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Grāmatā aplūkoti metālu griešanas mācības 
pamatatzinumi.

Visām metālu griešanas metodēm iztirzāti jaufā- 
jmri par instrumentu griezējdaļas ģeometriju, nogrie
žamās sloksnītes ģeometriju, skaidas veidošanos, par 
spētiem, kas darbojas griešanas procesā, par griezēj
instrumentu nodilšanu un noturību, kā arī par grie
šanas režīma elementu noteikšanas metodiku.

S'is darbs paredzēts kā mācību grāmata instru
mentu. kā arī darbgaldu un mašīnu būvniecības 
tehnikumos.

Tulkojis A. R i e k s t s



IEVADS

Jebkura mašīna sastāv no atsevišķām detaļām, kurām ir noteikta 
konfigurācija un izmēri un kuras izgatavotas galvenokārt no metālā. 
Visas šīs detaļas iegūst no sagatavojumiem tadas vai citādas ap
strādes rezultātā. Viena no izplatītākām metālu apstrādes metodēm 
ir griešana.

Metālu griešanas process ir noteiktas metālā kārtas nogriešana 
no sagatavojuma, lai iegūtu detaļu, kurai ir vajadzīgā forma, izmēri 
un apstrādāto virsmu kvalitāte. So procesu veic ar metālu griezēj
instrumentiem uz metalgriešanas mašīnām.

Sarežģītajam metālu griešanas procesam, kurā rodas spiedes, 
stiepes un bīdes deformācijas, kā arī liela berze un daudz siltuma, 
ir savas likumsakarības, kuru iemācīšanās ir nepieciešama, lai šis 
process kļūtu ražīgāks un ekonomiski izdevīgāks.

«Metālu griešanas» kursā aplūkoti šādi galvenie jautājumi:
1) metālu griešanas instrumentu griezējdaļas ģeometriskie 

elementi;
2) nogriežamās sloksnītes ģeometriskie elementi;
3) griešanas procesa (skaidas veidošanās) fizikālie pamati;
4) spēki, kas rodas, griežot metālu, un iedarbojas uz sistēmu 

«metalgriešanas mašīna — sagatavojums — griezējinstruments — 
ierīce»;

5) griezējinstrumentu nodilšana, noturība un pieļaujamais grie
šanas ātrums;

6) griešanas režīma elementu noteikšana.
Sie jautājumi jānoskaidro ne vien tālab, lai panāktu augstražigu 

un ekonomiski izdevīgu griešanas procesu, bet arī lai varētu pareizi 
(racionāli) aprēķināt, konstruēt un ekspluatēt metalgriešanas mašī
nas, griezējinstrumentus un ierīces.

Vairākus svarīgus metālu griešanas procesa jautājumus teorē
tiski un eksperimentāli pirmie dziļi izpētīja krievu zinātnieki — 
I. Time (1868.— 1869. g.), K. Zvorikins (1892. g .), A. Brikss 
(1896. g .), J. Usačovs (1912.— 1914. g.). Viņus pelnīti var saukt 
par metālu griešanas zinātnes pamatlicējiem.
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Zinātnes attīstībai labvēlīgie apstākļi, kādi radīti mūsu zemē pēc 
Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas uzvaras, devuši iespēju 
izpētīt problēmas un jautājumus, kas attiecas uz metālu griešanas 
sarežģīto procesu. Tāpēc šīs modernās metālu griešanas zinātnes 
pamatlicēji bija pirmsrevolūcijas krievu zinātnieki Time, Zvorikins, 
Brikss un Usačovs, bet tās radītāji ir padomju zinātnieki.1

Padomju zinātne attīstās ciešā, draudzīgā sadarbībā ar ražo
šanu. Tāda sadarbība bagātina zinātni ar praktisko pieredzi, palīdz 
rūpniecības darbiniekiem ātrāk atrisināt tiem izvirzītos uzdevumus.

Liels padomju metālu griešanas zinātnes sasniegums ir augst- 
ražīgās metālu ātrgriešanas metodes atklāšana (1936.— 1937. g.), 
pamatošana un plašā ieviešana. Metālu ātrgriešanas metodes at
tīstībā un ieviešanā lielu ieguldījumu devuši ražošanas novatori 
P. Bikovs, G. Bortkevičs, A. Markovs, N. Ugoļkovs, J. Dikovs, 
S. Bušujevs, J. Savies, V. Seminskis, V. Zirovs, V. Koļesovs u. c.

Sociālistiskās saimniecības sistēmas lielās priekšrocības un ražo
šanas spēku, zinātnes, tehnikas un kultūras nepieredzētie attīstības 
tempi ir pamats grandiozajai ekonomiskajai programai, kas ieplā
nota šai septiņgadei (1959,-— 1965.) un paredz ražošanas palielinā
šanos visās rūpniecības nozarēs.

Piemēram, no 1959. līdz 1965. gadam mašīnbūves un metālu 
apstrādes produkcijas ražošana palielināsies apmēram 2 reizes.

Tāpēc metālu griešanas zinātnei jāatrisina lieli uzdevumi: tālāk 
jāizpēta griešanas procesa fizikālie pamati; plaši jāattīsta un jā
ievieš augstražīgās metalgriešanas metodes (ātrgriešana un grie
šana ar lielām padevēm) visu veidu instrumentiem; jāatrod jauni, 
lēti, bet tajā pašā laikā dilumnoturīgi un izturīgi materiāli instru
mentu griezējdaļas izgatavošanai; jāceļ griešanas procesa ražīgums 
un ekonomiskums, samazinot ne tikai apstrādei izlietojamo pamat- 
laiku, bet arī palīglaiku; jāizpēta, jāvispārina, jāattīsta tālāk un 
plaši jāievieš rūpniecībā ražošanas novatoru augstražīgās darba 
metodes; jāizstrādā modernu griešanas režīmu normatīvi u. c.

Visu šo uzdevumu atrisināšanā, tālākajā tehniskajā progresā 
savu ieguldījumu dos arī jaunie speciālisti, kas pabeigs mašīnbūv
niecības, kā arī darbmašinu un instrumentu tehnikumus.

Šīs grāmatas trešajā izdevumā autori ievērojuši aizrādījumus, 
ko tie saņēmuši par otro izdevumu, kā arī pievienojuši dažus jaunus 
materiālus, pie kuriem pieskaitāmi, piemēram, nodalījumi par 
karstumizturīgu tēraudu un sakausējumu griešanu.

1 Skat. [1], [2], [3], [4], [5], [7], [220].
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I n o d a ļ a

VIRPOŠANAS GRIEŽŅU ĢEOMETRIJA

1. PAMATJĒDZIENI

Grieznis ir viens no vienkāršākajiem un visizplatītākajiem metal- 
griešanas instrumentiem. Tas sastāv no galvas, t. i., darbīgās daļas, 
un kāta (1. zīm.), ko lieto griežņa iestiprināšanai griēžņturī vai 
citā iestiprināšanas ietaisē.

Griežņa galva, kas izveidojas, to speciāli noslīpējot, sastāv no 
šādiem elementiem: skaidvirsmas, mugurvirsmas, griezējšķautnēm 
jeb asmeņiem un virsotnes.

Par s k a i d  v i r s m u  sauc 
griežņa virsmu, pa kuru noslīd 
skaida.

Par m ugu  r v i r s m ā m  sauc 
griežņa virsmas, kas pavērstas pret 
apstrādājamo sagatavojumu. Ir 
divas mugurvirsmas — galvenā un 
palīgvirsma. Griežņiem skaidvir- 
sma un mugurvirsmas visbiežāk 
ir plaknes.

G r i e z ē j  š ķ a u t n e s  jeb a s- 
m e ņ i izveidojas, skaidvirsmai šķe
ļoties ar mugurvirsmām; ir divi 
asmeņi — galvenais un palīg- 
asmens.

G a l v e n a i s  a s m e n s  veic galveno griešanas darbu. Tas 
izveidojas, skaidvirsmai šķeļoties ar galveno mugurvirsmu.

P a l ī g a s m e n s  izveidojas, skaidvirsmai šķeļoties ar muguras 
palīgvirsmu. Var būt divi palīgasmeņi (piemēram, nogriešanas 
grieznim).

G r i e ž ņ a  v i r s o t n e  ir galvenā asmens salaiduma vieta ar 
palīgasmeņi; ja asmeņi salaisti līknes veidā, tad virsotnei ir no- 
apaļojums ar rādiusu r (2. zīm.).

Pēc padeves virziena izšķir labos un kreisos griežņus (2. zīm.).

Plāksnīte
Skaidvirsma

Griežņa
virsotne

'Griežņa kāts 
„ Griežņa galvo 

- Galvenais asmens 

- Galvenā mugurvirsmo
4Palīgasmens

Palīgmugurvirsma

1. z ī m.  Griežņa elementi
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Kreisais Labais

2. z ī m. Labais un kreisais 
grieznis

Par l a b a j i e m  griežņiem sauc tā
dus, kuriem, uzliekot labās rokas plauk
stu no augšas (tā, lai četri pirksti būtu 
vērsti uz virsotni), galvenais asmens at
rodas īkšķa pusē. Strādājot ar tādiem 
griežņiem uz virpas, tie pārvietojas no 
labās uz kreiso pusi (virzienā no paka
ļējā balsta uz priekšējo).

Par k r e i s a j i e m  griežņiem sauc 
tādus, kuriem, uzliekot jau norādītajā 
stāvoklī kreisās rokas plaukstu, galve
nais asmens atrodas īkšķa pusē.

Pēc galvas formas un novietojuma 
attiecībā pret kātu griežņus iedala tais
nos (3. zīm. a), atliektos (3. zīm. 6), 
izliektos (3. zīm. c) un griežņos ar no
stieptu galvu (3. zīm. d).

T a i s n i e m  griežņiem ir taisna ass.

Taisnie

Kreisais

Atliektie griežņi

Kreisais Labais
*>/

Izliektie

■ +

Uz augšu ruzpnekšu) 
izliektais

griežņi

Uz leju (atpakaļ) 
izliektais

9

Griezni arnostieptu galvu

h

r f

pa labi
simetriski

d/
pa kreisi

3. z ī m. Griežņu iedalījums pec galvas formas:
а —  taisnie griežņi; b —  atliektie griežņi; c —  izliektie griežņi; d —  griežņi 

ar nostieptu galvu
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A t l i e k t i e m  griežņiem griežņa galva plāna projekcijā ir 
noliekta sāņus. I z l i e k t i e m  griežņiem griežņa ass sānu projek
cijā ir izliekta.

Griežņiem ar n o s t i e p t u  g a l v u  lā ir šaurāka par griežņa 
kātu. Galva var būt novietota gan simetriski uz kāta ass, gan ari 
nobīdīta no tās; galvas forma var būt taisna, atliekta un izliekta.

Apsrradajamā virsma Griešanas

G r i e ž ņ a  g a l v a s  a u g s t u m s  h ir atstatums starp 
griežņa virsotni un albalstplakni; to mērī perpendikulāri atbalst- 
plaknei. Galvas augstumu skaita par pozitīvu (4. zīm. a ) , ja griežņa 
virsotne atrodas augstāk par at- 
balstplakni, par negatīvu (4. zīm. b)
— ja griežņa virsotne atrodas ze
māk par atbalstplakni.

Griežņa galvas garums l 
(3. zīm. a) ir lielākais atstatums 
starp griežņa virsotni un slīpētās 
virsmas beigu līniju; to mērī para
lēli griežņa kāta garenvirsmām.

Apstrādājamam sagatavoju
mam skaidas nogriešanas procesā 
(5. zīm.) ir šādas virsmas: apstrā
dājamā, apstrādātā un griešanas 
virsma.

Par a p s t r ā d ā j a m o  v i r 
s mu sauc sagatavojuma virsmu, 
kas tiks nogriezta.

Par a p s t r ā d ā t o  v i r s m u  
skaidas nogriešanas.

Par g r i e š a n a s  v i r s m u  sauc virsmu, ko uz apstrādājamā 
sagatavojuma veido tieši galvenais asmens. Griešanas virsma ir 
pārejas virsma starp apstrādājamo un apstrādāto virsmu.

5. z i m. 
plakne un

Griešanas
virsmas,

virpojot

plakne, pamat- 
kas izveidojas

sauc virsmu, ko iegūst pēc
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2. GRIEŽŅA LEŅĶI

Griežņa griezējdaļa tiek izveidota kā ķīlis, kas noslīpēts noteiktos 
leņķos. Griežņa leņķu nosacīšanai pieņemtas šādas izejplaknes: grie
šanas plakne un pamatplakne.

Par g r i e š a n a s  p l a k n i  sauc plakni (5. zīm.), kas pie
skaras griešanas virsmai un iet caur galveno asmeni. 6. zīmējumā 
parādīta šīs plaknes pēda.

Par p a m а t p 1 а к n i sauc plakni, kas paralēla griežņa garen- 
padevei (paralēla sagatavojuma asij) un šķerspadevei (perpendiku
lāra sagatavojuma asij). Virpošanas griežņiem ar prizmatisku kalu 
par šo plakni var pieņemt griežņa apakšējo (atbalsta) skaldni 
(4. un 5. zīm.).

Griežņa g a l v e n o s  l e ņ ķ u s  meri g a l v e n ā  š ķ e l ē j -  
p 1 a kn ē, kas perpendikulāra galvenā asmens projekcijai uz pamat- 
plaknes. Griežņa galvenie leņķi ir mugurleņķis, ķīļleņķis, skaidleņ- 
ķis un griešanas leņķis (6. zīm.).
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Par g a l v e n o  m u g u r l e ņ ķ i  a sauc leņķi starp plakni, 
kas apskatāmajā griežņa asmens punktā pieskaras galvenajai 
mugurvirsmai, un griešanas plakni.1

Ja griežņa mugurvirsma ir noslīpēta plakana, tad var pieņemt, ka 
а ir leņķis starp griežņa galveno mugurvirsmu un griešanas plakni.

