļakstīšanu jāaizstāj ar eļļas pievadīšanu ar 
spiedienu, slīdes gultņi jāaizstāj ar rites gultņiem, gultņu blīv- 
gredzenu vietā jāuzstāda labirinti, ātrumkārbās un sevišķi re- 
versijas mehānismos daudzdisku berzes uzmavas, kuras izslēg
tas izlieto daudz jaudas, pēc iespējas jāaizstāj ar citām tipveida 
vadības sistēmām utt.

Vibroizturibas radīšana. Lai novērstu vai samazinātu vibrā
cijas griešanas procesā, rūpīgi dinamiski jālīdzsvaro visas ātri 
rotējošās detaļas, jāpaaugstina par jaunu uzstādāmo zobratu 
pārvadu apstrādes kvalitāte, jālieto lokanajos pārvados nešūtās 
siksnas utt.

Frēzmašīnām un zobu frēzmašīnām ļoti efektīvs līdzeklis ro
tācijas vibrāciju novēršanai ir spara ratu uzstādīšana uz darba
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vārpstas. Cīņai ar pašvibrācijām izmanto kā mehāniskā, tā hid
rauliskā tipa vibroslāpētājus. Universālākais līdzeklis cīņai ar 
visāda veida vibrāciju ir darbgalda stinguma palielināšana.

Stinguma palielināšana. Galvenais avots, kas pazemina 
darbgaldu mezglu summāro stingumu, ir kustīgie un nekustīgie 
savienojumi (salaidumi). Tāpēc modernizējot pēc iespējas jā 
samazina salaidumu skaits, izmantojot viengabala konstrukci
jas, jāuzlabo saglabājamo salaidumu virsmas gludums, jārada 
salaidumos iepriekšējs saspriegums un jānovērš spēles kustī
gajos savienojumos.

Svarīga nozīme atbildīgāko mezglu stinguma palielināšanā 
ir nesošo detaļu — darba vārpstu, pinoļu, kamanu utt. stinguma 
palielināšanai. Jāuzstāda ari papildu kolonas, saites un piespie- 
dēji.

119. §. PALĪG LAI KA SAĪSINĀŠANA

Palīglaika loma. Mašīnlaiks detaļu apstrādē vidēji sastāda 
individuālajā ražošanā 24% no gaballaika, sīksēriju ražošanā 
36%, lielsēriju ražošanā apmēram 50% un tikai masveida ra
žošanā sasniedz 65—70%

Pilnīgi skaidrs, ka tādu mašīnlaika un gaballaika attiecību 
apstākļos nevar nodrošināt krasu darba ražīguma palielināša
nos, tikai palielinot griešanas ātrumu un padevju lielumu. Tāpēc 
jautājumam par palīglaika saīsināšanu lielsēriju ražošanā ir 
būtiska, bet individuālajā un sīksēriju ražošanā — izšķirīga 
nozīme. Pie tam atzīmējams, ka divi pēdējie ražošanas veidi sa
stāda līdz 70% no vispārīgās mašīnbūves kopprodukcijas.

Modernizācijas uzdevumi. Lai saīsinātu palīglaiku detaļu 
apstrādē, modernizējot jāparedz ierīces, kas palīdz saīsināt laiku 
apstrādājamās detaļas uzstādīšanai un noņemšanai, griezējin
strumentu uzstādīšanai un mainīšanai, darbgalda iestādīšanai 
un vadībai un detaļas mērīšanai apstrādes procesā.

Apstrādājamās detaļas uzstādīšanas un noņemšanas laiku 
var saīsināt, lietojot darbgaldam ātrdarbīgas mehāniska, pnei
matiska, hidrauliska, elektriska vai kombinēta tipa iespīlēšanas 
ierīces.

Instrumentu uzstādīšanas un mainīšanas laiku var saīsināt, 
paredzot daudzpozīciju turētājus, kuri ļauj noteiktā secībā ātri 
un precīzi uzstādīt darba pozīcijā katru dotās operācijas kom
plekta instrumentu.

Darbgalda iestādīšanas un vadības laiku var saīsināt, ja 
modernizējot mehanizē darbgalda darbīgo daļu iestādīšanas un 
tukšgaitas pārvietojumus, pilnveido darbgalda vadības sistēmu, 
uzstāda darbīgo daļu automātiskas apstādināšanas mehānis
mus, apgādā darbgaldu ar drošām bremzes ierīcēm.
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Laiku detaļas mērīšanai apstrādes procesā var saīsināt, ierī
kojot darbgaldam precīzas nolasīšanas ierīces un atdurus nelie
liem iestādīšanas pārvietojumiem, kā arī ierīces darbīgo daļu 
padeves automātiskai izslēgšanai.

120. §. DARBGALDU PROGRAMMĒTĀS VADĪBAS PRINCIPI

Vēl nesen tehnoloģisko procesu automatizācija mašīnbūvē 
balstījās galvenokārt uz specializētu un speciālu automātisku 
darbgaldu, automātisku līniju, iecirkņu un rūpnīcu radīšanu, bet 
šī veida automatizācija sekmīgi izmantojama tikai lielsēriju un 
masveida ražošanā.

Taču tehnoloģisko procesu automatizācijas problēma ir se
višķi aktuāla individuālajā un siksēriju ražošanā. Pašlaik šo 
problēmu sekmīgi risina ar metālgriešanas darbgaldu program
mētās vadīšanas palīdzību. Mūsu zemes darbgaldu būves rūp
niecība jau apguvusi ievērojamu skaitu darbgaldu ar program
mēto vadīšanu.

Darbgaldu programmētās vadības princips izpaužas tā, ka 
visu darbgalda darba ciklu, kas nepieciešams dotās operācijas 
automātiskai izpildīšanai, ieraksta programmas nesējā, kurš, 
uzstādīts attiecīgā ierīcē, nodrošina automātisku darbgalda 
darbu.

Programma var būt ierakstīta fotolentā, parastā magnētiskā 
lentā, magnētiskā tērauda lentā, perfolentē vai perfokartē. Par 
perforāciju sauc caurumu izduršanu pēc noteiktas sistēmas, ku
ras pamatā ir attiecīgs kods.

Lieto arī citas darbgaldu programmētās vadības sistēmas; 
tomēr visplašāk izplatīta programmētās vadības skaitļu sistēma 
ar perfokartēm.

Programmētā vadīšana ļauj sekmīgi automatizēt arī samērā 
neliela detaļu skaita ražošanu un pat individuālo ražošanu, jo 
iekārtas pārstādīšana pārejā no viena apstrādes procesa uz otru 
aizņem ļoti maz laika un neprasa dārgas ierīces — izciļņus, šab
lonus utt., ko lieto parastajā iekārtas automatizācijā.

Programmētās vadības sistēmas priekšrocības ir iespēja pil
nīgi automatizēt universālo iekārtu, padarot to izmantojamu 
visos ražošanas veidos — no individuālās līdz lielsēriju ražoša
nai, iespēja ātri pārstādīt darbgaldus dažādu detaļu apstrādā
šanai, mainot programmētās vadības karti, iespēja nodrošināt 
apstrādē augstu matemātisku precizitāti, ko grūti sasniegt ar 
agrākajām automātiskās vadības metodēm, iespēja vadīt no at
tāluma, mazais perfokaršu nodilums to lietošanas procesā, ko
riģēšanas vienkāršību dažu apstrādājamās detaļas formas vai 
izmēru maiņu gadījumā, iespēja veikt ražošanas priekšdarbus 
ārpus rūpnīcas un augstais iekārtas izmantošanas koeficients.
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121. §. HORIZONTĀLAS 1ZV1RPOŠANAS MAŠĪNAS 
PROGRAMMĒTĀ VADĪŠANA

Mašīnas tehnoloģiskās iespējas. Horizontālās izvirpošanas 
mašīna 262ПР1, pateicoties programmētajām ierīcēm, jauj iz
pildīt daudzas apstrādes procesa pārejas pēc automātiskā cikla. 
Pie tām pieder šādas pārejas.

1. Galda automātiska iestādīšana šķērsvirzienā un darba 
vārpstas iestādīšana vertikālā virzienā to pilna gājiena robežās 
pēc uzdotām precīzām koordinātēm.

2. Vienāda diametra caurumu automātiska urbšana, paplaši
nāšana un izvirpošana ar darba vārpstas vai galda padevi ga- 
renvirzienā.

3. Koaksiālu vai paralēlu dažāda diametra caurumu automā
tiska izvirpošana ar precīzu gala virsmu virpošanu ar galda 
garenpadeves metodi. Gala virsmu virpošanu un izvirpošanas 
diametra maiņu izdara, izbīdot griezni īpašā izvirpošanas galvā.