Par ķ ī ļ 1 e ņ ķ i p sauc leņķi starp griežņa skaidvirsmu un gal
veno mugurvirsmu.

Par g a l v e n o  s к a i d 1 e ņ ķ i у sauc leņķi starp griežņa 
skaidvirsmu2 un plakni, kas perpendikulāra griešanas plaknei un iet 
caur galveno asmeni. Tas var būt p o z i t ī v s  ( +  v), kad skaid- 
virsma ir pavērsta uz leju no plaknes, kas perpendikulāra griešanas 
plaknei (6. zīm. I ) , v i e n l ī d z ī g s  nul l e i ,  kad skaidvirsma 
perpendikulāra griešanas plaknei (6. zīm. I I ) ,  un n e g a t ī v s  
(— I'), kad skaidvirsma pavērsta uz augšu no plaknes, kas perpen
dikulāra griešanas plaknei (6. zīm. I I I ) .

Par g r i e š a n a s  l e ņ ķ i  6 sauc leņķi starp griežņa skaid
virsmu un griešanas plakni.

Ja leņķis у ir pozitīvs, tad starp leņķu vērtībām ir šādas saka
rības:

а +  p +  у =  90c; 
6 +  Y =  90е; 
б =  90° — y ; 
а 4- p =  fi-

Ja leņķis у ir negatīvs, tad

6 =  90° +  y ;

šajās sakarībās ņemta leņķa y absolūtā vērtība (neievērojot zīmi).
Bez apskatītajiem galvenajiem leņķiem griezni raksturo arī 

muguras un skaidas palīgleņķi, iestatīšanas leņķis un galvenā 
asmens slīpuma leņķis (6. zīm.).

Par m u g u r a s  p a l ī g l e ņ ķ i  щ sauc leņķi starp muguras 
palīgvirsmu un plakni, kas iet caur palīgasmeni perpendikulāri 
pamatplaknei. Muguras palīgleņķi mērī p a l ī g š ķ ē l ē j  p l a knē ,

1 Griežņa leņķu nosacīšanai un izmērīšanai statiskā (nestrādājošā) stāvoklī 
pieņem, ka griešanas plakne novietota vertikāli. Taču griešanas procesā tās stā
vokli, tātad arī dažu griežņa leņķu lielumu ietekmē gan asmens (vai tā atse
višķu punktu) stāvoklis attiecībā pret sagatavojuma asi (augstāk vai zemāk), 
gan arī padeve un sagatavojuma diametrs (sk. turpmāk).

2 Ja skaidvirsma nav plakana, skaidleņkis ir leņķis starp skaidvirsmas pie
skari, kas iet caur apskatāmo asmens punktu, un plakni, kura perpendikulārā 
griešanas p la k n e i u n  ie t  caur galveno a s m e n i.
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kas perpendikulāra palīgasmens projekcijai uz pamatplaknes. Šajā 
paša plaknē ir ari s k a i d a s  p а 1 ī g 1 e ņ ķ i s yi -

Par i e s t a t ī š a n a s  g a l v e n o  l e ņ ķ i  ф sauc leņķi starp 
galvena asmens projekciju uz pamatplaknes un padeves virzienu.

7. z  ī  m . G r ie ž ņ a  g a l v e n a  a s m e n s  s l īp u m a  le ņ ķ is

Par i e s t a t ī š a n a s  p a l ī g l e ņ ķ i  sauc leņķi starp 
palīgasmens projekciju uz pamatplaknes un padevei pretejo virzienm 

Griežņa uzasināšanā iegūtie leņķi ф un ф1 paliek tādi pasi arī 
darba procesā tikai tad, ja griežņa kāts nostādīts perpendikulāri pret

9. z  ī  m . S h ē m a  le ņ ķ a  
astf a p r ē ķ in ā š a n a i

sagatavojuma asi (6. zīm.); turpretim, pagriežot griežņa kātu, pie
mēram, pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, leņķis ф pa
lielinās, bet leņķis ф[ samazinās1.

Par v i r s o t n e s  l e ņ ķ i  e sauc leņķi starp asmeņu projek
cijām uz pamatplaknes. Leņķu summa ф +  е +  ф1 =  180°.

1 Audzēkņiem ieteicams uzzīmēt griežņa stāvokli un paradīt leņķu <p un cpi 
izmaiņu atkarībā no tā, vai griezni pagriež pulksteņa rādītājā kustības vai pre
tējā virzienā.
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P:ar g a l v e n ā  a s m e n s  s l ī p u m a  l e ņ ķ i  К sauc leņķi 
starp galveno asmeni un līniju, kas novilkta caur griežņa virsotni 
paralēli pamatplaknei. So leņķi mērī plaknē, kas iet caur galveno 
asmeni perpendikulāri pamatplaknei (6. un 7. zīm.).

Galvenā asmens slīpuma leņķi pieņem par n e g a t ī  v u, _ kad 
griežņa virsotne ir visaugstākais asmens punkts (7. zīm. « ) ,  v i e n 
l ī d z ī g u  nu l l e i ,  kad galvenais asmens ir paralēls pamatplaknei 
(7. zīm. b), un par p o z i t ī v u ,  kad griežņa virsotne ir viszemā
kais asmens punkts (7. zīm. c).

Dažreiz (piemēram, uzasināšanā) ir svarīgi ne vien leņķi у un a, 
kurus mērī galvenajā šķēlējptaknē, bet arī leņķi, kas tiek mērīti 
garenplaknē (paralēli griežņa asij) un šķērsplaknē (perpendikulāri 
griežņa asij; 8. zīm.). Garenplaknē AA galvenajam asmenim ir 
leņķi yg un aR, bet šķērsplaknē BB leņķi Yšļ un usķ -

Sakarību starp leņķiem a un cgķ nosaka pec shēmas, kas parādīta 
9. zīmējumā.

No taisnleņķa trijstūra DOE, kas novietots galvenajā šķelej- 
plaknē NN  (8. zīm.),

, OEtg oc =  —— • s ОП

No taisnleņķa trijstūra DOC , kas novietots šķēlumā BB 
(8. zīm.),

, OC
g asķ — 0D ■

Dalot pirmo vienādojumu ar otro, iegūstam

tg а _OE  • O D __ OE

tgocSķ O D  • O C ~  o c '

No taisnleņķa trijstūra OEC

sin ф,O E  _

O C ~
tapec

tg « _  
*gažķ~

vai
tgg* 
sin

Citu leņķu starpā ir šādas sakarības:

. tg a*
C O S  9

* Ja Л=0.
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vai

tg Yg= tg  у • cos ф —tg X* sin ф, 
tg Ysķ = tg  у  ■ sin ф+ tg  X • ccs ф

t g  Y = t g  Y*ķ • s i n  ф  +  t g  Yg • c o s  Ф-

Leņķu у un X vērtības ņem ar to zīmēm.

!. piemērs. Aprēķināt grieznim skaidleņķi galvenajā šķēlējplaknē, ja uzasi
not grieznis bijis nostatīts leņķī rg =  +  15°, Tgic = + 1 0 °, bet icstatīšanas galve
nais leņķis (p=45°.

A t r i s i n ā j u ms :

tg Y =  tg v 5ķ • sin ф +  tg Yg' cos ф;

tg Y=tgl0° • sin 45°+ tg 15° • cos 45° =  0,176 • 0,707 +  0,268 - 0,707 =
=  0,314; 

у=17°26'.

Minētie griežņa leņķi, kā ari skaidvirsmas forma un asmeņu 
forma ir instrumenta griezējdaļas ģeometriskie elementi1, kuriem ir 
liela ietekme gan uz metālu griešanas procesa norisi, gan ari uz tā 
ražīgumu.

3. MATERIĀLI GRIEZĒJINSTRUMENTU IZGATAVOŠANAI

Metālu griešanas procesā griezējinstrumentiem jāiztur lieli spie
dieni, berze un siltums; rezultātā griezējinstrumenti dilst, bet daž
reiz pat pilnīgi sabrūk (biežāk sabrūk tikai asmens). Tāpēc galvenās 
prasības, ko uzstāda instrumentu griezējdaļas izgatavošanai lieto
tiem materiāliem, ir šādas:

1) pietiekama cietība un izturība;
2) dilumnoturiba pie augstas temperatūras;
3) šīs dilumnoturibas saglabāšana ilgu laiku.
Atbilstība pirmajai prasībai daudzējādā ziņā ir atkarīga no 

materiālu cietības RC (RA) ,  lieces izturības robežas a,, spiedes iz
turības robežas crsp un stigrības sitienā ak; atbilstība otrajai pra
sībai — no pietiekamas cietības līdz augstām temperatūrām sakar
sētā stāvoklī (karstumnoturības); atbilstība trešajai prasībai — no 
tā saucamās sarkankvēles noturības.

1 S īk ā k u s  d a tu s  p a r  g r ie ž ņ u  g r i e z ē jd a ļa s  ģ e o m e t r is k a j ie m  e le m e n t ie m  sk . 
195. Ipp .



M A TE RIĀLI GRIEZĒJINSTRUM ENTU IZG ATAVO ŠANAI 13

Visus materiālus, ko lieto griezējinstrumentu izgatavošanai, var 
iedalīt šādās grupās:

1) instrumentu oglekļtēraudi;
2) instrumentu leģētie tēraudi;
3) ātrgriezējtēraudi;
4) konstrukciju tēraudi;
5) metalkeramiskie cietsakausējumi;
6) minerālkeramiskie materiāli (keramika);
7) abrazīvie materiāli1.
I n s t r u m e n t u  o g l e k ļ t ē r a u d i  līdz pagājušā gadsimta 

70. gadiem bija galvenais materiāls griezējinstrumentu izgatavo
šanai. So tēraudu piemaisījumu galvenais komponents ir ogleklis 
(0,6— 1,4%), un galvenokārt no tā daudzuma ir at
karīgas tērauda īpašības. Instrumentu oglekļtēraudu markas un 
ķīmiskais sastāvs dots 
standartā GOST 1435-54.
Pēc atbilstošas termis- kG/mm2------------- —  r— г------ ------- ,
kas apstrādes šie tēraudi 
var iegūt cietību R C =  
= 58 u-64 un apmierināt 
dažas prasības, ko uzstāda 
materiāliem, kurus lieto 
instrumentu griezējdaļas 
izgatavošanai. Taču no 
instrumentu oglekļtērau- 
diem izgatavotie instru
menti griešanā iztur sa- 
karsuma temperatūru tikai 
līdz 200—250°.

Ja griešanas procesā 
instrumenti sakarst līdz 
augstākai temperatūrai, to 
cietība strauji pazeminās 
(10. zīm. līkne 8) un in
strumenti ātri nolietojas. 
Tāpēc no šiem tēraudiem 
izgatavotus instrumentus 
nevar lietot lielu griešanas 
ātrumu apstākļos, kad iz
dalās daudz siltuma un in
strumentu virsma stipri 
sakarst.

20 200 4 00 500 bOO 800
Temperatūra

10. z ī m. Instrumentu un apstrādājamo 
materiālu cietības izmaiņa atkarībā no 

temperatūras [1/8]:

/ — minerālkeramika ЦМ-332; 2 —  BK2: .1 — 
T30F4: 4 —  T15K6: 5 — BK8: 6 — T5K10; 7 — 
RIS' 8 —  У10; 9 - -  P0: 10 —  40ХНМ Л; 11 —  

18Х ГТ

1 Apskatīti XVIII nodaļa.
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Metalgriešanas instrumentu izgatavošanai visvairāk lieto instru
mentu oglekļtēraudu markas У10А un У12А; ieteicams plašāk lietot 
ari jaunās markas У11 (У11А) tēraudu [179].

Instrumentu oglekļterauda griešanas spēju var paaugstināt, 
ievadot tajā leģējošus elementus, kā, piemēram, hromu, volframu, 
molibdenu, vanādiju u. c. Tēraudus ar tādām piedevām sauc par 
l e ģ ē t i e m  t ē r a u d i e m.

I n s t r u m e n t u  l e ģ ē t i e  I e r a u d i  pēc atbilstošas termis
kās apstrādes iztur griešanas procesā sakarsuma temperatūru līdz 
250—300°; tas dod iespēju izmantot instrumentus, kas izgatavoti no 
šiem tēraudiem, augstāku griešanas režīmu apstākļos. Leģeto 
tēraudu instrumenti var strādāt ar 1,2— 1,4 reizes lielākiem grieša
nas ātrumiem nekā instrumenti, kas izgatavoti no instrumentu 
oglekļtēraudiem.

Instrumentu leģēto tēraudu ķīmisko sastāvu, to grupas un mar
kas nosaka GOST 5950-51.

Griezējinstrumentu izgatavošanai visvairāk lieto šādus leģētos 
tēraudus: hroma-silīcija tēraudu 9ХС, hroma tēraudu X, hroma- 
volframa-mangāna tēraudu ХВГ.

Ja tēraudā ir no 8,5 līdz 19% volframa un no 3,8 līdz 4,4% 
hroma, tad no tāda tērauda izgatavotie instrumenti griešanas pro
cesā iztur sakarsuma temperatūru līdz 550—600° (10. zīm. līknes 
7 un 5), pie tam sevišķi nezaudējot savas griešanas spējas. Tādu 
tēraudu sauc par ā t r g r i e z ē j t ē r a u d u .  Pēc pareizas termis
kās apstrādes ātrgriezējtēraudu instrumentiem ir cietība R C = 62-П65, 
un tie var strādāt ar 2—3 reizes lielākiem griešanas ātrumiem nekā 
instrumenti, kas izgatavoti no instrumentu oglekļtēraudiem.

Pēc GOST 5952-51 ir divas ātrgriezējtēraudu markas: P18 (ve
cais apzīmējums РФ1) un P9 (vecais apzīmējums ЭИ262), kuru 
ķīmiskā sastāva dati sniegti 1. tabulā.

I. tabula

Ātrgriezējtēraudu (markas PI8 un P9) ķīmiskais sastāvs (procentos)

Tērauda Мл Cr W
Mo Ni s 1 p

marka ne vairak par

els 0,7— 0,8 <£0,4 <0,4 3,8—4,4 17,5—19 1,0-1,4 0,3 0,4 0,03 ļ 0,03

P9 0.80—0,95 <0.4 <0,4 3,8. -4,4 8,5—10,0 2,0—2,6 0,3 0,4 0,03 1 
1

0,03

Ja minētajos teraudos molibdena daudzums ir 0 ,3 %, un vairāk, 
tad volframa daudzumu samazina, ievērojot šādu sakarību: 1%
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molibdena aizstāj 2% volframa. Tādā gadījumā tērauda markas ap
zīmējumu papildina ar burtu M (P18M, P9M). Tēraudā P18M pie
ļaujamais molibdena daudzums ir 0,3— 1%, tēraudā P9M — 
0,3—0,6 %.

Tērauds P9 ieskaitāms zema volframa sastāva ātr griezēj tēraudu 
kategorijā. Tajā volframa daudzums ir 2 reizes mazāks nekā tēraudā 
P18, bet vanādija daudzums lielāks; rezultātā šis tērauds griešanas 
spēju ziņā ir līdzvērtīgs tēraudam P18.

Bez minētām divām galvenajām ātrgriezējtēraudu markām rūp
niecība lieto arī ātrgriezējtēraudu ЭИ347, kas sastāva ziņa ir tuvs 
tēraudam P9, bet kam ir mazāk vanādija (1,3— 1,7%).

Jaunajām ātrgriezējtēraudu markām pieskaitāms kobalta ātr- 
griezējtērauds1 P9K5 (ЭИ705) un vanādija ātrgriezejterauds 
Р9Ф5 (ЭИ706).

Tēraudam P9K5 (0,8-0,9% C; 9— 10,5% W; 3,8—4,4% Cr; 
1,6—2% V; 5—6% Со) ir 2 reizes lielāka noturība nekā tēraudam 
P18 un to lieto galvenokārt vienkāršas formas instrumentiem, kas 
strādā ar paaugstinātiem griešanas ātrumiem (griežņi, frēzes, 
urbji).

Arī tēraudam Р9Ф5 (1,4— 1,5% C; 9— 10,5% W; 3,8- -4,4% Cr; 
4,4—5% V) ir lielāka (2—4 reizes) noturība nekā tēraudam PĪS, 
un tas ieteicams tādu instrumentu izgatavošanai, kuri strādā ar 
mazu griešanas ātrumu (caurvelces, vītņurbji, nvurbji).

Kobalta un vanādija ātrgriezējtēraudu lietošana ir visefektīvākā, 
apstrādājot leģētos teraudus, kuru cietība HB = 300-c350, kā arī 
karstumizturīgos sakausējumus un tēraudus.

Tā kā tiešo griešanu veic instrumentu griezējdaļa, tad nav ne
pieciešams visu instrumentu izgatavot no dārgā ātrgriezejterauda. 
Tāpēc, izgatavojot griežņus, izmanto ātrgriezējtēraudu plāksnīies, 
kuras piemetina kātam, kas izgatavots no parasta konstruk
ciju tērauda; griežņu kātus izgatavo ar taisnstūrveida, kvadrāt
veida un apaļu šķēlumu. Plāksnīšu formu un izmērus nosaka 
COST 2379-44.

Sarežģītākus ātrgriezējtēraudu instrumentus (urbjus, rīvurbjus, 
vītņurbjus u. c.) taisa metinātā konstrukcijā: darbīgo daļu izgatavo 
no ātrgriezējtērauda, bet kāta daļu — no konstrukciju tērauda, kas 
ir lētāks.

1 Vecās kobalta ātrgriezējtēraudu markas PK5 (0,7— 0,8% C; 17,0— 19,0% W; 
4—4,5%, Cr; 1 — 1,4% V; 4,5— 5,5% Со) un PK10 (vidējais Со daudzums 10%), 
kurās bez kobalta ir ari paaugstināts volframa daudzums, lieto reti, kaut ari no 
šiem tēraudiern izgatavotajiem instrumentiem, virpojot augstleģēlos teraudus, 
laja skaita ari karstumizturīgos, ir 2 3 reizes lielāka noturība nekā no tērauda 
P18 izgatavotajiem instrumentiem.
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K o n s t r u k c i j u  t ē r a u d a  markas 40, 45, 50, 40Х, 45Х, 
40X14 lieto sastādīto un saliekamo instrumentu korpusiem. Instru
mentiem, kas izveidoti ar cietsakausējumu plāksnītēm, smagāku 
darba apstākļu dēļ kātu izgatavo no instrumentu oglekļtēraudiem 
У7А un У8А. Atsevišķiem instrumentu veidiem korpusu izgatavo 
ari no speciāla čuguna.

C i e t s a k a u s ē j u m i  saglabā relatīvi augstu cietību, sa
karstot pat līdz temperatūrai 900— 1000° (10. zīm. līknes 2—6). 
Tāpēc instrumentiem ar cietsakausējumu plāksnītēm ir lielāka 
dilumnoturība nekā instrumentiem, kas izgatavoti no instrumentu 
tēraudiem; šādi cietsakausējumu instrumenti ļauj veikt apstrādi ar 
lielākiem griešanas ātrumiem, t. i., sasniegt lielāku ražīgumu. Tagad 
atbilstošas ģeometrijas cietsakausējumu instrumentu griešanas 
ātrums, apstrādājot tēraudu 45, sasniedz 2700 m/min un, apstrādā
jot alumīniju, pārsniedz 5000 m/min. Turklāt cietsakausējumi ļauj 
griezt rūdītus (HRC līdz 67) un grūti apstrādājamus tēraudus, kas 
agrāk nebija iespējams. Cietsakausējumu sekmīgā lietošana metāl
apstrādes rūpniecībā rāda, ka, izgatavojot tādus plaši izplatītus 
instrumentus kā griežņus un gala frēzes, par galveno materiālu jā
izraugās cietsakausējumi, kas stājas ātrgriezējtēraudu vietā. Ciet- 
sakausējumus aizvien plašāk lieto arī citu veidu griezējinstrumentu 
(paplašinātājurbju, rīvurbju, parasto urbju, gliemežfrēžu u. c.) iz
gatavošanai. Cietsakausējumus plaši lieto tāpēc, ka ar tiem var sa
sniegt lielāku darba ražīgumu un, pareizi tos izmantojot, turklāt iztikt 
ar mazāku daudzumu dārgo leģējošo metālu, nekā būtu vajadzīgs, 
ja lieto ātrgriezējtēraudu.

Sevišķi izdevīgi lietot instrumentus ar cietsakausējumiem tad, 
ja tie ļauj samazināt mašīnlaiku vismaz par 25%, salīdzinot ar to, 
kas būtu nepieciešams, strādājot ar ātrgriezējtēraudu instrumentiem.

Cietsakausējumiem ir liels blīvums (īpatnējais svars 6,5— 15,4), 
liela cietība (HRA =  874-92) un dilumnoturība augstās temperatū
rās. Cietsakausējumu siltumietilpība ir 2—2,5 reizes mazāka nekā 
ātrgriezējtēraudiem P18; cietsakausējumiem T15K6 siltumvadāmība 
ir apmēram tāda pati (1,13 reizes lielāka), bet cietsakausējurnām 
BI\8 — ievērojami lielāka (3 reizes) nekā tēraudam P18.

Saskaņā ar GOST 3882-53 Padomju Savienībā izlaiž divas 
metalkeramisko cietsakausējumu grupas:

1) v o l f r a m a  cietsakausējums, kas sastāv no volframa kar
bīda graudiem, kuri sacementēti ar kobaltu (sakausējumi BK2, BK3, 
BK6, BK6M, BK8, BK10, ВКП, BK15);

2) t i t ā n  a - v o l f r a m a  cietsakausējumus, kuros ir divējāda 
sastāva graudi: volframa karbīda cietais šķīdums titāna karbīdā un 
brīvais volframa karbīds, pie kam abu sastāvu graudi sacementēti 
ar kobaltu; tiek ražoti ari tādi cietsakausējumi, kuros ir tikai viena
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sastāva graudi — volframa karbīda cietais šķīdums titānā karbīdā — 
kuri sacementēti ar kobaltu (sakausējumi Т5КЮ, T14K8 T15K6, 
T15K6T1, T30K4, T60K6).

No pirmās grupas sakausējumiem metālu griešanai lieto sakau
sējumus2 BK2, BK3, BK4, BK6, BK6M, BK8; no otrās grupas sa
kausējumiem lieto visas minētās markas.

Volframa grupas cietsakausējumu apzīmējumos skaitlis norāda 
kobalta procentuālo saturu sakausējumā. Piemēram, sakausējumā 
BK8 ir 8% kobalta un 92% volframa karbīdu. Titāna-volframa sa
kausējumu grupas apzīmējumos skaitlis aiz burta К norāda kobalta 
procentuālo saturu, bet skaitlis aiz burta T — titāna karbīdu pro
centuālo saturu. Tā, piemēram, sakausējumā T15K6 ir 6% kobalta, 
15% titāna karbīdu un 79% volframa karbīdu. Sakausējumu cietību 
nosaka karbīdu cietība; jo vairak sakausējumā karbīdu, jo lielāka tā 
cietība. Taču līdz ar cietības palielināšanos samazinās cietsakau- 
sējuma stigrība: tas kļūst trauslāks un vāji iztur slodzi liecē un 
cirpē, it sevišķi ja šai slodzei ir triecienu raksturs.

Volframa sakausējumi ir stigrāki un nav tik trausli kā titāna- 
volframa sakausējumi. Tas izskaidrojams tādējādi, ka pēdējos ir 
daudz brīvo titāna karbīdu, kas ir ļoti trausli. Tāpēc, apstrādājot 
č u g u n u s ,  kad rodas «sadrupuši» izlauzumu skaida un asmens 
tuvumā darbojas triecienveida pulsējošā slodze, jālieto stigrāki 
sakausējumi, t. i., volframa grupas sakausējumi. Šīs grupas ciet- 
sakausējumus lieto arī krāsaino un vieglo metālu un sakausējumu 
un nemetālisko materiālu (gumijas, plastmasu, fibras, stikla, elek
trodu ogles u. c.) apstrādei.

Apstrādājot n e r ū d ī t u s  o g l e k ļ t ē r a u d u s  un 1 e ģ ē- 
t u s t ē r a u d u  s, kad griešanas process norisinās mierīgāk, skai
das spiediena centrs atrodas tālāk no asmens un noskrejošās skai
das ietekmē intensīvāk dilst instrumenta skaidvirsma, jālieto titāna- 
volframa grupas sakausējumi, kuriem salīdzinājumā ar volframa 
grupas sakausējumiem ir lielāka cietība un dilumnoturība, bet ma
zāka stigrība. Volframa sakausējumu lietošana čuguna apstrādei, 
bet titāna-volframa — nerūdītu tēraudu apstrādei daudzējādā ziņā 
izskaidrojama ari ar to, ka titāna-volframa sakausējumiem ir lie
lāka sarkankvēles noturība, mazāks berzes koeficients un ka tie

1 Sakausējumu T15K6T izgatavo pēc īpašas tehnoloģijas; salīdzinot ar sa
kausējumu T15K6, tā graudi, kas sastāv no volframa karbīda WC cietā šķīduma 
titāna karbīdā TĪC, ir lielāki nekā brīvie volframa karbīda graudi; tā kā ciet- 
sakausējumā TI5K6 volframa karbīdam ir rupjgraudaina struktūra, šā sakau
sējuma griešanas spējas ir mazākas. Tāpēc sakausējumam T15K6T ir lielāka 
(virpojot ar griešanas ātrumu >60 m/rnin, 2—3 reizes) dilumnoturība nekā 
sakausējumam T15K6 [75].

2 Cietsakausējumus ВКЮ, ВКП, BKT5 lieto galvenokārt vilkšanas, sēdinā
šanas, caurumizsišanas, štancēšanas un urbšanas instrumentiem.

2 Metālu griešana
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mazāk salīp (sametinas) ar tērauda skaidu; rezultātā griezējinstru
menti nedilst tik intensīvi.

Titāna-volframa sakausējumus lieto arī tad, ja virpo (turklāt ja 
process noris bez triecieniem un sagatavojumam nav garozas) 
karstumizturīgos tēraudus un sakausējumus, kuriem paaugstināta 
stigrība un pazemināta siltumvadāmība.

Ja, apstrādājot rūdītus oglekļtēraudus un leģētos tēraudus 
(HRC>  55), kā arī augstleģētos nerūsošos un karstumizturīgos tē
raudus un sakausējumus, darba procesā rodas triecieni (gala frēzē
šanā, pārtrauktu virsmu virpošanā), tāpat arī virpojot no šiem ma
teriāliem izgatavotus sagatavojumus, kam ir atlējuma garoza, ietei
cams (sakarā ar lielāku izturību un siltumvadāmību) lietot volframa 
sakausējumu BK8.

Cietsakausējumu stigrība atkarīga no graudainības un kobalta 
daudzuma; vienādas graudainības sakausējumiem stigrība ir jo lie
lāka, jo vairāk tajos kobalta. Tāpēc cietsakausējumus var iedalīt ne 
vien divās pamatgrupās, bet arī vairākās papildgrupās atkarībā no 
to mehāniskajām īpašībām.