4. Necaurejošu caurumu automātiska izvirpošana un gala 
virsmu virpošana ar platu griezni ar galda garenpadevi.

5. Iekšējās metriskās vītnes ar soli I—10 mm un collvītnes 
ar 4—20 vijumiem uz 1 collu automātiska griešana ar griezni.

6. Gala virsmu (plakņu) automātiska frēzēšana vienā vai 
vairākos gājienos ar precīzu periodisku galda garenpadevi 
pirms katra gājiena.

Darbības princips. Darbu programmu pieraksta uz četrām 
perfokartēm (182. att.) ar galda perforatora palīdzību, izsitot 
caurumus pēc koda.

Katrai darbgalda kustīgajai daļai ir sava perfokarte, uz ku
ras pieraksta šādus datus:

a) vajadzīgo darbīgās daļas stāvokli ar precizitāti līdz 
0,01 mm;

b) darbīgās daļas pārvietojuma virzienu;
c) fotoadaptera pārvietojuma virzienu;
d) darbgalda kustīgo daļu pārvietojumu secību;
e) darba vārpstas un galda pārvietošanas ātrumu garenvir- 

zienā.
Gatavās perfokartes ieliek kasetēs un novieto darbgalda no

lasīšanas iekārtā. Pēc tam nolasīšanas iekārtas rokturus iestāda 
stāvoklī «Darbs pēc cikla» un ieslēdz darbgaldu.

Apskatīsim vienas nolasīšanas ierīces darbību.
Nolasīšanas ierīce. Perfokarti 15 (183. att. a, sk. ielīmi) 

ievada nolasīšanas ierīcē kopā ar cilindrisko kaseti 22. Kasetes 
un perfokartes ievadīšanas momentā rokturis 24 atrodas stā
voklī «Pagriešana ar roku un kasetes nomainīšana». Pie tam 
ekscentrs 23 notur svārstīgo plāksni 10 līdz ar taustiem 12 zi
nāmā attālumā no kasetes.

Pēc kasetes un perfokartes uzstādīšanas un limba 17 nulles
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182. att. Perfokartes paraugs.

dalījuma savietošanas ar kontrolsvītru, kura ievilkta ierīces kor
pusā, rokturi 24 iestāda shēmā parādītajā stāvoklī «Darbs pēc 
cikla». Tad svārstīgā plāksne 10 atsperu 9 iespaidā nostājas 
darba stāvoklī, bet fiksators 8, ieejot zobrata 7 robā, attur ka
seti no pagriešanās. Vienlaicīgi pirksts 16 ieiet kasetes robā а 
un neļauj tai aksiāli pārvietoties.

Uz plāksnes 10 paralēli kasetes veidulei uzstādīta tekstolīta 
plāksne 14, kuras caurumos brīvi pārvietojas pēc perfokartes 26 
rindu skaita tausti 12. Tausti atsperes 11 iespaidā cenšas ieiet 
kasetes 22 gredzenveida rievās b, tomēr ieiet savā rievā katrs 
tausts var tikai tad, ja perfokartē ir caurums. Katram taustam 
ir sava kontaktu grupa 13. Ja perfokartē caurums ir, tad tausts 
ieiet rievā un noslēdz savu kontaktu grupu; ja perfokartē cau
ruma nav, tad kontaktu grupa netiek noslēgta. Kontaktu grupu 
13 signālus saņem darbgaldu darbīgo daļu adapteri.
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Pēc šīs programmas daļas apstrādes ieslēdzas РД-09 tipa 
elektrodzinējs 1, kurš caur reduktoru 2 piedzen kloķi 26. Kloķis 
savas kustības sākumā caur vilcējstieni 25 un kolonu 3 atvelk 
plāksni 10 ar taustiem 12 no kasetes. Vienlaicīgi no zobrata 7 
roba izvelk fiksatoru 8. Kloķa 26 tālākajā kustībā vilcējstienis 
25, darbojoties kā sprūdmehānisma sprūds, pagriež par vienu 
zobu zobratu 7. Līdz ar zobratu 7 pagriežas arī kasete ar perfo
karti. Vilcējstieņa 25 atpakaļgājienā plāksne 10 ar fiksatoru 8 
atgriežas izejas stāvoklī. Gājiena beigās plāksne 10 caur kon
taktu grupu 21 atvieno elektrodzinēju 1.

Tausti 12 nolasa perfokartes jaunā stabiņa programmu un 
noraida signālus darbgalda darbīgo daļu adapteriem. Tā pa
kāpeniski stabiņu pēc stabiņa nolasa visu programmu, kas 
ierakstīta perfokartē.

Lai nenotiktu kasetes pašpagriešanās momentā, kad fiksa- 
tors 8 jau izgājis no zobrata 7 roba, bet vilcējstieņa 25 zobs c 
vēl nav iegājis sazobē ar zobratu 7, paredzēta kasetes magnē
tiskā fiksācija. Tāpēc uz ass 5 nekustīgi nostiprināta magnē
tiska spole 6 un disks 4 ar iekšēju sazobi. Zobratam 7 un dis
kam 4 ir vienāds zobu skaits. Kasetes darba stāvoklī zobrata 7 
un diska 4 zobi sakrīt, pie tam magnētiskais lauks kavē kasetes 
pašpagriešanos.

Kad izstrādājuma apstrāde pēc programmas beigusies, no
spiež uz pults pogu «Programmas noņemšana». Tad elektro
dzinējs 1 sāk griezties pretējā virzienā un ar sprūdmehānisma 
palīdzību atgriež kaseti ar perfokarti sākotnējā nulles stāvoklī. 
Dzinēja atvienošanu, kad kasete sasniedz nulles stāvokli, iz
dara izcilnis 18, kurš caur sviru 20 atvieno kontaktus 19.

Precīzās iestādīšanas adapters. Balsta un galda precīzo 
iestādīšanu šķērsvirzienā izdara ar fotoadapteru, kuru iedarbina 
precīzs metālisks lineāls ar 1 mm lielām iedaļām. Fotoadapters 
nostiprināts uz milimetra simtdaļu kontaktu adaptera 
(183. att. b).

Signāli no nolasīšanas ierīces nokļūst uz koda lineāla 3 
kontaktiem 9. Pa lineāla vadotnēm slīd kamanas 4 ar fotoadap
teru 7, kas uzstādīts slīdnīti 6. Kamanu 4 stāvokli var vizuāli 
novērot pēc lineāla 5 ar rādītāja 8 palīdzību.

Atkarībā no signāliem elektrodzinējs 17 sāk rotēt vienā vai 
otrā virzienā un caur gliemežpārvadu 16—15 un zobstieņa pār
vadu 14—10 iestāda kamanas 4 vajadzīgajā stāvoklī. Kontakti 
/ un 2 ierobežo kamanu 4 gājienu gala stāvokļus. Uz kamanām 
4 uzstādītās sukas 11 un plāksnē 13 iemontētie kontakti 12 kalpo 
aptuveno pārvietojumu adapteru saskaņotāja servopiedziņas va
dīšanai.

Veselo milimetru adapters. Ja nav stāvokļa saskaņotības 
sukām 11 (183. att. b) un sukām 14 (183. att. c), kuras baro 
kontakta disks 15, ieslēdzas elektrodzinējs 16, kurš caur glie-
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mežpārvadu —13 un stingo uzmavu 11 griež skrūvi 3 un vien
laicīgi sukas 14, kamēr adapteri ieņem saskaņotu stāvokli.

Rotācijas kustību no skrūves 3 caur griemežratu 5 un ko
nisko pārvadu 6—7 piešķir kodu cilindram 9 un tālāk caur ci
lindrisku zobratu pārvadu 10—17 kodu cilindram 18. Pateicoties 
tam, kodu cilindri 9 un 18 attiecībā pret nekustīgajiem kontak
tiem 8 un 19 pārvietojas ar precizitāti līdz 0,01 mm par to pašu 
milimetra simtdaļu skaitu kā precīzo pārvietojumu adaptera 
kamanas 4 (183. att. b).

Pēc tam ieslēdzas padevju elektrodzinējs, kurš caur starp- 
pārvadiem un vadvārpstu 2 pārvieto pa vadotnēm 1 kamanas 4. 
Pie šīs kamanu kustības gliemežrats 5, veļoties pa skrūvi 3, 
iedarbina kodu cilindrus 9 un 18, kuri līdz ar fotoadapteru no
drošina darbgalda darbīgās daļas apstādināšanu dotajā punktā..

Analogi darbojas arī citas nolasīšanas ierīces. Pašlaik ražo 
modernāku horizontālās izvirpošnas mašīnu ar programmēto 
vadību 262ПР2.