Tā, piemēram, ievērojot kobalta ietekmi, volframa grupas sakau
sējumus iedala:

a) sakausējumos ar lielāku izturību un stigrību, bet mazāku 
dilumnoturību (BK8 un BKJ3);

b) sakausējumos ar mazāku izturību un stigrību, bet lielāku 
dilumnoturību (BK3).

Sakarā ar to sakausējumus BK8 un BK6 lieto galvenokārt ču
guna rupjajai un pusgludajai apstrādei, kad uzlaide var būt nevien
mērīga un kad apstrādi veic ar relatīvi lielām padevēm, kas rada 
palielinātu slodzi uz instrumenta asmens garuma vienību. Turpre
tim sakausējumu BK3 lieto čuguna gludajai apstrādei, t. i., plānas, 
nepārtrauktas skaidas nogriešanai, jo, nogriežot biezu skaidu (lielu 
padevju apstākļos), šis sakausējums, kam ir zema izturība, ātri 
sabrūk.

Sakausējumu BK2, ko izgatavo pēc speciālas tehnoloģijas, sek
mīgi lieto gan čuguna rupjajai, gan arī gludajai apstrādei.

1956./1957. gadā mūsu rūpniecība sāka izlaist jaunu augstas kva
litātes sakausējumu BK4, kas arī sekmīgi lietojams gan čuguna glu
dajai, gan rupjajai apstrādei; virpošanā sakausējumam BK4 ir 
2—3 reizes lielāka noturība nekā sakausējumam BK8, tāpēc lieto
šanā tas ir izdevīgāks [181]. Jaunais sakausējums B-K6M, kas ir 
ļoti blīvs, smalkgraudains un ar paaugstinātu cietību sakarsumā 
līdz 400—900° temperatūrai, uzrādīja labus rezultātus, apstrādājot 
nerūsošos tēraudus un gludi apstrādājot čugunu (it sevišķi rūdīto). 
To plaši lieto arī pulksteņu rūpniecībā sarežģītu un precīzu instru
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mentu izgatavošanai (piemēram, sīkām viengabala diska moduļ- 
frēzēm).

Titāna-volframa grupas sakausējumus savukārt iedala:
a) sakausējumos ar lielāku izturību, bet mazu dilumnoturību 

(Т5КЮ);
b) sakausējumos ar mazāku izturību, bet lielāku dilumnoturību 

(T14K8, T15K6);
c) sakausējumos ar vislielāko trauslumu, bet reizē arī ar vis

lielāko dilumnoturību (T30K4, T60K6).
Tāds iedalījums nosaka ari šo sakausējumu lietošanas lauku. 

Sakausējumu T5K10 lieto tēraudu rupjapstrādei pārtrauktā griešana 
ar lielām padevēm un nevienmērīgu skaidas šķērsgriezumu; sakau
sējumus T14K8unT15K6— 
tēraudu pusgludajai ap
strādei nepārtrauktā grie
šanā ar vidējām padevēm 
un relatīvi vienmērīgu skai
das šķērsgriezumu; sakau
sējumus T30K4 un TfiOKfi— 
tēraudu gludapstrādei ne
pārtrauktā griešanā :ar ma
zām padevēm un lielos āt
rumos.

N o  t e ik ta  iz .ne t, k a  vis- ц_ z , rn Grieznis ar pozitīvu (a ) un ne
ražīgāki 1Г tie instrumenti, gatīvu (6) skaidleņķi
ku ru  m a te r ia ls  iz t u r  l ie lā k u  
s a k a r s u m a  temperatūru,
nezaudējot savas griezējīpašības. Taču instrumentiem jābūt ne vien 
siltumnoturīgiern un dilumnoturīgiem, bet arī pietiekami izturīgiem. 
Turpretim cietsakausējumi, kuriem ir augsta cietība, bet zema lieces 
izturības robeža1 (90— 130 kG/mm2) un stigrība sitienā, neiztur 
lielas slodzes uz asmeni, ja skaidleņķis у ir pozitīvs. Tāpēc asmens 
izturības palielināšanai dažreiz izgatavo instrumentus ar negatīvu 
skaidleņķi (11. zīm. b).

Ja skaidleņķis -у ir pozitīvs, plāksnītē rodas galvenokārt lieces 
un cirpes deformācijas (11. zīm. a ) ,  kurām cietsakausējumi pretojas 
vāji. Turpretim, ja skaidleņķis у ir negatīvs, plāksnītē rodas galve
nokārt spiedes deformācija (11. zīm. b), kurai cietsakausējumi pre
tojas labi (cietsakausējumu spiedes izturības robeža ir relatīvi 
augsta, dažiem sakausējumiem tā sasniedz 450 kG/mm2). Tāpēc ciet
sakausējumu instrumenti, kuriem ir augsta siltumnoturība un iztu-

1 2—3 reizes zemāk;] nekā atrgriezējtēraudiem.
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riba (negatīvā leņķa у dēļ), ļauj sasniegt lielus griešanas ātrumus, 
kā ari apstrādāt cietus un rūdītus metālus.

Asmens izturību var palielināt, ne vien izraugoties negatīvu 
skaidleņķi, bet arī izveidojot pozitīvu galvenā asmens slīpuma leņķi 
7. (sk. 7. zīm. c ).

Negatīvais skaidleņķis gan palielina instrumenta asmens iztu
rību, taču reizē ar to rada smagākus griešanas apstākļus. Tāpēc 
instrumenti ar negatīvu skaidleņķi jālieto tajos gadījumos, kad 
slodze uz asmeni ir tāda, ka ar pozitīvu skaidleņķi nav sasniedzama 
pietiekama asmens izturība.

Metalgriešanas instrumentu izveidošanai paredzētos cietsakau- 
sējumus izlaiž plāksnīšu veidā, kuru formu un izmērus nosaka 
GOST 2209-55. kā arī pilnu un dobu prizmatisku stienīšu veidā. 
Tādas plāksnītes un stienīši neprasa papildu termisko apstrādi 
(augsto cietību iegūst izgatavošanas procesā); tos iestiprina turē
tājā — kātā, kas izgatavots no konstrukciju oglekļtērauda 40 un 45. 
konstrukciju leģēta tērauda 40Х un 45Х vai instrumentu oglekļ
tērauda У7 un У8. Viens no paņēmieniem, kā cietsakausējuma plāk
snītes piestiprināt turētājiem, ir pielodēšana1 (sk., piemēram, 1. zīm.). 
Sis paņēmiens ir darbietilpīgs un dažreiz rada plaisas, kas samazina 
plāksnīšu izturību un veicina to sabrukšanu darbības laikā. Tādu 
plaisu cēlonis ir papildu spriegumi, ko lodēšanas procesā izraisa 
cietsakausējuma un instrumenta turētāja dažādā lineārā izplešanās2.

Viengabala uzlodētiem griežņiem tērauda skaidas savīšanos 
maza rādiusa spirālē (sk. 151. zīm.) var sasniegt vai nu ar skaid- 
virsmā ieslīpētu speciālu padziļinājumu (sk. 130. zīm. c), kas pa
lielina cietsakausējuma izlietojumu un saīsina griežņa darbmūžu, 
vai arī ar speciālu konstrukciju skaidlauzējiem (sk., piemēram, 
152. zīm.); turklāt tādu griežņu turētāju izgatavošanai vajadzīgs 
daudz tērauda. Sakarā ar to ir lietderīgi plāksnītes piestiprināt me
hāniski, sevišķi tādiem vienkāršiem instrumentiem kā griežņiem 
(sk., piemēram, 141. zīm.); it īpaši lietderīgi mehāniski piestiprināt 
ieliekamos nažus, kas izveidoti ar cietsakausējumu (sk. 144. un 
145. zīm.).

Plāksnītes var nostiprināt arī ar griešanas spēku, kas darbojas 
uz griezni un piespiež plāksnīti pie turētāja (sk. 219. lpp.).

M i n e r a l  к e r a m i s k o s  m a t e r i ā l u s  metālapstrādes 
rūpniecībā sāka izmantot tikai nesen. Kaut gan cietsakausējumi ļauj 
sasniegt griešanas procesā augstu ražīgumu, taču tie ir dārgi mate
riāli, jo to sastāvā ietilpst samērā reti elementi — volframs, titāns un 
kobalts. Tāpēc bija ļoti svarīgi atrast tādus materiālus, kam būtu ne

1 Pielodēt var ar varu, misiņu, vara un niķeļa sakausējumu u. c. metāliem.
2 Cietsakausējumu lineārās izplešanās koeficients ir apmēram 2 reizes ma

zāks nekā konstrukciju oglekļtēraudam.
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vien augstas griešanas īpašības, bet kas būtu arī lēti. Mūsu zemē 
ir atrasti lēti un tajā pašā reizē augstražīgi materiāli, kas daudzos 
gadījumos sekmīgi aizstāj cietsakausējumus. Tādi ir minerālkera- 
miskie materiāli (tcrmokorunds, mikrolits), ko izgatavo plāksnīšu 
veidā. Tādas keramiskās
plāksnītes izgatavo, pre- ļtA
sējot un speciāli ter
miski apstrādājot māl- 
zemi ( A I 2 O 3 ) ,  kas dabā 
sastopama ļoti lielos 
daudzumos un ir ļoti lē
ta. Arī mālzemes ap
strādes tehnoloģija nav 
dārga, un tāpēc kera
miskās plāksnītes ir 
stipri lētākas nekā ciet- 
sakausējumu plāksnītes.

PSRS iegūtajiem ke- 
ramiskajiem materiā
liem ir pietiekama iz
turība spiedē (līdz 
,500 kG/mm2), augsta 
cietība (HRA =89=95) 
un siltumnoturība (ap 
1200е), kas dod iespēju 
apstrādāt metālu ar lie
liem griešanas ātrumiem 
(čuguna gludvirpošanā 
līdz 3700 m/min). So 
materiālu trūkums ir 
lielais trauslums (lie
ces robežizturība līdz 
45 kG/mm2). Tas iero
bežo keramisko materiā 
lu lietošanu apstākļos, 
kad uzlaide ir nevien
mērīga, griešana noris 
pārtraukti vai kad skai
das biezums ir lielāks 
par 0,65 mm, ja apstrā
dā čugunu (//£> =  190),
un lielāks par 0,50 mm, ja apstrādā tēraudu (ab=65 kG/mm2). 
Tāpēc keramiskos materiālus lieto galvenokārt pusgludā un gludā 
virpošana, pie kam sistēmai «metalgriešanas mašīna — sagatavo

12. z 1 m. Griežņi ar keramiskajam plāksnītēm:
a — ar mehāniski piestiprinātu plāksnīti; b — ar pie

lodētu plāksnīti (ЦНИИТМАШ konstrukcija)
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jums — instruments — ierīce» jābūt ļoti stingai. Ieteicams sagata
vojuma gala virsmu iepriekš rupji pievirpot (lai izvairītos no krasa 
trieciena iegriešanās brīdi); plāksnītes izlaidums no turētāja ne
drīkst pārsniegt 0,7 mm.

Keramisko materiālu kvalitāte nepārtraukti uzlabojas, un pē
dējā laikā tos sāk lietot ne vien virpošanā, urbumu paplašināšanā 
un izrīvēšanā, bet arī gala frēzēšanā, tāpat rūdītu tēraudu virpo
šanā ar padevi 0,1—0,3 mm/apgr.

Vislabākās griešanas īpašības ir markas ЦМ-332 keramiskajām 
plāksnītēm.

Keramisko materiālu plāksnītes izgatavo ovālas, apaļas un priz
matiskas; tās piestiprina pie turētāja pēc šādiem paņēmieniem: pie
lodējot1, mehāniski piestiprinot, pielīmējot ar speciālu līmi БФ1 un 
mikroazbestu [82], kā arī izmantojot spēkus, kas darbojas uz 
griezni griešanas procesā.

13. z i m. Grieznis ar vertikāli novietotu plāk
snīti

12. zīmējumā a parādīts garenvirpošanas grieznis ar mehāniski 
piestiprinātu prizmatisku keramisko plāksnīti. Kātā 1 ieēvelē rievu 
ar 70° un 80° leņķos noslīpinātiem sāniem. Plāksnīti 2 piespiež kā
tam ar ķīli 3, ko pievelk ar skrūvi 4. Plāksnīte atduras pret skrūvi 6, 
kas ieskrūvēta tapā 5, kura savukārt ielikta kātā 1. Plāksnīti uzasi
not, tās platums un līdz ar to arī izlaidums mainās atkarībā no no
slīpētās kārtas biezuma; izlaidumu regulē, pieskrūvējot skrūvi 6.

12. zīmējumā b parādīts grieznis ar pielodētu plāksnīti 
(ЦНИИТМАШ2 konstrukcija).

Lai izvairītos no trauslo keramisko un cietsakausejumu plāk

1 Pielodē ar sarkano varu vai lodi СИ — svina minijs 57%, kvarca smiltis 
38%, cinka oksīds 5% [78] un lodi ВНИИ — svina oksīds 65—70%, tehniskā 
vara oksīds 10—5%, alumīnijs (vīļskaidas vai smalkas skaidas) 15%, fluor- 
nātrijs 10% [203]. Lai vienkāršotu pielodēšanu un palielinātu keraniiskās plāk
snītes un turētāja savienojuma izturību, ir izstrādāta metode plāksnīšu metali- 
zācijai ar varu vakuuma vidē; mijiedarbībā ar titānu varš difundē plāksnītē 
~0,1 mm dzijumā [204].

2 Центральный научно-исследовательский институт технологии и машино
строения — Tehnoloģijas un mašīnbūvniecības centrālais zinātniskās pētniecības 
institūts. — Tulk.
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snīšu sabrukšanas smagos darba apstākļos, tās novieto turētājā ari 
vertikālā virzienā (13. zlm.); ta novietotās plāksnītes iztur ievē
rojami lielākus spēkus nekā horizontāli novietotās.

4. VIRPOŠANAS GRIEŽŅU TIP I

Pēc apstrādes veida virpošanas griežņi iedalās garenvirpošanas, 
galu pievirpošanas, izvirpošanas, nogriešanas, iegriešanas, noapa
ļotu pāreju, vītņu griežņos un fasongriežņos. Aplūkosim dažus vir
pošanas griežņus, kas izveidoti ar cietsakausējumu plāksnītēm1.

14. zīmējumā о parādīts taisnais labais garenvirpošanas griez
nis, bet 14. zīmējumā b — atliektais labais garenvirpošanas griez
nis ar galveno iestatīšanas leņķi ф=45°.

G a r e n v i r p o š a n a s  g r i e ž ņ u s  lieto gan apstrādei saga
tavojuma ass virzienā (14. zīm. a, b, I  pozīcija), gan ari gala virsmu 
pievirpošanai (14. zīm. b, I I  pozicija un 183. lpp.).

Plāksnītes biezuma C un kāta augstuma I I  attiecība pieņemta 
€,16—0,20 robežās. Plāksnīte novietota korpusā slīpi 16° leņķī, kas 
ļauj izvēlēties skaidleņķi plašā diapazonā (atkarība no apstrādes 
apstākļiem).

Taisnajam grieznim ar leņķi ф=45° atstatums m — (0,5 ч- 0,6) В; 
atliektajam ar ф =  45° atstatums m = 0,2 B, bet т ^ О .б  В. Ja šķē
lums B x H =  16X25, tad garums L=150-f- 175 mm. Tā kā leņķa 
vērtība ф1 =  45° ne vienmēr ir optimāla, tad tā samazināšanas gadī
jumā uz palīgmugurvirsmas izveido 2—3 mm garu palīgasmeni, kas 
veido leņķi фь

Pie garenvirpošanas griežņiem pieder ari 15. zīmējumā a parā
dītais grieznis, ko sauc par garenvirpošanas gala griezni. To lieto, 
ja reizē ar garenvirpošanu jāapstrādā arī tāda gala virsma, kas ar 
cilindrisko virsmu veido taisnu leņķi; tad m — 4 ч- 12 mm.

G a l a  p i e v i r p o š a n a s  g r i e ž ņ u s  (15. zīm. b) lieto to 
sagatavojuma virsmu apstrādei, kuras novietotas perpendikulāri vai 
slīpi prel rotācijas asi. Galu pievirpošanas griežņiem galvenais 
iestatīšanas leņķis ф=70° un palīgleņķis ф1 =  20°, atstatums m =  
=  4 ч- 16 mm; n = 7,5 4- 23 mm.

Gala pievirpošanai (ar šķērspadevi) var lietot ari garenvirpo-

1 Virpošanas griežņu konstrukcijas pēc GOST 6743-53 (kurā sniegti virpo
šanas, ēvelēšanas, automātisko un revolvervirpu parasto, kā arī ar cietsakausējumu 
plāksnītēm izveidoto griežņu tipi un galvenie izmēri) un pēc ВНИИ materiā
liem [35]. (ВНИИ — Всесоюзный научно-исследовательский инструменталь
ный институт — Vissavienības Instrumentu zinātniskas pētniecības institūts. — 
Tulk.)
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S74 pārējais

14. z  i m . G a r e n v ir p o š a n a s  g r i e ž ņ i  a r  c ie ts a k a u s e ju m a  p lā k s n īt ē m :

c  —  ta isna is ; b — a tliekta is

sanas gala griežņus (15. zīm. a); lai izveidotos iestatīšanas palīg- 
leņķis фЬ griezni tad nepieciešams pagriezt par zināmu leņķi.

16. zīmējumā a parādīts iz  v i r p o š a n a s  grieznis caurumu 
apstrādei (leņķis <p=60°, leņķis tpi =  30°), bet 16. zīmējumā b — do
bumu apstrādei.

17. zīmējumā IV  parādīts n o g r i e š a n a s  g r i e z n i s ,  ^ko 
lieto sagatavojuma nogriešanai (pārgriešanai). Nogriešanas griežņa
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15. z  I m . V ir p o š a n a s  g r i e ž ņ i  a r  c ie ts a k a u s e ju m a  p lā k s n īt ē m :

а — ga ren v irp ošan as  ga la  gr iezn is ; b —  ga la  p iev irpošanas  g r iezn is

platums «1 =  3; 4; 5; 6; 7 un 10 mm (aptuveni ^  =  0,6 D0-5, kur 
D — sagatavojuma diametrs milimetros). Galvas izlaidums 
/= (0,75 -r- 0,9) H.

Lai samazinātu griežņu galvas vajinajumu, plāksnītes iegriezes 
leņķis pieņemts 12°.
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47a  oā n e /a h

paretais

16. z ī t u . Izvirpošanas griežņi ar cietsakausejuma plāksnītēm. 
а — caurumu apstrādei; b — dobumu apstrādei
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Ar 17. zīmējumā IV  parādīto nogriešanas griežņa plāksnītes 
piestiprināšanas veidu nevar sasniegt augstu izturību, jo lodējuma 
laukums ir mazs (mazā platuma a\ dēļ). Ja grib iegūt izturīgāku 
savienojumu plāksnītes un turētāja starpā, var lietot V veida savie
nojumu (18. zīm.); plāksnītes pamats un turētāja rieva tad jāizveido 
ar leņķisku formu.

17. z  ī m . V i r p o š a n a s  g r i e ž ņ i :

I — noapa ļotas pā re jas  g r iezn is ; // — v ītņ u  gr iezn is ; /// — fasongriezn is ; 
/V  —  nogriešan as g r iezn is  ar cietsakausējum a plāksn īti

Lodējuma laukums tādā gadījumā palielinās 1,5 reizes (salīdzi
not ar plāksnīti, kurai ir plakans pamats); turklāt ķīļveida 
rievas sānmalas darbojas kā papildu balsti, kas neļauj plāk
snītei sāniski pārbīdīties1; šis paņēmiens ļauj veikt apstrādi ar

1 P lā k s n ī t e s  u n  tu r ē t ā ja  r i e v a s  V  v e id a  fo r m a  i r  p a r e d z ē ta  s t a n d a r tā  G O S T  
67 4 3 -5 3 ; t o  s e k m īg i  l i e t o  ( a r  120— 150° l e ņ ķ i )  a r ī  ta d , j a  n o g r ie š a n a s  g r ie z n im  
c ie ts a k a u s ē ju m a  p lā k s n ī t i  p ie s t ip r in a  m e h ā n is k i [1 3 7 ], [1 3 8 ]
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augstākiem griešanas režīma elementiem, t. i., paaugstināt darba 
ražīgumu.

I e g r i e š a n a s  g r i e ž ņ i  ir līdzīgi nogriešanas griežņiem, 
bet to asmens garums tņ atbilst iegriežamās rievas platumam.

N o a p a ļ o t u  p ā r e j u  g r i e ž ņ u s  lieto noapaļotu rievu 
ievirpošanai (17. zīm. I ) .

V ī t ņ u  g r i e ž ņ u s  lieto ārējās (17. zīm. I I )  un iekšējās vīt
nes iegriešanai.1

F a s o n g r i e ž  ņ u s lielo fasonvirsmu apstrādei (17. zīm. I I I ) .

1 Tuvāk sk. XV II nodaļā.
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II nodaļ a

GRIEŠANAS ELEMENTI VIRPOŠANĀ

Lai sagatavojumu varētu apstrādāt ar griešanu un iegūt tās re
zultātā gatavu izstrādājumu (detaļu), sagatavojumam un lietoja
mam griezējinstrumentam jāizdara noteiktas kustības. Šīs kustības 
iedalāmas darba kustībās (kas nepieciešamas griešanas procesa no
risei) un palīgkustībās (kas nepieciešamas griešanas procesa saga
tavošanai un operācijas pabeigšanai). Darba kustības ir divas: gal
venā kustība un padeves kustība.

Apstrādē uz virpām galveno kustību — rotāciju — veic sagata
vojums, kas pēc šāda vai tāda paņēmiena sastiprināts ar virpas darb- 
vārpstu, bet padeves kustību — virzi — veic griezējinstruments 
(grieznis), kas stingri iestiprināts griežņturētājā.

Galvenā kustība dod iespēju realizēt griešanas procesu (skaidas 
veidošanu), turpretim padeves kustība ļauj šim procesam (apstrā
dei) norisināties visā apstrādājamās virsmas garumā (19. zīm.).

1. GRIEŠANAS ĀTRUMS, PADEVE UN GRIEŠANAS DZIĻUMS

Pieņemsim, ka apstrādājamais sagatavojums rotē ar kādu zi
nāmu apgriezienu skaitu n minūtē. Sagatavojuma diametrs ir D mm. 
apstrādātās virsmas diametrs — Do mm (19. zīm.).

Griešanas virsmas aploces ātrumu attiecība pret griezējinstru
menta asmeni sauc par g r i e š a n a s  ā t r u  m u1.

Griešanas ātrumu mērī metros minūtē, apzīmē ar burtu v un ap
rēķina pēc formulas r,’ e n-D-t i  , .v  = -------m/nun,
1 о ,л 1000kur я =  3,14;

D — griešanas virsmas lielākais diametrs jeb apstrādājamās 
virsmas diametrs (mm);

n — sagatavojuma (darbvārpstas) apgriezienu skaits minūtē.

1 Pēc precīzākas definīcijas griešanas ātrums ir sagatavojuma aploces āt
ruma un griežņa pārvietošanās (padeves) ātruma funkcija [200].
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Pēc šīs griešanas ātruma formulas var viegli atrisināt arī pretēju 
Uzdevumu, t. i., aprēķināt apgriezienu skaitu, ja ir zināms griešanas 
ātrums un sagatavojuma diametrs:

1000-v

t. -D
apgr/min.

Tā kā asmens posmā 
MK  (19. zīm.) sagatavo
juma diametrs mainās no 
D0 līdz D. tad griešanas 
ātrums uz asmens ir mai
nīgs lielums, kas pieaug 
no v0 punktā к  līdz v pun
ktā M:

7t. Do ■ nvn =  —  — m/mm;
0 1000

r . -D -n  . .v = ------ m/min.
1000

Taču griešanas ātruma 
aprēķinos pieņem tā mak

simālo vērtību, kas virpošanas gadījumā atbilst apstrādājamās vir
smas diametram D (sagatavojuma sākotnējam diametram).

Garenvirpošanā (ja sagatavojuma diametrs pa visu tā ass ga
rumu ir vienāds un apgriezienu skaits nemainīgs) griešanas ātru
mam ir pastāvīga vērtība visu griešanas laiku.

Galu pievirpošanā, kad grieznis pārvietojas no sagatavojuma 
perifērijas uz centru vai, 
otrādi, no centra uz perifē
riju un apgriezienu skaits 
ir pastāvīgs, griešanas āt
rums ir mainīgs. Maksimā
la vērtība tam ir perifērijā, 
bet centrā tas vienlīdzīgs 
nullei (20. zīm.). Taču ari 
šajā gadījumā aprēķinos 
pieņem maksimālo grieša
nas ātrumu, t. i.,

ъ - D ' t i  , ■v = ------  m/min,
1000

kur D — apstradajamas 
virsmas diametrs. šķērsvirpošana (galu pievirpošana)
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Ari izvirpošanā (sk. 16. zīm.) griešanas ātrumu aprēķina pēc 
griešanas virsmas lielāka diametra, t. i., pēc apstrādātās virsmas 
diametra, izmantojot to pašu formulu.

Kā jau norādīts, griešanas veikšanai visā apstrādājamās vir
smas garumā grieznis veic padeves kustību. Izšķir garenpadevi, kad 
grieznis pārvietojas virzienā, kas paralēls sagatavojuma asij (sk. 
19. zīm.), šķērspadevi, kad grieznis pārvietojas virzienā, kas perpen
dikulārs sagatavojuma, asij (20. zīm.), un slīpo padevi — kad tas 
pārvietojas leņķī pret sagatavojuma asi (piemēram, apvirpojot ko
nisku virsmu).

Asmens pārvietojuma lielumu noteiktā laika sprīdī gar apstrā
dāto virsmu sauc par p a d e v i .

Virpošanā izšķir p a d e v i v i e n ā  mi n 0 t ē, t. i., griežņa re
latīvo pārvietojumu vienas minūtes laikā, un padevi sagatavojuma 
v i e n ā  a p g r i e z i e n ā ,  i. i., griežņa relatīvo pārvietojumu saga
tavojuma viena apgrieziena laikā (no stāvokļa I grieznis pārvietojas 
stāvoklī II, sk. 19. zīm.). Padevi vienā minūtē apzīmē ar s:;, 
mm/min, bet padevi vienā apgriezienā - s mm/apgr.

Starp tām ir šāda sakarība:

s =  -m mm/apgr, 
n

kur n — sagatavojuma apgriezienu skaits minūtē.

G r i e š a n a s  d z i ļ u m s  ir atstatums starp apstrādājamo un 
apstrādāto virsmu, un to mēri virzienā, kas perpendikulārs pret ap
strādāto virsmu (sk. 19. zīm.). Griešanas dziļums vienmēr perpen
dikulārs padevei, un ārējā garenvirpošanā tas ir vienlīdzīgs sagata
vojuma sākotnējā diametra un pēc viena pārgājiena iegūtās apstrā
dātās virsmas diametra starpības pusei.

Griešanas dziļumu apzīmē ar burtu t un mēri milimetros:

Izvirpošanā griešanas dziļums ir vienlīdzīgs starpības pusei no- 
cauruma diametriem pēc un pirms apstrādes (sk. 16. zīm.):

t mm.