XXVI N O D A Ļ A

a t s l ē d z n ie k a p s t r ā d e

122. §. ATSLĒDZNIEKU DARBU VEIDI

Par atslēdznieku darbiem sauc metālu auksto apstrādi, ko 
izdara atslēdznieki ar roku darbu, lietojot dažādus instrumen
tus. Lai arī strauji attīstās metālu apstrāde ar metālgriešanas 
darbgaldiem, tā tomēr vairākos gadījumos, it sevišķi remont
darbos un montēšanā, nevar aizstāt atslēdznieku roku darbu.

Atslēdznieku darbi sastāv no daudzveidīgām tehnoloģiskām 
operācijām, kurās ietilpst metālu aizzīmēšana, ciršana, taisno
šana un liekšana, griešana ar zāģi un grieznēm, vīlēšana, urb
šana, paplašināšana, gremdēšana un izrīvēšana, vītnes grie
šana, kniedēšana, šāberēšana, lepēšana, pieslīpēšana u. c.

Dažās no minētajām operācijām metāla sagatave ir karstā 
stāvoklī (piemēram, ciršanā, liekšanā, kniedēšanā). Daudzus 
atslēdznieku darbus izpilda ne tikai ar rokām, bet ari mehani
zēti.

Atslēdznieka darba vieta un tās iekārta. Par atslēdznieka 
darba vietu sauc daļu ceha vai darbnīcas platības ar visu tur 
atrodošos iekārtu, instrumentiem un ierīcēm, materiālās apgā
des priekšmetiem, palīgierīcēm un piederumiem. Atslēdznieka 
darba vietas pamatiekārta ir darba galds ar uzstiprinātām 
skrūvspīlēm.

Skrūvspīles. Sagatavju iespīlēšanai atslēdznieki lieto ka
lēja, paralēlās un rokas skrūvspīles.
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Kalēja skrūvspīles izgatavo no tērauda (184. att. a). Sīs 
skrūvspīles ir ar lielu izturību. Tās lieto darbiem, kas saistīti 
ar stipriem triecieniem (ciršana, liekšana).

Paralēlās skrūvspīles var būt grozāmas un negrozāmas, ar 
kustīgu priekšējo Vai pakaļējo žokli. Apstrādājamās sagataves

184. att. Skrūvspīles:
а  — kalēja; b  — para lē lās; c  — rokas.

iespīlē starp žokļiem i  un 2 (184. att. b). Lai nesabojātu jau 
apstrādātu virsmu, sagatavi iespīlē starp žokļiem uzliekamiem 
misiņa, svina vai mīksta tērauda stūreņiem. Sīkas sagataves 
un detaļas iestiprina rokas skrūvspīlēs, kuras apstrādes pro
cesā atslēdznieks tur rokās vai iespīlē galda skrūvspīlēs 
(184. att. c).

123. §. AIZZĪMĒŠANA

Aizzīmēšanā uz apstrādājamās detaļas (sagataves) ar pun
ktiem un līnijām atzīmē detaļas kontūras vai apstrādājamās vie
tas. Izšķir kontūrlīnijas, kontrollīnijas un palīglīnijas. Kontūr
līnijas lieto, uzstādot un pārbaudot sagataves apstrādē ar 
metālgriešanas darbgaldiem. Kontrollīnijas aizzīmē paralēli kon
tūrlīnijām nelielā attālumā no tām. Pēc kontrollīnijām pār
bauda uzstādījuma un apstrādes precizitāti gadījumā, ja kon
tūrlīnijas izzūd. Palīglīnijas aizzīmē izmēru atlikšanai aizzīmē
šanas gaitā un sagatavju uzstādīšanā uz darbgalda.

Aizzīmēšanas precizitāte svārstās no 0,2 līdz 0,5 mm.
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Aizzīmēšanu iedala aizzīmēšanā plaknē un telpiskajā aiz
zīmēšanā. Aizzīmēšanu plaknē izdara uz plakanām detaļām 
(185. att. а), kuras izgatavo galvenokārt no slokšņu vai lokšņu 
metāla. Telpisko aizzīmēšanu izdara uz sagataves virsmām 
(185. att. b), kas novietotas dažādās plaknēs un dažādos leņ
ķos cita pret citu.

Aizzīmēšana ir mazražīga operācija, tādēļ to lieto tikai in
dividuālā vai sīksēriju ražošanā.

Aizzīmēšanas procesā sagatavi uzstāda uz aizzīmēšanas pla
tes ar līdzenu, stingri horizontālu virsmu. Visām aizzīmēšanas

līnijām jābūt skaidri redzamām, tādēļ 
aizzīmējamās vietas vispirms pārklāj ar 
krītu, ātri žūstošām krāsām vai lakām. 
Krīta pulveri iejauc ūdenī līdz piena 
konsistencei un pievieno nedaudz lineļ
ļas un sikatīva. Gludi apstrādātu virsmu 
krāsošanai lieto vara vitriola šķīdumu. 
Pirms līniju aizzīmēšanas uz krāsotās 
virsmas izvēlas bāzi, no kuras izdara 
aizzīmēšanu. Aizzīmēšanai plaknē par

185. att. Aizzīmēšanas piemeri:
а — aizzīm ēšana plaknē (sagatave  aizzīm ēta uzgriežņu ats lēgas izgatavošanai); 

b — telpiskā aizzīm ēšana (caurum a aizzīm ēšana gultn ī).

bāzi izvēlas plakanu detaļu un slokšņu un lokšņu metāla ārējās 
malas, kā arī dažādas līnijas, kas aizzīmētas uz virsmas, piemē
ram, simetrijas asis, horizontālas, vertikālas vai slīpas līnijas.

Līnijas parasti aizzīmē šādā kārtībā: vispirms novelk visas 
horizontālās līnijas, tad vertikālās, pēc tam slīpās un beigās 
riņķa līnijas, lokus un noapaļojumus.

Lai saglabātu aizzīmējuma līnijas līdz detaļas apstrādes bei
gām un varētu tās katrā laikā atjaunot, aizzīmējuma līnijas 
iepunktē, t. i., ar punktsitni pa aizzīmējuma līnijām iesit ma
zus koniskus padziļinājumus.
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Ciršana ir atslēdznieku darba operācija, kad ar cirtni vai 
krustcirtni no sagataves atdala liekās metāla kārtas. Ciršanu 
lieto nelīdzenu un grumbuļainu virsmu līdzināšanai, lokšņu ma
teriāla lieko malu nociršanai pēc salikšanas, sagatavju sacirša
nai gabalos, caurumu izciršanai lokšņu materiālā pēc aizzemē
tās kontūras, eļļošanas rievu izciršanai un citur. Ciršanai lieto 
vienkāršus vai pneimatiskus āmurus. Ciršanu var izdarīt skrūv
spīlēs, uz plates vai laktas, kā ari tieši uz masīvām detaļām.

Ciršanai vislabāk noder kalēja skrūvspīles. Izdarīt ciršanu 
paralēlajās skrūvspīlēs nav ieteicams, jo to pamatdetaļas, kas 
izgatavotas no pelēkā čuguna, var neizturēt spēcīgus triecienus 
un salūzt.

Cirtni lieto parastai ciršanai, krustcirtni — šauru rievu iz
ciršanai. Asinājuma leņķus izvēlas atkarībā no apstrādājamā 
metāla cietības. Cietiem un trausliem materiāliem asinājuma 
leņķim ir jābūt lielākam nekā mīkstiem materiāliem: čugunam 
un bronzai šis leņķis ir 70°, tēraudam — 60°, varam un misi
ņam — 45°, alumīnijam un cinkam — 35°. Pusapaļu un cita 
veida rievu izciršanai lieto īpašas formas krustcirtņus.

Lieto divu veidu atslēdznieku āmurus — ar kvadrātisku un 
apaļu belzni. Ciršanai lieto 0,4—0,8 kg smagus āmurus atkarībā 
no apstrādājamā metāla un no strādnieka spēka. Amūra sitie
nam pa cirtni jābūt precīzam. Precīzā sitienā āmura belžņa vi
dus trāpa pa cirtņa pieta vidu, bet āmura kāts veido ar cirtni 
taisnu leņķi. Ja šo nosacījumu neievēro, samazinās sitiena spēks 
un veidojas slīps sitiens. Slīpa sitiena gadījumā āmurs noslīd 
no cirtņa pieta un var ievainot strādnieka roku. Precīzu sitienu 
panāk ar vingrināšanos.