Galu pievirpošanā (20. zīm.) par griešanas dziļumu pieņem no
griežamās kārtas biezumu, ko mēri perpendikulāri apstrādātai gala 
virsmai; nogriešanā (sk. 17. zīm. IV)  griešanas dziļums ir vien
līdzīgs nogriešanas griežņa platumam.
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2. n o g r ie ž a m a s  s l o k s n īt e s  b ie z u m s , p l a t u m s  u n

SĶĒRSSĶĒLUMA LAUKUMS

Nogriežamās sloksnītes biezums a un platums b (21. zīm.) nav 
nogrieztās skaidas biezums un platums, bet metālā skaidas izmēri 
pirms tās veidošanās. Pašas skaidas (jau nogrieztās metālā slok

snītes) izmēri ir lielāki, it sevišķi 
tās biezums. Tas izskaidrojams 
ar to, ka nogriežamā sloksnīte 
plastiski deformējas, un rezultātā 
skaida garuma virzienā kļūst 
īsāka nekā atbilstošais posms, no 
kura to nogriež, bet šķērsšķē- 
lumā — biezāka.

Apskatīsim sakarību starp no
griežamās sloksnītes biezumu а 
un padevi s, kā arī sakarību starp 
nogriežamās sloksnītes platumu 
b un griešanas dziļumu t, ja s < t  
(21. zīm.).

N o g r i e ž a m ā s  s l o k 
s n ī t e s  b i e z u m u  a mērī mi
limetros virzienā, kas perpendi
kulārs galvenajam asmenim. 

N o g r i e ž a m ā s  s l o k 
s n ī t e s  p l a t u mu  b mērī gar asmeni un izsaka milimetros. 
Ja y =  0, tad no taisnleņķa trijstūra ĶLN  izriet, ka Ķ N = Ķ L  • simp jeb 
a =  s - simp1. Ja A,=0, tad no taisnleņķa trijstūra OKM izriet, ka no
griežamās sloksnītes platums2

b =  —— .
sin <f

А о

V ^ -Ч:

21. z ī m.  Nogriežamās sloksnītes 
šķēlums (ja s < ()

kur tp — galvenais iestatīšanas leņķis.
Sīs formulas rāda, ka tad, ja padeve s un griešanas dziļums t ir 

pastāvīgs, palielinot galveno iestatīšanas leņķi cp, nogriežamās slok
snītes biezums palielinās, bet platums samazinās. 22. zīmējumā gra
fiski attēlota nogriežamās sloksnītes biezuma un platuma mainīša
nās, palielinot galveno iestatīšanas leņķi no 30° līdz 90°. Ja q>=90°,

■Ja у =£0, tad nogriežamas sloksnītes biezums ay --------- ------------
cosy cos y

о -  b 1
2 Ja Хф0, tad nogriežamas sloksnītes platums b \ “X. ~  šina-cos)

(sk. 134. zīm. b). Nogriežamās sloksnītes biezuma un platuma parastajos aprē
ķinos leņķu у un X ietekmi var neievērot; izdarot pētījumu darbus, kad leņķi 
Y un X var ietekmēt mērījumu vai aprēķinu precizitāti, nepieciešams tos ņemt vērā.
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tad nogriežamas sloksnītes biezums a ir vienlīdzīgs padevei s, bet 
platums b vienlīdzīgs griešanas dziļumam t. Tas pats secināms arī

no formulām a=s  - sincp un b= , jo sin 90°= 1.

Griešanas dziļums un padeve raksturo griešanas procesu galve
nokārt no tehnoloģiskā (ražošanas) viedokļa. Nogriežamās slok
snītes biezums un platums raksturo un izskaidro griešanas procesa 
fizikālo pusi, turklāt daudz pilnīgāk nekā griešanas dziļums un 
padeve.

N o g r i e ž a m a s  s l o k s n ī t e s  š ķ e r s š ķ e l u m i a  l a u 
k u ms  PLKM (21. zīm.)

f=a  - b — t • s mm2.

Skaidas (nogrieztās sloksnītes) šķērsšķēluma laukums sakarā 
ar tās biezuma un platuma mainīšanos ir lielāks nekā nogriežamās 
sloksnītes šķērsšķēluma laukums.

S k a i d a s  t i l p u m u ,  kas tiek nogriezts vienā darbības mi
nūtē, var aprēķināt pēc formulas

Q =  v • t • s cm3/min.

3. BRĪVĀ UN NEBRĪVĀ GRIEŠANA

Metālu griešanā izšķir brīvo un nebrīvo griešanu.
Par b r ī v o  griešanu sauc tādu, kur griešanas darbā piedalās 

tikai galvenais asmens (23. zīm. a, b).

3 Metālu griešana
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Nebrīvajā griešanā piedalās ne vien galvenais asmens ab, bet 
arī palīgasmens bc (23. zīm. c ).

Parastākais ir nebrīvās griešanas process, t. i., tāds, kur atka
rībā no griežņa virsotnes noapaļojama rādiusa, iestatīšanas palīg- 
leņķa un padeves griešanas darbā vairāk vai mazāk piedalās arī 
palīgasmens bc. Tas izdara tā saucamo b l a k u s  griešanu papildus 
galvenajai griešanai, ko veic galvenais asmens.

Agrāk apskatītais nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma laukums 
f=a-b  mm2 ir n o m i n ā l ā  jeb a p r ē ķ i n ā t ā  š ķ ē l u m a  
laukums.

Taču nominālais šķēlums sakrīt ar īsto tikai brīvajā griešanā 
vai arī tad, ja grieznim ir laukumiņš ar iestatīšanas palīgleņķi 
ф !=0 un ja šī laukumiņa platums ir lielāks nekā padeve. Tādos ga
dījumos grieznis nogriež visu nogriešanai paredzēto sloksnīti, ne
atstājot uz apstrādātās virsmas nenogrieztus izcilnīšus.

Turpretim parastajā griešanā uz 
apstrādātās virsmas paliek izcilnīši, 
kuru izmēri atkarīgi no padeves, 
griežņa virsotnes noapajojuma rādiu
sa un iestatīšanas galvenā un palīg- 
leņķa. 24. zīmējumā uzskatāmi parā
dīts, ka sagatavojuma viena apgrie
ziena laikā grieznis, pārvietojoties par 
padeves s tiesu no stāvokļa / stāvok
lī II, atstāj uz apstrādātās virsmas 
nenogrieztu izcilnīti augstumā H. Jia 
nogriežamās sloksnītes īsto šķērs- 
šķēlumlaukumu apzīmē ar fo un neno
griezto izcilnīšu laukumu ar fnR, tad

f o — f — /ng-

23. zīm. Brīva (a,b) un ne- 
brīvā (c) griešana

24. z i m. Nenogrieztais izcilnītis vir
pošanā



NOGRIEŽAMAS SLOKSNĪTES SĶĒRSSĶELUM A LAUKUM S 35

Apstrādātās virsmas negludums (mikroģeometrija) daudzējādā 
ziņā ir atkarīgs arī no citu nenogriezto izcilnīšu (šķērsvirzienā) 
augstuma; jo mazāks ir augstums H, jo augstāka gluduma klase 
(mazāks negludums) ir apstrādātajai virsmai.

Pētījumi rāda, ka nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma īstais 
laukums ievērojami atšķiras no nominālā tad, ja padeve ir lielāka 
par 2 mm/apgr. Tāpēc, aprēķinot nogriežamās sloksnītes laukumu, 
nenogriezto izcilnīšu laukumu bieži vien neņem vērā un aprēķinu 
izdara pēc nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma nominālā laukuma:

f = t  • s=a ■ b mm2.

-

Z4Ž

4. NOGRIEŽAMĀS SLOKSNĪTES ŠĶĒRSŠĶĒLUMA FORMAS

Atkarībā no galvenā asmens formas un tā novietojuma attiecība 
pret sagatavojuma asi nogriežamajai sloksnītei un tātad arī skaidai 
ir dažāda šķērsšķēluma forma.

25. zīmējumā a parādīts tādas nogriežamās sloksnītes šķēlums, 
kura iegūta brīvajā griešanā ar taisnu asmeni, kas novietots perpen
dikulāri sagatavojuma asij.
Tādā gadījumā nogriežamās 
sloksnītes šķēlumam ir taisn
stūra forma. Nogriežamās 
sloksnītes biezums ir kon
stants un vienlīdzīgs padevei.

25. zīmējumā b taisnais 
asmens attiecībā pret sagata
vojuma asi novietots kādā 
leņķī cp. Nogriežamās slok
snītes šķēlumam ir paralelo
grama forma. Nogriežamās 
sloksnītes biezums ir kon
stants, bet mazāks par padevi.

25. zīmējumā c attēlota 
nebrīvā griešana ar griezni, 
kam ir taisns asmens un no
apaļota virsotne ar rādiusu r.
Tad nogriežamajai sloksnī
tei ir sarežģīts šķēlums: 
posmā ab tam ir para
lelograma forma, bet posmā 
bc — komata forma. Posmā 
ab biezums ir konstants, bet

<V t J
ti/

И

С/

25. z ī m .  N o g r i e ž a m a s  s lo k s n īt e s  šķ e rs -  

š ķ ē lu m a  formas

3*
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mazāks par padevi, posmā bc — mainīgs un arī mazāks par padevi.
25. zīmējumā d parādīts grieznis ar līku asmeni. Nogriežamās 

sloksnītes šķēlumam ir komata forma. Nogriežamās sloksnītes bie
zums, ko mērī pa asmens normāli, ir mainīgs un mazāks par padevi.

Atkarībā no samēra padeves un griešanas dziļuma starpā no
griežamo sloksnīti ir pieņemts saukt par t i e š o  — kad s<t. k v a d 
r ā t i s k o  — kad s=t, un a p g r i e z t o  — kad s>t.

5. GABALLAIKS UN M AŠĪNLAIKS

Laiks Tgab , kas nepieciešams noteiktas operācijas izpildīšanai 
pie viena sagatavojuma, sastāv no šādiem laikiem:

Tgab =  Tpm +  Tpl +  T'apk +  T,tp,

gaballaiks (min);
pamatlaiks — t. s. tehnoloģiskais laiks (min); 
palīglaiks (min);
laiks darba vietas apkalpošanai (min); 
laiks atpūtai un dabiskajām vajadzībām (min).

P a m a t l a i k s  ( t e h n o l o ģ i s k a i s  l a i k s )  nepieciešams 
•sagatavojuma formas un izmēra izmainīšanai, lai iegūtu apstrādātu 
virsmu. Tas ir laiks, kurā norisinās skaidas nogriešanas process. 
Strādājot uz metalgriešanas mašīnām, pamatlaiks (tehnoloģiskais 
laiks) var būt mašīnlaiks un mašīnu-roku laiks.

M a š ī n l a i k s  ir tas laiks, kurā norisinās skaidas nogriešanas 
process bez strādnieka tiešas līdzdalības (piemēram, laiks 
vārpstas apvirpošanai uz virpas, ja ieslēgta mehāniskā padeve). 
Turpmāk šo laiku apzīmēsim ar Tm.

Par m a š ī n u - r o k u  l a i k u  sauc to laiku, kurā uz metalgrie
šanas mašīnas norisinās skaidas nogriešanas process ar strādnieka 
tiešu līdzdalību (piemēram, laiks vārpstas gala pievirpošanai uz 
virpas ar roku padevi).

P а 1 ī g 1 a i к u strādnieks izlieto dažiem darbiem, bez kuriem 
nav iespējama tehnoloģiskā procesa pamatdarbību norise. Tas ir 
laiks, kas nepieciešams sagatavojuma uzstādīšanai un iespīlēšianai 
un gatavās detaļas noņemšanai; metalgriešanas mašīnas palaišanai 
un apturēšanai; mašīnas apgriezienu skaita un padeves lieluma iz
mainīšanai; griezējinstrumenta uzstādīšanai, noņemšanai un pievir- 
zīšanai sagatavojumam; sagatavojuma un gatavās detaļas izmērī
šanai utt.

L a i k s  d a r b a  v i e t a s  a p k a l p o š a n a i  tiek izlietots 
darba vietas apkopšanai, izpildot doto darbu. Tajā ietilpst laiks 
iestādījuma un mašīnas regulēšanai darba procesā; laiks griezēj

kur r gab —
Tpm
Tp -
Tapi;
T tp  -
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instrumentu uzvilkšanai (vieglai uzasināšanai), to apmainīšanai 
sakarā ar nodilšanu, kā arī instrumentu izlikšanai un novākšanai 
maiņas sākumā un beigās; laiks mašīnas tīrīšanai un eļļošanai.

L a i k s  s t r ā d n i e k a  d a b i s k a j ā m  v a j a d z ī b ā m  tiek 
paredzēts visos darbu veidos. Izpildot fiziski smagus un nogurdino
šus darbus, paredz laiku ari atpūtai. Parasti laiku dabiskajām va
jadzībām un atpūtai, tāpat ari laiku darba vietas apkalpošanai pa
redz procentos no pamatlaika un palīglaika.

Apstrādājot detaļu partiju, kurā ietilpst n detaļas, apstrādei ne
pieciešamo laiku Tpart aprēķina pēc formulas:

7 part =  П .Р  +  /Z' 7 gab>

kur Ts p — sagatavošanas un pabeigšanas darbu laiks (min) 
visai detaļu partijai; tajā ietilpst laiks, ko izlieto, iepazīstoties ar uz
doto darbu, rasējumu lasīšanai, iekārtas iestādīšanai un mēģinājuma 
apstrādei.

Lai samazinātu laiku, ko izlieto atsevišķu operāciju veikšanai, 
tātad lai celtu darba ražīgumu (t. i., lai palielinātu vienā laika vie
nībā izlaižamo gatavo detaļu skaitu), vispirms jācenšas samazināt 
pamatlaiks (mašīnlaiks) un palīglaiks, kuri abi ir vislielākie kompo
nenti gaballaika formulā.