Metālu griež ar rokas vai mehānisko zāģi, ka arī ar griez
nēm — rokas un mehāniskam, sviras, paralēlām vai diska griez
nēm. Jumta skārda un plānu lokšņu griešanai biezumā līdz 
0,5 mm lieto rokas grieznes. Stieņu un dažāda šķērsgriezuma 
slokšņu sagriešanu, kā ari kontūru izzāģēšanu izdara ar rokas 
metālzāģiem (186. att.). Rokas metālzāģis sastāv no viengabala

vai izbīdāma rāmja 1, zāģa 
sloksnes 3, roktura 2 un sa- 
vilcēj skrūves ar spārnuz- 
griezni 4. Atslēdznieku dar
biem galvenokārt lieto zāģa 
sloksnes ar 1,5 mm lielu zobu 
soli: zāģiem ar tādu soli uz 
katriem 25 mm ir aptuveni 
17 zobu.

Metāla stieņus, kas res
nāki par 20 mm, zāģē ar me
hāniskiem zāģiem.

124. §. METĀLA CIRŠANA UN ZĀĢĒŠANA

i

186. att. Rokas metalzaģis ar regulē
jamu rāmi.
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125. §. VĪLĒŠANA

Vīlēšanu izdara pēc ciršanas un zāģēšanas, kā ari detaļu 
montēšanas gaitā. Vīlēšanas mērķis ir likvidēt iepriekšējās ap
strādes kļūdas un iegūt vajadzīgo izmēru precizitāti, detaļas 
formu un virsmas gludumu.

Vīlēšanu iedala iepriekšējā (rupjajā) un galīgajā (gludajā 
un apdares) vīlēšanā, ko izdara ar dažādām vīlēm.

Oarba d a la

G als Š ķa u tn e S ka ld n e

Kāts

P ēd a Rokturis

187. att. Vīles elementi.

Vīles ir dažāda profila metālgriešanas instrumenti, kas iz
veidoti no rūdīta tērauda ar smalku zobiņu uzcirtumu (187. att.).

Vīlēm var būt vienkārtas uzcirtums, dubultais uzcirtums un 
skrāpjcirtums. Vīles ar vienkārtas uzcirtumu lieto mikstu me
tālu vīlēšanai, bet ar skrāpjcirtumu — ādas apstrādei, kokap
strādei un citur. Visvairāk izplatītas vīles ar dubulto uzcirtumu. 
ko lieto tērauda un čuguna apstrādei.

Vīles atšķiras pēc garuma, profila un uzcirtuma. Vīļu ga
rums svārstās no 100 līdz 400 mm. Pēc zobu skaita uz I centi
metru vīles iedala G klasēs: 1. klase — rupjvīles ar 4 līdz 12 zo
biem, kuras lieto rupjajai vīlēšanai; 2. klase — smalkvīles ar 
zobu skaitu no 13 līdz 24, kuras lieto virsmu gludapstrādei; 3., 
4., 5. un 6. klase — samtvīles ar ļoti smalku uzcirtumu, kuras 
lieto detaļu salāgošanai, virsmu pieslīpēšanai un apdarei. Vīles 
profilu izvēlas atkarībā no apstrādājamās virsmas formas.

126. §. CAURUMU URBŠANA, GREMDĒŠANA UN IZRĪVĒŠANA

Caurumu apstrādes operācijas izdara ar stacionārām urbj
mašīnām un rokas urbjmašīnām.

Griešanas galvenie jautājumi caurumu apstrādē ar urbjma
šīnām, kā ari lietoto griezējinstrumentu konstrukcijas apska
tīti XX nodaļā.

Maza diametra caurumu urbšanu smagās un lielās detaļās, 
kontroltapu caurumu urbšanu, kā arī urbšanu un izrīvēšanu 
montēšanas procesā parasti izdara ar rokas urbjmašīnām vai 
ari ar mehanizētiem instrumentiem — elektriskām un pneima
tiskām rokas urbjmašīnām.
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Ar elektriskajām rokas urbjmašīnām (188. att.) urbj cauru
mus ar diametru līdz 25 mm. Elektriskās rokas urbjmašīnas 
darbina elektrodzinējs 3, kas iemontēts korpusā 2. Uz elektro- 
dzinēja vārpstas nostiprināts zobrats 6, kas pārvada rotācijas

188. att. Elektriska rokas urbjmašīna.

kustību uz zobratu 4 un darba vārpstu ar patronu 5, kurā iestip
rināts urbis. Elektrodzinēju iesledz, nospiežot slēdzi 1. Elektris
kās rokas urbjmašīnas urbis izdara 300—3600 apgriezienus mi
nūtē: šī urbjmašīna sver 1,5—10 kg.

Ar caurumu izrīvēšanu pēc urbšanas iegūst paaugstinātas 
precizitātes un gluduma caurumus. So operāciju izdara ar urbj
mašīnu vai virpu, kā arī ar rokām. Caurumu izrīvēšanai lieto 
mašīnrīvurbjus un rokas rīvurbjus. Rīvurbjus iedala cilindris
kos un koniskos, kāta un uzmaucamos, ar taisniem zobiem un ar 
spirālzobiem, pastāvīgos un regulējamos.

127. §. VĪTNES GRIEŠANA

Vītnes plaši lieto mūsdienu mašīnbūvē, tās kalpo mašīnu 
detaļu savienošanai un kustības pārvadīšanai.

Trīsstūrvītni parasti lieto sastiprināšanas detaļām — bult
skrūvēm, galvskrūvēm, tapskrūvēm. Mašīnbūvē pieņemtas trīs 
trīsstūrvītnes sistēmas — metriskā vītne, collvītne un cauruļ- 
vītne. Metrisko vītni raksturo diametrs un solis, kas izteikts 
milimetros. Collvītni raksturo diametrs, kas izteikts collās, un 
vītnes vijumu skaits uz 1 collu. Cauruļvītnei ir collvītnes pro
fils, bet mazāks solis. Izmērus tai izsaka collās, un to raksturo 
vijumu skaits uz 1 collu. Bez tam atšķirīgs ir profila leņķa lie
lums: metriskajai vītnei profila leņķis ir 60°, bet collvītnei — 
55°.
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Vītnes griešanu izdara ar rokām un ar darbgaldiem. Atslēdz
nieku darbos vītnes griešanai lieto rokas instrumentus. Vītnes 
griešanu caurumos (uzgriežņos) izdara ar vītņurbjiem, bet uz 
stieņiem (skrūvēm) — ar vītņgriežiem.

189. att. Vītņurbis, vitņgrieži, vītņgriežu turētājs un klupe.

Vitņurbis ir skrūve, kurai ir vairākas gareniskas taisnas vai 
slīpas skaidrievas, kas izveido griezējšķautnes (189. att. a). 
Vītņurbis sastāv no darba daļas un kāta, kas kalpo vītņurbja 
iestiprināšanai patronā vai griežatslēgā. Rokas vītņurbjiem kāts 
beidzas ar kvadrātu, lai to varētu pagriezt ar griežatslegu. Vītņ
urbja darbīgā daļa sastāv no griezējdaļas un kalibrējošās da
ļas. Griezējdaļa izdara griešanu, bet kalibrējošā daļa piešķir 
vītnei galīgos izmērus un formu.

Vītnes griešanu ar rokām izdara ar urbju komplektu, kas 
sastāv no diviem vai trim vītņurbjiem atkarībā no vītnes iz
mēriem. Komplekta vītņurbji atšķiras cits no cita ar pakāpeniski 
pieaugošu diametru: pirmais — rupjais vītņurbis — nogriež 
rupju skaidu gludā caurumā; otrais — vidējais vītņurbis — iz
dara pusgludo apstrādi un beidzot pēdējais — gludais vītņur
bis — kalibrē vītni. Uz pirmā, otrā un trešā vītņurbja kāta at
tiecīgi ir viena, divas vai trīs rieviņas un turpat uzrādīts vītnes 
tips un izmērs.
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Vitņgrieži kalpo ārējās vītnes griešanai. Pēc konstrukcijas 
vītņgriežus iedala apaļos un prizmatiskos (189. att. b, c). Apaļie 
vitņgrieži ir veseli un šķelti. Tos ar divām skrūvēm iestiprina 
turētājā (189. att. d). Prizmatiskie vitņgrieži atšķiras no apa
ļajiem tikai ar formu. Tie sastāv no divām daļām un tiek iestip
rināti īpašā rāmītī ar rokturiem — tā sauktajā klupē (189. att. 
e). Ar skrūves palīdzību vienu no vītņgrieža daļām var pārvie
tot un tādējādi regulēt griežamās vītnes diametru.