Palīglaiks ir atkarīgs no sagatavojuma un gatavās detaļas svara 
un konfigurācijas, no darbā lietojamām ierīcēm un iespīlēšanas 
ietaisēm, no metalgriešanas mašīnas vadīšanas iekārtas konstrukci
jas un lietojamo griezējinstrumentu konstrukcijas, no detaļas ap
strādātās virsmas prasītās precizitātes un gluduma, kā arī no pie
ņemtajām kontroles metodēm un mērinstrumentu konstrukcijas. Ko
pējā laika bilancē palīglaiks TP> sasniedz 40 % un vairāk.

Detaļām, kam izmēri un tehniskie noteikumi ir jau uzdoti, palīg
laika samazināšanai dotajā darba vietā izmantojami šādi paņē
mieni: operāciju un pāreju apvienošana; ātrdarbīgu ierīču un iespī
lēšanas ietaišu lietošana; daudzvietīgu ierīču lietošana; augsta me
hanizācijas un automatizācijas pakāpe (piemēram, lietojot celšanas 
un transportēšanas mehānismus, iekraušanas un izkraušanas ietai
ses, aparātus metalgriešanas mašīnas programētai vadībai, suportu 
ar paātrinātiem gājieniem, elektromehāniski regulējot apgriezienu 
skaitu un padeves, iebūvējot metalgriešanas mašīnā kopēšanas ietai
ses, izciļņus, atduras un koncentrējot vienā vietā tās vadību). Pa
līglaiks samazinās, ja lieto tādas konfigurācijas un konstrukcijas 
griezējinstrumentus, kas ļauj precīzi iegūt prasīto virsmu un ir viegli 
uzstādāmi un iestiprināmi; ja lieto tādus mērīšanas līdzekļus, kas 
ļauj iegūt pietiekamu mērīšanas precizitāti un neprasa ilgu laiku 
(piemēram, ja lieto speciālus kalibrus un šablonus, strādā pēc at- 
durām, izmanto virpu garenvirziena un šķērsvirziena limbus u. c.),
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pie kam sevišķi efektīva ir detaļas izmēru un virsmu gluduma auto
matizētā kontrole izgatavošanas (apstrādes) procesā — tā saucamā 
aktīvā kontrole1.

Visprogresīvākā metode palīglaika samazināšanai un darba ra
žīguma celšanai ir ražošanas kompleksā mehanizācija un automati
zācija, t. ī., atsevišķas detaļas, mezgla vai visas mašīnas automā
tiska izgatavošana (bez tiešas cilvēku līdzdalības). Kompleksajā 
automatizācijā un mehanizācijā ietilpst sagatavojuma automātiskā 
transportēšana, tā mehāniskā un termiskā apstrāde, salikšana, pil
nīga kontrole (gan starpkontrole, gan galīgā kontrole) un iesaiņo
šana. Tāds ražošanas veids tiek realizēts automātiskajās līnijās un 
no tām sastāvošajos cehos un rūpnīcās (piemēram, automātiskā 
līnija konisko zobratu izgatavošanai A. Jefremova rūpnīcā «Krāsnij 
proļetarij», automātiskais cehs lodīšu un rullīšu gultņu izgatavoša
nai Pirmajā valsts gultņu rūpnīcā Maskavā, rupnīca-automāts vir
zuļu izgatavošanai Uļjanovskas pilsētā).

Mašīnlaiku, kas, strādājot uz universālām virpām, sasniedz 35— 
-  -50% no gaballaika [100], var samazināt, ja pareizi izveļas sa
gatavojumu, lieto augstražīgus instrumentus un apstrādes metodes 
un ja pareizi izvēlas griešanas režīma pamatelementus — griešanas 
dziļumu, padevi un griešanas ātrumu.

Virpošanā m a š ī n l a i  к u vienam pārgājienam var aprēķināt 
pēc šādas formulas:

7m=  -  min,
n-s

kur L — pilnīgs griežņa pārvietojuma garums padeves virzienā 
(mm);

n — sagatavojuma (darbvārpstas) apgriezienu skaits vienā 
minūtē;

5 — padeve mm/apgr.
L savukārt var aprēķināt pēc formulas (sk. 26. zīm.):

L =  / +  у +  Л mm,

kur / — apstrādātās virsmas garums (mm);
у — iegriezes garums (mm);
А — griezējinstrumenta pārskrējiens (mm); А =  1 v 2  mm.
Iegriezes garumu у aprēķina no taisnleņķa trijstūra (26. zīm., 

labajā puse):
y = t -  ctg<p mm.

1 Izmantojot speciālus aparātus, kas iedarbojas uz metalgriešanas mašīnas 
vadību un uz instrumentu stāvokli attiecība pret sagatavojumu.
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Pievirpojot vārpstas galu (27. zīm. a),

L =  +  у +  Д mm.

Pievirpojot caurules galu (27. zīm. b),

L =  l - ļ - y  +  A =  — 2— +  У +  Л-

Pievirpojot detaļas galu ar atliektu griezni, tāpat kā garenvirpo- 
šanā,

y = t  • ctg cp; A=l-=-2 mm.

Nogriežot (pārgriežot) vārpstu ar nogriešanas griezni, kam as
mens ir paralēls rotācijas asij (28. zīm. a),

L =  ^  +  (2 -к 3) mm.

Iegriežot līdz diametram D0 (17. zīm. IV) ,  A =  0,5 -s 1 mm. 
Strādājot ar nogriešanas griezni, kam ir slips asmens (28. 

zīm. b),

L =  .у +  у +  (2 -r- 3) mm.

26. z īm . Griežņa pārvietojuma elementi garenvirpošanā
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Nogriežot (pārgriežot) cauruli ar griezni, kam asmens ir para
lēls rotācijas asij (28. zīm. c),

L =  +  (2-^-3) mm,
2

bet ar griezni, kam ir slīps asmens,

L  =  +  у +  (2 -i-3 ) mm.

Ja, apstrādājot sagatavojumu, jāizdara vairāki pārgājieni un

27. z īm . Griežņa parvie- 28. z ī m. Nogriešanas griežņa pārvie
tojuma elementi šķersvir- tojurna elementi

pošanā (gala pievir- 
pošana)
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tos visus veic ar vienādu apgriezienu skaitu un padevi, tad mašīn- 
laiks

T =■1 tn
t l * s

• i mm,

kur i — pārgājienu skaits.
Pārgājienu skaits ir atkarīgs no uzlaides1 apstrādei, un, ja pie

ņemtu, ka visos pārgājienos paliek vienāds griešanas dzijums 
(praksē pēdējā pārgājienā griešanas dziļums ir mazāks nekā iepriek
šējos), tad

hl ___ — ļ
t

kur h — uzlaide apstrādei uz vienu pusi (mm); 
t — griešanas dziļums (mm).

Aizstājot mašīnlaika formulā pārgājienu skaitu ar šo izteiksmi, 
iegūstam

^ L'hTm = ---- - mm.
n-s-t

No šīs formulas redzams, ka tad, ja dots sagatavojuma garums 
un uzlaide apstrādei, mašīnlaiks ir atkarīgs no apgriezienu skaita 
(griešanas ātruma), padeves un griešanas dziļuma, t. i., no grie
šanas režīma pamatelementiem. So elementu izvēli ietekmē vairāki 
faktori, kuru noskaidrošanai šajā «Metālu griešanas» kursā veltīta 
liela uzmanība. 1

1 Uzlaide ir metālā kārta, kas jānogriež no sagatavojuma, lai no tā iegūtu 
gatavo detaļu.
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III  n o d a ļ a

METĀLU GRIEŠANAS PROCESS

Metālu griešanas process ir zināmas metālā kārtas nogriešana 
no sagatavojuma, kuras rezultātā sagatavojumam tiek piešķirta ne
pieciešamā forma un izmēri un tiek iegūta gatava detaja, kas at
bilst tehniskajiem noteikumiem. Nogriezto metālu sauc par skaidu. 
Skaidas veidošanās iespējama tikai tad, ja griezējinstruments iedar
bojas uz nogriežamo sloksnīti ar tādu spēku, kas izraisa tajā sprie
gumus, kuri pārsniedz apstrādājamā metālā izturību.

Griešanas process ir viens no sarežģītiem fizikālajiem procesiem, 
kurā rodas gan elastīgas, gan arī plastiskas deformācijas; reizē ro
das arī liela berze, izdalās daudz siltuma, veidojas uzķepums, savi
jas un sarūk skaida, uzkaldinās metals, nodilst griezējinstru
ments. Zinātnei par metālu griešanu sprausts uzdevums atklāt šā 
procesa fizikālo būtību, konstatēt cēloņus un likumsakarības parā
dībām, kas tajā rodas. Šā uzdevuma pareizs un pilnīgs atrisinājums 
ļauj racionāli vadīt griešanas procesu un padarīt to ražīgāku, kva
litatīvāku un ekonomiski izdevīgāku. I.

I. SKAIDAS VEIDOŠANĀS PROCESS UN SKAIDU TIP I

Griezējinstrumentu iedarbības rezultātā nogriežamā sloksnīte 
tiek spiesta. Spiešanas procesā, tāpat kā stiepšanas procesā, rodas 
elastīgas un plastiskas deformācijas.

29. zīmējumā parādīta mīksta tērauda stiepes diagrama, no ku
ras redzams, ka sākumā (līdz punktam a) stieptajam paraugam ir 
elastīgas (apgriežamas) deformācijas, tad sākas metālā tecēšana 
(posms ac), pēc tam paraugā rodas plastiskas (neapgriežamas) 
deformācijas, kas izbeidzas ar parauga sabrukšanu (pārraušanu).

Par plastisko deformāciju sauc vienu slāņu relatīvo slīdēšanu 
(nobīdišanos) attiecībā pret citiem. Nobīdīšanās notiek pa tā sau
camajām slīdes plaknēm, kas galvenos vilcienos sakrīt ar maksi
mālo bīdes spriegumu virzienu. Tāda nobīdīšanās norisinās gan
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starp kristāliskā grauda (monokristāla, 30. zlm.) atsevišķām daļi
ņām, gan ari starp pašiem graudiem polikristālā1. Nobldlšanās re
zultātā mainās graudu forma, izmērs un savstarpējais stāvoklis; 
reizē ar pašu plastiskās deformēšanās procesu izdalās daudz sil
tuma un izmainās metālā īpašības.
Viena no tādām metālā īpašību 
izmaiņām, ko izsauc plastiskā de
formācija, ir uzkaldināšanās (cie
tības, tātad arī trausluma palieli 
nāšanās).

Spiežot paraugu, iegūst līdzīgu 
ainu, tikai parauga pagarināšanās 
vietā novērojama saīsināšanās.
Taču spiešana griešanas procesā 
nedaudz atšķiras no parastās pa
rauga spiešanas, kad paraugs ir 
ieslēgts starp divām virsmām, kas 
tuvojas viena otrai. Atšķirība ir 
tā, ka nogriežamā sloksnīte ir 
saistīta ar sagatavojuma pārējo masu. Tāpēc, ja parauga parasto 
spiešanu var saukt par brīvo spiešanu, tad nogriežamās slok
snītes spiešanu griešanas procesā var saukt par nebrīvo spiešanu.

29. z ī m. Tērauda stiepes 
diagrams

30. z īm.  Nobīdīšanas alvas monokristala, ja tas pakļauts stiepei 
(pēc P. Rebindera un V. Lihtmana)

Akadēmiķa V. Kuzņecova [7] un tehn. zin. doktora prof. V. Kri- 
vouhova [19], [22] pētījumi parādīja, ka brīvās spiešanas galvenās 
likumsakarības ir spēkā arī nebrīvajā spiešanā un ka skaidas veidoša

1 Bīdes līnijas (Cernova līnijas) viegli saskatamas uz pulēta cilindriska 
parauga, kas tiek stiepts vai spiests.
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nas process ir nogriežamas sloksnītes elastīgi -plastiskas deformē
šanās (spiešanas) process.

Atkarībā no apstrādes apstākļiem nogrieztajai sloksnītei (skai
dai) var būt dažāda forma (31. zīm.); piemēram, apstrādājot 
plastiskus metālus (tēraudus), veidojas trīs skaidu pamattipi — 
elementu skaida, posrnainā skaida un plūstošā skaida, bet, apstrā
dājot mazplastiskus metālus, — izlauzumu skaida (31. zīm. d).

31. z i m. Skaidu tipi:
а —  elem entu  skaida; b —  posrnainā skaida; c —  plūstošā skaida; d —  iz lauzu m u  skaida

E l e m e n t u  s k a i d u  iegūst, apstrādājot ar mazu griešanas 
ātrumu cietus un zemas stigrības metālus. Tā sastāv no atsevišķiem 
plastiski deformētiem elementiem, kas savā starpā vāji saistīti vai 
nemaz nav saistīti.

Tādu skaidas elementu veidošanos uzskatāmi parādīja jau prof.
I. Time, kas licis zinātniskos pamatus skaidas veidošanās procesa 
pētīšanai (1868.— 1870. gadā).

32. zīmējumā parādīts elementu skaidas veidošanās process 
brīvajā griešanā. Grieznis, kam pielikts spēks P z , pakāpeniski 
iespiežas metālā masā un, saspiežot to ar savu skaidvirsmu, izraisa 
sākumā elastīgas, bet pēc tam plastiskas deformācijas.

Grieznim iespiežoties dziļāk, spriegums nogriežamajā kārtā pa
lielinās un, kad tas sasniedz vērtību, kas -pārsniedz apstrādājamā 
metālā izturību, metālā daļiņa (elements) liek nobīdīta (atskaldās) 
pa bīdes (skaldes) plakni AA, kas ar griežņa pārvietošanās vir
zienu (apstradato virsmu) veido leņķi |3i. So leņķi sauc par b ī d e s  
(skaldes) 1 e ņ ķ i.