128. §. SĀBERĒŠANA UN LEPĒŠANA

Sāberēšana ir detaļu virsmu gludapstrāde, ko izdara, nogrie
žot plānu metāla kārtiņu ar īpašu instrumentu — šāberi. Šābe- 
rēšanu lieto, lai nodrošinātu pēc iespējas precīzas plakanas vai 
liektas virsmas. Sāberēšanas precizitāte sasniedz 0,01 — 
0,005 mm.

Pēc darbīgās daļas formas šāberus iedala plakanos, trīs- 
malu, pusapaļos šāberos un veidšāberos. Plakanos šāberus 
(190. att. a) lieto plakanu virsmu apstrādei, trīsmalu un pus
apaļos šāberus (190. att. b) — liektu virsmu un caurumu ap
strādei, veidšāberus — sarežģīta profila rievu un slēgta kontūra 
iedobumu apstrādei un citur.

Sāberēto virsmu kvalitātes kontrolei lieto pārbaudes plates, 
lineālus, prizmas un konusus. Vispirms ar pārbaudes plati vai 
salāgojamo detaļu nosaka virsmas augstākās vietas. Plates vir
smu pārklāj ar plānu krāsas

190. att. Saberu tipi:
а — vienpusējais p lakanais ar ieapaļu asinājum u; b — trīsm alu  ta isna is un izliektais; 
c — krasas pam ešan a  no pārbaudes plates uz šaberējam o detaļu; d  — sta tnes vadotņu

šaberēšana .

426



(190. att. c). Detaļas virsmas augstākajās vietās, kas ir nokrā
sojušās, pēc tam ar šāberi nogriež plānu metāla kārtiņu 
(190. att. d). Procesu atkārto vairākas reizes. Sāberētai virsmai 
jābūt ar sīku un vienmērīgu rakstu, uz tās nedrīkst būt skrā- 
pējumu un dziļu šābera pēdu.

Ir trīs šaberēšanas veidi — rupjā, pusgludā un gludā šābe- 
rēšana. Rupjā šāberēšana sākas ar mehāniskās apstrādes in
strumentu pēdu likvidēšanu virsmas augstākajās vietās, kas 
konstatētas pārbaudē. Darbu izpilda ar šāberi, kam plata grie- 
zējšķautne (šābera platums nedrīkst pārsniegt 20—25 mm, ci
tādi atslēdznieks ātri nogurst un viņa darba ražīgums krīt). 
Šābera darba gājiena garums ir 15—20 mm, nogrieztās skaidas 
biezums — 0,01—0,03 mm. Rupjo šāberēšanu uzskata par pa
beigtu, kad visa šāberējamā virsma, pārklājot to ar krāsu, no
klājas lieliem plankumiem, kuru skaits ir līdz 4 uz 25X25 mm 
liela laukuma.

Pusgludā jā šāberešanā virsmu apstrādā ar šāberi, kura pla
tums nav lielāks par 12—15 mm un darba gājiens ir 7--12 mm. 
Nogrieztās skaidas biezums nepārsniedz 0,005—0,01 mm. Pēc 
pusgludās šāberēšanas plankumu skaitam uz šāberējamās vir
smas jābūt 8—16 uz 25X25 mm liela laukuma.

Gludo šāberēšanu lieto virsmu galīgajai apdarei. Šābera pla
tums ir 5—12 mm; šāberēšanu izdara ar sīku rakstu (šābera 
darba gājiena garums 3—5 mm). Pēc gludās šāberēšanas uz 
šāberējamās virsmas jābūt 20—25 plankumiem uz 25X25 mm 
liela laukuma. Lai iegūtu gludāku virsmu, šāberis atpakaļgā- 
jienā nedaudz jāpaceļ.

Katru reizi pēc nokrāsoto vietu šāberēšanas detaļas virsmu 
notīra ar suku un sausu lupatu.

Lai aprēķinātu plankumu daudzumu šāberētos caurumos vai 
gultņu ieliktņos, izdevīgi lietot liektu celuloīda šablonu. Uz 
šablona izveidots tīkliņš ar 25x25 mm lieliem kvadrātiem, ar 
kuru viegli noteikt krāsas plankumu izvietojuma biežumu.

Lepēšana ir virsmu apstrāde ar pastām un abrazīva pulve
riem, ar kuriem pārklāj lepieri — instrumentu, kura forma 
atbilst lepējamai virsmai. Lepēšanu plaši lieto instrumentu ražo
šanā un precīzajā mašīnbūvē. Lēpē krānus un vārstus, lai pa
nāktu blīvāku slēgumu, lēpē cietsakausējuma griežņu asme
ņus, mērinstrumentus un daudzus citus izstrādājumus, kuriem 
nepieciešami sevišķi precīzi izmēri un augsts virsmas gludums. 
Lepēšana nodrošina apstrādes precizitāti līdz 0,001—0,002 mm.

Lepierus izgatavo no čuguna, mīksta tērauda, vara, misiņa, 
koka.

Lepēšana ir ļoti darbietilpīga operācija, tādēļ to vēlams me
hanizēt, ko izdara ar īpašiem darbgaldiem.
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Ar atslēdznieku darbu mehanizāciju saprot roku darba piln
veidošanu, lietojot dažādas ierīces un mehanizētus instrumen
tus, kas ievērojami atvieglo darbu, paaugstina produkcijas kva
litāti un pazemina tās pašizmaksu.

Mehanizētajā aizzīmēšanā plaši izmanto uzlabotus instru
mentus un šablonus. Tas paātrina aizzīmēšanu, paaugstina 
darba kvalitāti un atvieglo aizzīmētāja darbu.

Mehanizētu ciršanu izdara ar pneimatiskiem un elektriskiem 
cirtņiem, kas apgādāti ar platu un šauru cirtņu komplektiem. 
Ciršanai izmanto pneimatiskos ciršanas āmurus, kas strādā ar 
saspiestu gaisu, kura spiediens ir 5 atmosfēras, izdarot 1000— 
2400 sitienu minūtē.

Lokšņu metālu, kura biezums ir līdz 1,5—2 mm, sagriež ar 
rokas elektrogrieznēm, kuru asmeņi izdara ātras kustības. Lie
lāka biezuma metālu sagriež ar īpašiem darbgaldiem.

Sagatavju un detaļu mehanizētu apvilēšanu un notirišanu 
izdara ar apvīlēšanas darbgaldiem, elektriskām un pneimatis
kām slīpmašīnām, kā arī ar īpašām ierīcēm un agregātiem.

Virsmu notīrīšanai lieto rotējošas tērauda vai misiņa sukas. 
Šajā gadījumā neiegūst augstu virsmas gluduma pakāpi, bet 
tikai noņem grātes un notīra detaļu no netīrumiem, skaidām un 
pļāvās. Lai iegūtu tīrāku un gludāku virsmu, uz sukas uztriepj 
abrazīva pastu.

Pēdējā laika plaši izplatīta detaļu tīrīšana ar ultraskaņu, ko 
izdara īpašas iekārtās. Šajā metodē šķīdums ultraskaņas svār
stību zonā sāk vibrēt ar svārstību avota frekvenci. Rodas ļoti 
intensīva šķīduma mutuļošana, kuras rezultātā no detaļas gan
drīz momentāni tiek noskalotas netīrumu daļiņas.

Notīrīšanas kvalitāte un ātrums lielā mērā ir atkarīgi no 
darba šķīduma sastāva. Šķīdumi, kas ķīmiski iedarbojas uz de
taļas virsmu, paātrina un uzlabo notīrīšanas procesu.

Piemēram, trihloretilēns un citi hlorētie halogenogļūdeņraži 
teicami notīra detaļas no taukiem un eļļas. Ultraskaņas metode 
ir sevišķi efektīva, ja tīrāmas grūti pieejamas virsmas, kanāli 
lietās detaļās, caurumi ar līklīnijas asīm u. c.

Sāberēšanas mehanizāciju sekmīgi veic ar šādiem paņēmie
niem :

a) lietojot mehanizētus šāberus, kas palielina darba ražī
gumu 20—25 reizes salīdzinājumā ar roku darbu;

b) lietojot īpašas ierīces šāberēšanas paātrināšanai un at
vieglošanai;

c) aizstājot šāberēšanu ar ražīgākām mehanizētām operāci
jām — slīpēšanu, lepēšanu, ēvelēšanu, izvirpošanu utt.

Caurumu mehanizēto apstrādi, t. i., urbšanu, gremdēšanu, 
izrīvēšanu un vītnes griešanu, izdara, lietojot pārnesamas elek-

129. §. ATSLĒDZNIEKU DARBU MEHANIZĀCIJAS GALVENIE PRINCIPI
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triskas un pneimatiskas mašīnas, universāli saliekamus kon
duktorus, kā ari izpildot urbšanu ar stacionārām urbjmašīnām.

Urbšanas ierīcēm ar piedziņu no lokanās vārpstas ir zinā
mās priekšrocības salīdzinājumā ar mehanizētajām rokas urbj
mašīnām; to izmēri ir ievērojami mazāki.

Ar elektrodzirksteļu paņēmienu izveido nelielus caurumus, 
kā ari caurums ar līklīnijas asīm, griež metālu, izņem no cau
rumiem salauztus instrumentus un sastiprināšanas detaļas (ur
bjus, vītņurbjus, tapskrūves). Apstrāde ar elektrodzirkstelēm 
ļauj ne tikai izveidot caurumus ar līklīnijas asīm, bet arī tos 
slīpēt. So apstrādes veidu var lietot jebkuram materiālam, kas 
vada elektrisko strāvu.

Vītnes griešanā caurejošos un necaurejošos caurumos lielu 
darba ražīgumu var sasniegt, lietojot nelielas rokas, elektriskās 
un pneimatiskās vītnes griešanas mašīnas. Sīs mašīnas pēc 
konfigurācijas ir līdzīgas urbjmašīnām un atšķiras no tām ar 
lielāku ātrumu atpakaļgriešanā, kas nepieciešama vītņurbja 
izskrūvēšanai. Aizsargpatronu lietošana paaugstina vītnes kvali
tāti un novērš vītņurbja lūšanu.

Griežot vītni necaurejošos caurumos, ieteicams lietot mīk
stu plastmasu, ko ievieto apstrādājamā caurumā. Vītnes grieša
nas procesā plastmasa izspiežas pa vītņurbja rievām, nesot līdzi 
nogriezto skaidu. Tas paaugstina griešanas precizitāti, vītņur
bja noturību un atslēdznieka darba ražīgumu.

Sociālistiskā rūpniecība veltī lielu uzmanību augstražīgu me
hanizētu instrumentu ražošanai. Elektroinstrumentu rūpnīcas 
ražo pārnesamas elektriskās mašīnas griešanai, ciršanai, vīlē
šanai, tīrīšanai, šāberēšanai, lepēšanai, urbšanai, vītnes grieša
nai, punktu iesišanai, kniedēšanai, bultskrūvju, uzgriežņu, tap- 
skrūvju skrūvēšanai, blīvēšanai utt. Rūpnīcas ražo arī pnei
matiskos āmurus, nelielas urbjmašīnas, atslēgas, uzgriežņu 
atslēgas, sukas, vīles, grieznes utt. So instrumentu lietošana 
atvieglo strādnieku darbu un dod lielu ekonomisko efektu.

XXVII N O D A Ļ A

ELEKTRISKĀS, ĶĪMISKI MEHĀNISKĀS 
UN ULTRASKAŅAS METĀLU APSTRĀDES METODES

Elektriskajās apstrādes metodēs metāla kārtu noņem ar de
taļai un instrumentam pievadītās strāvas termisku, ķīmisku vai 
kombinētu iedarbību. Elektriskās strāvas iedarbība var izpaus
ties metāla sakarsēšanā līdz kušanas temperatūrai vai elektro
ķīmiskā (anoda) izkausēšanā. Noņemot metāla kārtu ar elek
triskajām metodēm, nevajag nekādu ārēju mehānisku spēku. Ar
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elektriskajām apstrādes metodēm var apstrādāt jebkuras cietī
bas materiālus, izveidot sarežģītas formas vai maza diametra 
caurumus utt.

Elektriskās metālapstrādes metodes iedala elektrotermiska- 
jās, kas pamatojas uz elektriskās strāvas termisko iedarbību, un 
elektroķīmiskajās, kas pamatojas uz elektriskās strāvas ķīmisko 
iedarbību. Pie pirmās grupas pieder apstrāde ar elektrodzirkste- 
lēm, elektrisko loku, elektrokontaktu, elektroimpulsiem un citas. 
Pie otrās grupas pieder anodmehāniskā, elektroķīmiskā, ķīmiski 
mehāniskā un citas apstrādes metodes.

130. §. APSTRĀDE AR ELEKTRODZIRKSTELĒM

Metālu apstrādi ar elektrodzirkstelēm atklāja padomju 
zinātnieki B. Lazarenko un N. Lazarenko, un 1943. gadā šo me
todi ieteica rūpniecībai. To sekmīgi lieto dažādas formas cau
rumu veidošanai, arī ar līklīnijas asīm un ļoti maziem diamet
riem, štanču, vilkšanas acu, šauru spraugu un sietu izgatavo
šanai, instrumentu virsmas izturības palielināšanai, nolauztu 
urbju, vītņurbju, skrūvju, tapskrūvju, bultskrūvju izņemšanai 
no caurumiem, elektroiespiešanai, elektrogravēšanai un citiem 
darbu veidiem.

Metālu apstrāde ar elektrodzirkstelēm pamatojas uz elektris
kās erozijas parādību, t. i., uz metālu virsmas sairšanu elektris
kās dzirksteļveida izlādes rezultātā.

Apstrādājamam instrumentam un detaļai pievada noteikta 
stipruma un sprieguma strāvu, pie tam instrumentu un apstrā
dājamo detaļu izmanto kā elektrodus. Ja instrumentu (katodu) 
tuvina detaļai (anodam), tad noteiktā attālumā Л starp tiem 
elektriskā lauka ietekmē notiek elektriskā caursite. Šaurā 
spraugā A (apmēram 0,05 mm pie sprieguma 220 V un kapacitā
tes 300—400 pF) izveidojas intensīva elektronu plūsma, kas 
pārnes ievērojamu elektrības daudzumu. Caursites vietā rodas 
augsta temperatūra, kas izkausē un pat iztvaicē jebkuru me
tālu, kurš tiek izsviests šķidru daļiņu veidā.

Lai metāla daļiņas, ko lādiņš izrāvis no elektroda-detaļas, 
nepārlēktu uz elektrodu-instrumentu un neizkropļotu tā formu, 
dzirksteļu spraugu Л piepilda ar šķidrumu (petroleju, eļļu). 
Šķidrā vide apstādina metāla daļiņu lidojumu un aizskalo tās 
no apstrādes zonas. Katra atsevišķā izlāde izrauj no elektroda- 
detaļas noteiktu metālā porciju, kuras lielums atkarīgs no elek
troenerģijas daudzuma izlādē.

Dzirksteļveida izlādes intensitāte un ilgums mainās atka
rībā no kapacitātes, strāvas stipruma, sprieguma un barošanas 
avota, elektrodu (instrumenta-katoda, detaļas-anoda) materiālu 
sastāva, dzirksteļu spraugas Л darba vides sastāva un stāvokļa.
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K a p a c i t ā t e  d o d  i e s p ē j u  u z k r ā t  e n e r ģ i j u  u n  m o m e n t ā n i  t o  i z 
d a l ī t  s p ē c ī g a s  d z i r k s t e l e s  v e i d ā .  K a p a c i t ā t e ,  k o  l i e t o  m e t ā l u  a p 
s t r ā d ē  a r  e l e k t r o d z i r k s t e l ē m ,  s v ā r s t ā s  n o  0 , 2 5  l ī d z  6 0 0  p F .  S t r ā 
v a s  s t i p r u m u  u n  s p r i e g u m u  
i z v ē l a s  a t k a r ī b ā  n o  a p s t r ā d e s  
v e i d a ,  u n  t i e  s v ā r s t ā s  n o  0 ,2  
l ī d z  3 0 0  A  u n  n o  10 l ī d z  
2 2 0  V .

A r  k a p a c i t ā t e s ,  s t r ā v ā s  
s t i p r u m a  u n  s p r i e g u m a  s a 
m a z i n ā š a n u  a p s t r ā d e s  k v a l i 
t ā t e  p a a u g s t i n ā s .

C a u r u m u  i z v e i d o š a n a  a r  
e l e k t r o d z i r k s t e ļ u  d a r b g a l d u  
( 1 9 1 .  a t t . )  n o t i e k  š ā d i .  P ē c  
i z s t r ā d ā j u m a  n o s t i p r i n ā š a n a s  
u z  g a l d i ņ a  2 a r  r o k t u r i e m  5 
u n  7 n o r e g u l ē  e l e k t r o d u - i n -  
s t r u m e n t u  3 t ā ,  l a i  c a u r u m s  
i z v e i d o t o s  v a j a d z ī g a j ā  v i e t ā .
P ē c  t a m ,  g r i e ž o t  r o k t u r i  8, 
t v e r t n i  1 c e ļ  u z  a u g š u  t i k m ē r ,  
k a m ē r  d e t a ļ a  i e g r i m s t  š ķ i d 
r u m ā  ( p e t r o l e j ā ) . T a d  i e s l ē d z  
d a r b g a l d u  u n  e l e k t r o d u - i n -  
s t r u m e n t u  3 a r  r o k t u r i  4 l a i ž  
u z  l e j u ,  l ī d z  p a r ā d a s  p i r m ā s  
i z l ā d e s .  T ā l ā k ā  a p s t r ā d e  n o 
t i e k  a u t o m ā t i s k i .  A p s t r ā d e s  191. att. Elektrodzirksteļu darbgalds 
g a i t a i  v a r  s e k o t  p ē c  m ē r i ņ -  caurumu veidošanai (kopskats), 
s t r u m e n t i e m  6.

M a z a  d i a m e t r a  c a u r u m u  v e i d o š a n a  a r  e l e k t r o d z i r k s t e ļ u  d a r b 
g a l d u  i r  ļ o t i  e f e k t ī v a .  Ļ e ņ i n g r a d a s  V .  K u i b i š e v a  k a r b u r a t o r u  
r ū p n ī c ā  c a u r u m u  a r  d i a m e t r u  0 , 1 5  m m  i z v e i d o  2 5  s e k u n d ē s ,  k a 
m ē r  a g r ā k  l i e t o t ā  m e h ā n i s k ā  u r b š a n a  i l g a  2  m i n ū t e s .  B e z  t a m  
a r  u r b j i e m  i z v e i d o t  t i k  m a z a  d i a m e t r a  c a u r u m u s  i r  ļ o t i  g r ū t i ,  j o  
u r b j a  g r i e š a n ā s  ā t r u m a m  j ā b ū t  l ī d z  6 0  0 0 0  a p g r i e z i e n u  m i n ū t ē .

M e t ā l u  g r i e š a n u  a r  e l e k t r o d z i r k s t e l ē m  l i e t o  t a d ,  k a d  g r i e š a n a  
a r  g ā z i  n a v  i e s p ē j a m a  v a i  k a d  t r ū k s t  v a j a d z ī g ā s  i e k ā r t a s .  T o  
l i e t o  t ē r a u d a ,  č u g u n a  u n  k r ā s a i n o  m e t ā l u  g r i e š a n a i .

131. §. APSTRĀDE AR ELEKTROKONTAKTU

P a ņ ē m i e n i  u r b š a n a i ,  i n s t r u m e n t u  a s i n ā š a n a i  v a i  m e t ā l u  g r i e 
š a n a i  a r  e l e k t r o k o n t a k t u  p a m a t o t i  u z  s i l t u m a  i z m a n t o š a n u ,  k u r š  
i z d a l ā s ,  e l e k t r i s k a j a i  s t r ā v a i  p l ū s t o t  c a u r  s t r ā v a s  ķ ē d e s  d a ļ ā m  
a r  p a a u g s t i n ā t u  p r e t e s t ī b u ,  k o n k r ē t i  —  c a u r  k o n t a k t i e m .
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Diviem metāla elektrodiem — griezējdiskam 1 un griežama
jam metālam 2 (192. att.) — saskaroties zem neliela spiediena, 
griešanas (kontakta) vietā rodas paaugstināta pretestība. Caur 
kontakta vietu plūstošā elektriskā strāva izkausē metālu, at
vieglojot tā nogriešanu. Lai pasargātu no kušanas griezēj disku,

192. att. Metālu griešana ar elektrokontaktu ( a )  un elektrodzirkstelem (b ,  c ) :  
1 — griezējdisks; 2 — sagatave; 3 — šķidrum s.

to griež ar ātrumu 40—50 m sekundē vai dzesē. Aprakstīto elek- 
trokontakta siltumizdalīšanas parādību izmanto kā tehnoloģis
kām operācijām, kas saistītas ar metāla nogriešanu (sagrie
šana, frēzēšana, slīpēšana, asināšana, caurumu veidošana utt.), 
tā ari tādām operācijām kā nogludināšanai, kontaktmetināšanai 
un citur.

132. §. APSTRĀDE AR ELEKTROIMPOLS1EM

Apstrāde ar elektroimpulsiem, tāpat kā elektrodzirksteļu me
tode, pamatojas uz elektrodu metāla mazu tilpumu sadalīšanu 
vietās, kur starp elektrodiem pārlec elektriskās izlādes dzirk
steles.

Atšķirība ir vienīgi tā, ka elektroimpulsu darbgaldos nav 
kondensatoru, kuru vietā uzstādīti īpaši impulsu ģeneratori. 
193. attēla shēmā tāda impulsu ģeneratora lomu izpilda pārvei
dotājs 1 un selēna taisngriezis 2. Pārveidotājs maina (pār
veido) maiņstrāvas spriegumu un frekvenci. To pieslēdz rūpnī
cas tīklam ar spriegumu 380 V un frekvenci 50 Hz. Uz pārvei
dotāja izejas spailēm iegūst strāvu ar zemāku spriegumu, t. i., 
50 V, un paaugstinātu frekvenci — 490 Hz. Selēna taisngriezis 
2 strāvu laiž tikai vienā virzienā. Tādējādi sekundē iegūst 
490 impulsu, pie tam starp elektrodu 3 un detaļu 4 notiek elek
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triskās izlādes. Detaļai piešķir svārstību kustību padeves vir
zienā — tas pasargā elektrodus no īsslēguma.

Atšķirībā no apstrādes ar elektrodzirkstelēm apstrādē ar 
elektroimpulsiem detaļu savieno ar elektriskās ķēdes katodu, bet 
elektrodu-instrumentu ar 
anodu. Elektrodi-instru- 
menti apstrādē ar elektro
impulsiem var būt izgata
voti no vara, alumīnija un 
tā sakausējumiem, čuguna 
un citiem materiāliem.

Labākos rezultātus dod 
ogles (grafīta) elektrodi 
ar mārku 119 un Bl. Par 
apstrādes vidi var lietot 
transformatora eļļu, ūdeni 
un citu. Ar elektroimpulsu 
metodi var apstrādāt lielas virsmas, veidprofilus, izveidot dziļus 
dobumus, caurumus utt. Jāatzīmē, ka apstrāde ar elektroimpul
siem ir ražīgāka un ekonomiski izdevīgāka par apstrādi ar elek- 
trodzirkstelēm.

193. att. Elektroimpulsu apstrādes 
darbgalda shēma.

133. §. ANODMEHANISKĀ APSTRĀDE

Anodmehānisko apstrādes paņēmienu izgudrojis padomju zi
nātnieks V. Gusevs. So metodi lieto metāla sagatavju sagrieša
nai, cietsakausējumu griezējinstrumentu asināšanai, slīpēšanai, 
štanču pieslīpēšanai un citur. Anodmehāniskajā metālapstrādes 
paņēmienā apstrādājamo detaļu savieno ar līdzstrāvas avota 
pozitīvo polu ( + ), bet instrumentu — ar negatīvo polu (—). 
Spraugā starp instrumentu un apstrādājamo detaļu ievada 
īpašu darba šķidrumu, kas izveido uz detaļas virsmas plēvīti, 
kura slikti vada elektrisko strāvu. Instruments pārvietojas (slid) 
pa detaļas apstrādājamo virsmu un atdala ievērojamu plēvī
tēs daļu. Pēc tam atkal izveidojas plēvīte un atkal tiek atdalīta 
tik ilgi, līdz detaļai ir vajadzīgie izmēri un forma.

Atkarībā no anodmehāniskās apstrādes elektriskā režīma 
metals no detaļas tiek atdalīts dažādi. Nelielu barošanas ķēdes 
spriegumu apstākļos notiek elektromehānisks (anoda) metāla 
šķīdināšanas process (194. att.), bet augstu spriegumu un liela 
strāvas stipruma apstākļos izpaužas elektriskās strāvas ter
miskā iedarbība. Sājā gadījumā metāls uz apstrādājamās vir
smas kūst un tā atdalīšanas ātrums salīdzinājuma ar elektro
ķīmisko metāla šķīdināšanu strauji pieaug (194. att.). Tādējādi 
anodmehāniskais paņēmiens pamatojas uz elektriskās strāvas 
elektroķīmisko un termisko iedarbību.
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195. attēlā parādīts anodmehāniskās metāla griešanas darb
galda kopskats. Griežamo stieni 2 iespīlē skrūvspīlēs ar rokturi
7. Lokšņu tērauda disks 4 nostiprināts uz ass, kas atrodas svār

stā 5, kurš var pagriezties 
ap savu asi 6. Ar svārsta 
pagriešanu nodrošina va
jadzīgo padevi. Rotācijas 
kustību disks iegūst no 
elektrodzinēja ar siksnas 
palīdzību. Darba šķidrumu 
ar sūkni pievada sprauslai 
3, bet nostrādātais šķid
rums satek tvertnē 1.

Diska griešanās ātrums 
parasti ir 12—20 m sekun
dē. Strāvas spriegums ir 
10—30 V. Strāvas stipru
mu izvēlas atkarībā no 
griežamā stieņa diametra. 
10—20 mm resna stieņa 
griešanai lieto 20—40 A, 
bet 200—250 mm resna 

stieņa griešanai — 350—400 A stipru strāvu.
Diskus izgatavo no lokšņu tērauda ar mārku 10 un 15, no 

jumta skārda un vara. Par darba šķidrumu — elektrolītu — 
anodmehāniskajā apstrādē lieto kālija vai nātrija silikāta šķī
dumu ūdenī (šķidro stiklu).

Anodmehānisko griezējinstrumentu asināšanu un pieslīpē- 
šanu izdara trijos paņēmienos — rupjā asināšana, gludā asinā
šana un pieslīpēšana. Visas apstrādes operācijas izpilda ar 
vienu darbgaldu bez instrumenta noņemšanas, maina tikai ap
strādes elektriskos režīmus. Rupjo asināšanu izdara ar 15—20 V 
spriegumu, kas nodrošina samērā biezas (1 —1,5 mm) metāla 
kārtas atdalīšanu. Gludajai asināšanai spriegums ir 12—15 V 
un atdalītās metāla kārtas biezums nepārsniedz 0,1 mm. Pie- 
slīpēšanā ar 8—10 V spriegumu atdala 0,01—0,03 mm biezu 
kārtiņu. Pieslīpēšanā iegūst augstu virsmas gludumu, kas pa
rasti atbilst 8.—10. klasei.

Asināmo instrumentu 3 (196. att.) iestiprina skrūvspīlēs 4, 
kas pievienotas līdzstrāvas avota pozitīvajai spailei. Asināšanu 
izdara ar ātri rotējošu disku 1, kas izgatavots no konstrukciju 
tērauda, vara vai čuguna. Instrumenta un diska saskares vietā 
pa sprauslu 2 pievada darba šķidrumu.

Anodmehāniskā griešana paaugstina darba ražīgumu 1,5— 
2 reizes, bet anodmehāniskā griezējinstrumentu asināšana un 
pieslipēšana ietaupa laiku un 1,5 reizes palielina ar cietsakausē- 
juma plāksnītēm apgādātu griezējinstrumentu noturību.

194. att. Anodmehaniskaja apstrāde notie
košo procesu shēma: 

а — elektroķīmiskā šķ īd ināšana, plēvītes izvei
došanas un tā s  a tdalīšana  a r  ro tējošu  disku; 
b — elektriskā erozija, ko rada caursite sp raugā 

sta rp  izstrādājum a izciļņiem un disku.
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195. att. Darbgalds anodmehāniskai metālu griešanai.

134. §. ĶĪMISKI MEHĀNISKĀS 
METĀLAPSTRĀDES METODES

Ķīmiski mehāniskajās 
metālapstrādes metodēs 
metāla sagraušana un tā 
daļiņu aizvadīšana notiek 
bez elektriskās enerģijas 
pievadīšanas; metāla sa
graušana notiek ķīmiskā 
reakcijā, un metāla daļi
ņas tiek aizvadītas mehā
niskā ceļā.

Ķīmiski mehāniskās ap
strādes metodes var ieda
līt trijās grupās:

1) ar virsmā aktīvu vielu lietošanu; šo metodi izmanto jeb
kuru metālu un sakausējumu lepēšanai, pieslīpēšanai un slī
pēšanai;

196. att. Instrumenta anodmehaniskas 
asināšanas shēma.
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2) ar elektrolītu lietošanu; izmantojot šo metodi, var sa
griezt jebkuras cietības metālus un sakausējumus, izdarīt iz
strādājumu pieslīpēšanu un slīpēšanu;

3) ar ķīmiski aktīvas vides lietošanu; ar šo metodi izdara 
melno metālu un to sakausējumu lepēšanu un slīpēšanu.

135. §. APSTRĀDE AR ULTRASKAŅU

Ultraskaņas apstrādes metodēs izmanto elastīgas vides svār
stības ar virsskaņas frekvenci. Cilvēkam dzirdamā skaņa ir 
elastīgas apkārtējās vides (gaisa) svārstības ar frekvenci apmē
ram no 16 līdz 20 000 svārstību (Hz) sekundē. Svārtības, kuru 
frekvence lielāka par 20 000 Hz, pieņemts saukt par ultraskaņas 
svārstībām jeb ultraskaņu.

Pie galvenajiem ultraskaņas svārstību avotiem lielākajā daļā

197. att. Caurumu apstrāde ar ultraskaņu: а  — procesa shēma; 
b  —  cauruma veidošana:

/ — detaļa; 2 — puansons; 3 - abrazīvā šķidrum a pievadīšana: 1 — dzesē
jošā  ūdens aizvads; 5 — galviņas (inagnetostriktora) korpuss; 6 — dzesējošā 

ūdens pievads;
c — darbgalda kopskats.
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rūpniecisko iekārtu pieder magnetostrikcijas un pjezoelektriskie 
pārveidotāji, ko lieto elektroskaņas iekārtās.

Visplašāk izplatītie paaugstinātas frekvences elektriskās 
strāvas avoti ultraskaņas pārveidotāju barošanai ir lampu ģe
neratori ar pašierosmi un ģeneratori ar svešierosmi.

Apstrādājot caurumu ar ultraskaņu, puansonam 1 (197. att. 
a) vai instrumentam, kas izveidots caurumam atbilstošā formā, 
piešķir svārstības kustības (vibrācijas) ar ultraskaņas frek
venci. Puansonu tuvina detaļai 2 tā, lai starp tiem paliktu 
sprauga 4. Telpā starp puansona galu un apstrādājamās deta
ļas virsmu pievada šķidrumā 3 suspendētus abrazīva graudus. 
Sitienu un lielu ātrumu iespaidā, kas rodas no puansona, kurš 
svārstās ar ultraskaņas frekvenci, abrazīva graudi izsit no me
tāla virsmas ļoti sīkas skaidiņas. Līdz ar detaļas materiāla iz
sišanu puansons automātiski pārvietojas uz leju, izveidojot cau
rumu (197. att. a). Abrazīva šķidrumu apstrādes zonai pievada 
ar spiedienu, kas nodrošina nostrādātās masas aizskalošanu un 
jaunu abrazīva graudu pievadīšanu spraugā starp puansona 
galu un detaļas virsmu.

197. attēlā b parādīta dobšana ar ultraskaņas metodi. 197. at
tēlā c parādīts ultraskaņas darbgalda kopskats. Darbgalds pa
redzēts cietu un trauslu materiālu — stikla, keramikas, pusva
dītāju materiālu un citu apstrādei. Puansonu parasti izgatavo 
no instrumentu tērauda, kas nav rūdīts, un tā gala šķērsgrie
zums atbilst izveidojamā cauruma formai. Par abrazīvu lieto 
bora karbīda, silīcija karbīda un citu materiālu kristālus.

Ar ultraskaņas metodēm var izdarīt caurumu veidošanu, dob- 
šanu, urbšanu, griešanu, slīpēšanu, iedarboties uz metalurģis
kiem procesiem (padarīt sīkākus graudus metāla sakausējumu 
kristalizācijā, uzlabot struktūru termoapstrādē), notīrīt detaļas 
no pļavas, rūsas un citiem netīrumiem, lodēt alumīniju un tā 
sakausējumus, metināt metālus un plastmasas, paātrināt niķelē- 
šanas, varošanas procesus u. tml.

Mūsu zinātnieki turpina meklēt vēl progresīvākus metālap
strādes paņēmienus, kuriem būtu labāki tehniski ekonomiskie 
rādītāji un plašāks lietojuma lauks.

Sevišķi perspektīva ir elektrisko paņēmienu lietošana, ap
strādājot cietsakausējumus, karstumizturīgus tēraudus un grūti 
apstrādājamus sakausējumus, kas iegūst arvien plašāku lieto
jumu sakarā ar darba spiedienu, temperatūru un ātrumu paaug
stināšanu mūsdienu mašīnās un aparātos.

Elektrisko metālapstrādes metožu lietošana paplašina teh
noloģiskās iespējas, vienkāršo darbu un paaugstina tā ražī
gumu, samazina brāķi un izstrādājumu pašizmaksu, taupa 
materiālus, tai skaitā arī dārgos, kā instrumentu tēraudus un 
abrazīva slīpripas.
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