Kad atskaldīts skaidas pirmais elements, grieznis ar savu skaid
virsmu sāk spiest (deformēt) nākošo tuvāk esošo metālā kārtu; 
rezultāta rodas otrais elements, kas atdalas -no metālā pamatmasas 
pa maksimālo tangenciālo spriegumu plakni — taja pašā leņķī (3i 
utt. Savos mēģinājumos Time konstatēja, ka atkarībā no griešanas
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leņķa 5 leņķis А =  (180° — f$i) =  145-4- 155° (jo lielāks 5, jo lie
lāks arī A).

Novērojot rūpīgi nopulētu plāksnīšu sānvirsmu apsūbēšanu, 
Time pirmais uzskatāmi pierādīja, ka nogriežamā kārta tiek plas
tiski deformēta. Vēlāk (1892.— 1893. gadā) prof. К- Zvorikins teo
rētiski aprēķināja skaldes plaknes stāvokli, apstiprinot I. Times 
datus (pēc Žvorikina, leņķis A =  135-4- 157°).

Pēdējie padomju pētnieku darbi rāda, ka griežņu skaidleņķa pla 
šajā pozitīvo un negatīvo vērtību diapazonā leņķim A ir nedaudz 
lielāka (135-4-170c) vērtība [88] un ka bīdes leņķis (3j nav kon
stants visa nogriežamās sloksnītes platumā [62]. Piemēram, brīvajā 
griešana bīdes leņķis samazinās, pārejot platuma virzienā no no
griežamas sloksnītes malām uz centru, kur tam ir vismazākā vērtība. 
Nebrīvajā griešanā bīdes 
leņķim vislielākā vērtība 
ir nogriežamās sloksnī
tes punktā, kas atrodas 
apstrādājamās virsmas 
tuvumā. Tāpēc ir parei
zāk bīdes plakni saukt 
par b ī d e s  v i r s  mu.

Izmantojot kino uz
ņēmumus, prof. V.Krivo- 
uhovs ieguva skaidru 
ainu par elementu skai
das veidošanos tē
raudam 45 maza 
(0,625 mm/minļ grie
šanas ātruma apstākļos.
33. zīmējuma a viens no 
elementiem gan ir jau 
izveidojies, taču vēl nav 
galīgi atdalīts no metā
lā pamatmasias. 33. zī
mējumā b šis elemenis 
ir jau atdalījies un 
grieznis pārvietodamies 
turpina deformēšanu un 
nākošā elementa veido
šanu (33. zīm. c, d, <?), 
pie kam par otro ele
mentu pārvēršamās kār
tās virsējā daļa ir zināmā 
dziļumā plastiski defor

32. z ī m. Skaidas veidošanās shēma (pec 
I Times)
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mēta jau tad, kad veidojas pirmais elements; to apliecina iepriekš 
uzzīmēto līniju izliekšanās. 33. zīmējumā e redzams, ka pirms ele
menta atdalīšanās spriegumu koncentrācijas dēļ pa bīdes virsmu 
rodas pirmplaisa1; sākumā tā ir vērsta uz augšu, bet pēc tam pāriet

33. z īm.  Elementu skaidas veidošanās (pec V. Krivouhova)

bīdes virsmā. Galīgi atdalītais otrais elements (33. zīm. f ) novie
tojas zem pirmā. Uz plāksnītes sānvirsmas iepriekš uzzīmētā līniju 
tīkla izliekšanās norāda, ka abi elementi visā savā tilpumā ir plas
tiski deformēti. Līniju tīkla izliekšanās apstrādātās virsmas tuvumā 
un bīdes virsmas tuvumā norāda, ka arī šie metālā slāņi ir plastiski 
deformēti.

J. Usačovs, kas griešanas procesa pētīšanai kā pirmais izman
toja metalografisko metodi (1912.— 1914. gadā), pierādīja, ka skai
das mikrostruktūra atšķiras no apstrādājamā metālā pamatmasas 
mikrostruktūras un ka pašā skaidā ir slīdes plaknes AC (34. zīm.), 
kuru virziens nesakrīt ar bīdes virsmas AB virzienu. Vēlāk

1 Pirmplaisa, kas izveidojas kārtnā elementa deformēšanas laikā un kas 
pēc tam pāriet šā elementa bīdes virsmā, rodas galvenokārt mazplastisku metālu 
apstrādē (it sevišķi tad, ja 6 un a ir liels, bet v mazs).
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34. z i m. Skaidas veidošanās 
shēma (pēc J. Usačo\a)

(1929. gadā) prof. A. Rozenbergs pierādīja, ka leņķi pi un p2 palie
linās, jia palielina nogriežamās sloksnītes biezumu un pamazina 
griešanas leņķi, un ka leņķu p2 un pļ starpība ir aptuveni konstanta 
un vienlīdzīga 18—20°. Izmantojot veiktajos griešanas mēģinājumos 
eļļošanu (vārītu lineļļu), Rozenbergs 
atklāja, ka šai gadījumā leņķi pi un 
p2 ir lielāki nekā sausajā apstrādē.

Metālu plastiski deformējot (spie
žot), jau pirms atsevišķa skaidas ele
menta atdalīšanās no metālā pamat- 
masas pa bīdes virsmu J. Usačova 
atklātajās slīdes plaknēs notiek metā
lā daļiņu relatīvā pārbīdīšanās. Šīs 
slīdes plaknes ir metālā daļiņu relatī
vās pārbīdīšanās piespiestais virziens 
skaidas veidošanās procesā, kura re
zultātā metālā graudi tiek stipri de
formēti.

Tērauda skaidas mikrofotografijā (35. zīm.) redzams1, ka skai
das graudi salīdzinājumā ar metālā pamatmasas graudiem ir stipri 
deformēti (izstiepti) slīdes plakņu virzienā zem leņķa p2.

P o s m a i n o  s k a i d u  (sk. 31. zīm. b) iegūst, apstrādājot 
tēraudus ar vidēju griešanas ātrumu. Griežņa pusē tādai skaidai

ir gluda virsma, bet pretējā pusē 
robaina; atsevišķajiem, savā starpā 
stipri saistītajiem elementiem ir 
noteikts virziens.

P l ū s t o š o  s k a i d u  (sk. 
31. zīm. c) iegūst, apstrādājot tē
raudus ar lielu griešanas ātrumu.

Tāda skaida noslīd no griežņa 
lentas veidā, un tai nav posmai- 
najai skaidai raksturīgo robu.

Plūstošās skaidas veidošanās 
process noris šādi. Grieznim pie
liktā spēka P  ietekmē apstrādāja
mā sagatavojuma zonā oacbdo 
(36. zīm.) rodas elastīgs spriegum- 
stāvoklis, tālab šī zona tiek plas- 

35. z īm.  Skaidas mikrofotografijā tiski deformēta.
(tērauds 40, t>=82 m/min) Metālā katra daļiņa, nonākot

1 No B. Ļevina darba «Влияние скорости резания на процесс образования 
стружки», ЛОНИТОМАШ, «Прогрессивная технология машиностроения», 
Машгиз, 1951.
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robežzonā oacb, sāk plastiski deformēties. 36. zīmējumā tas shema
tiski parādīts izstieptu graudu veidā. Pārejot no robežas oacb uz 
robežu od, metālā daļiņu plastiskā deformācija (bīde) pieaug [8]. 
Uz robežas od, t. i., vislielākās bīdes virsmā, notiek mazā biezuma 
elementu pēdējā relatīvā pārbīdīšanās virzienā, kas iet leņķī |3г; tur 
nogriežamā kārta, kuras biezums ir a, pariet plūstošā skaidā, kuras 
biezums ir ū\. Bīdes virsma, kas iet leņķī (3b šai gadījumā ir aug
šējā robeža zonai, ko grieznis nepārtraukti plastiski deformē. Tur
pretim elementu un posmainajai skaidai pa šo virsmu notiek no
griežamās kārtas sabrukšana (saskaldīšanās) atsevišķos elemen
tos.

Leņķa ļ3t lielumu ietekmē griešanas ātrums, griežņa griešanas 
leņķis, apstrādājamā metālā cietība, nogriežamās sloksnītes biezums 
un eļļojošais dzesētājšķidrums. Jo lielāks griešanas ātrums, ma

zāks griešanas leņķis, cietāks 
apstrādājamais metals, biezā
ka nogriežamā sloksnīte un 
eļļaināks dzesētājšķidrums, 
jo lielāks ir leņķis |3i.

Jāpiemetina, ka griešanas 
procesā plastiskā deformēša
na notiek ne tikai zonā 
oacbdo. Slīdot pa griežņa 
skaidvirsmu, skaidu, it seviš
ķi tās griežņa pusē novietoto 
slāni biezumā a2, papildus 
kārtā plastiski deformē ber
zes spēki. Šīs deformācijas 
rezultātā metālā graudi skai
das griežņa pusē novietojas 

tādā virzienā, kas paralēls griežņa skaidvirsmai. Biezums a2 ir 2—- 
20% no skaidas biezuma.

Sakarā ar apstrādātās virsmas elastīgo pēcdarbību un tās lielo 
berzi pret griežņa mugurvirsmu papildus tiek deformēji arī slāņi, 
kas novietoti apstrādātās virsmas tuvumā (biezums аз, 36. zīm.).

Ņemot vērā to, ka nogrieztā skaida ir plastiski deformēta visā 
biezumā un ka plastiskā deformācija izplatās arī dziļumā no ap
strādātās virsmas un griešanas virsmas, plastiskās deformācijas 
kopējo izplatības zonu var apvilkt ar kontūru bcaf (36. zīm.)1.

Tēraudu apstrādē var izveidoties ne vien minētie skaidu tipi, 
bet ari starptipi. Jo lielāks griešanas ātrums un stigrāks apstrādā
jamais metals, mazāks griešanas leņķis un nogriežamās sloksnītes

1 3G. z īm ē ju m a  p a r a d īta  b r īv a  g r ie š a n a  ( ē v e l ē š a n a ) ,  k u r  g r ie š a n a s  v i r s m a  
u n  a p s t r ā d ā tā  v i r s m a  s a k r īt .

3G. z ī m .  G r ie š a n ā  p la s t is k i  d e fo r m ē t a s  
z o n a s  s h ē m a
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biezums un augstāka kvalitāte eļļojošajam dzesetajšķidrumam, jo 
tuvāka plūstošās skaidas tipam ir nogrieztā skaida.

Jau I. Time savos darbos norādīja, ka spēks, ar kuru nogrie
žamā kārta iedarbojas uz griezni, mainās. Elementu skaidas gadī
jumā vismazākā vērtība tam ir deformācijas sākumā, veidojoties 
pirmajam elementam. Grieznim pārvietojoties un elementa defor
mācijai pastiprinoties, griešanas spēks pieaug un elementa atskal
dīšanās momentā sasniedz savu vislielāko vērtību; pēc tam šis 
spēks samazinās līdz kādai vērtībai, taču nenokrīt līdz nullei, jo 
skaidas otrā elementa deformēšana iesākas mazliet agrāk, nekā 
nobeidzas pirmā elementa atskaldīšanās. Tāda griešanas spēka 
svārstīšanās rada nevienmērīgu 
slodzi uz griezni, sagatavojumu 
un metalgriešanas mašīnas da
ļām, kuru nepietiekama stinguma 
gadījumā var sākties vibrācijas 
un pasliktināties apstrādātās 
virsmas kvalitāte. Veidojoties 
posmainajai skaidai, griešanas 
spēks mainās mazāk nekā ele
mentu skaidas gadījumā un 
darbs norisinās mierīgāk. Grie
šanas spēks vēl mazāk mainās 
plūstošās skaidas gadījumā; tad 
sistēmas «metalgriešanas mašī
na — sagatavojums — griez
nis — ierīce» noslodze ir vien
mērīgāka un var iegūt gludāku 
apstrādāto virsmu.

Tātad pēc iegūtās skaidas tipa var spriest par griešanas pro
cesa norises kvalitāti. Plūstošās skaidas iegūšana elementu vai 
posmainās skaidas vietā lielā mērā apstiprina, ka griežņa griezēj- 
daļas ģeometriskie elementi un griešanas režīma elementi ir izrau
dzīti pareizi.

I z l a u z u m u  s k a i d u  (sk. 31. zīm. d) iegūst, apstrādājot 
maza plastiskuma metālus (cietu čugunu, cietu bronzu). Izlauzumu 
skaida sastāv no atsevišķiem, it kā izlauztiem dažādas formas ele
mentiem, kas savā starpā nav saistīti vai ir ļoti vāji saistīti. Veido
joties izlauzumu skaidai, pirmplaisa uzreiz izplatās gar visu bīdes 
virsmu, pa kuru skaida atdalās no metālā pamatmasas. Tāda «dru
pana» skaida plastiski ir maz deformēta, bet tā rada ļoti nevien
mērīgu slodzi uz visu sistēmu «metalgriešanas mašīna — griez
nis — sagatavojums — ierīce». Izlauzumu skaidas gadījumā 
apstrādātā virsma ir negluda, ar lieliem dobumiem un izciļņiem. 4

37. z  i m . P lū s t o š ā  t ip a  s k a id a , k a *  
ie g ū ta  č u g u n a  a p s t r ā d ē

4 Metālu griešana



50 M ETAI.U  GRIEŠANAS PROCESS

Та ka atsevišķie elementi ir sava starpa vāji saistīti, tad izlauzumu 
skaidas relatīvais pārvietojums pa griežņa skaidvirsmu ir mazs.

Apstrādājot vidējas cietības čugunu, izlauzumu skaida zināmos 
apstākļos var veidoties gredzenos (37. zīm.), kas nedaudz atgādina 
plūstošo skaidu. Taču līdzība ar plūstošo skaidu šeit ir tikai ārēja. 
Pietiek tādu skaidu tikai nedaudz saspiest rokā, un tā viegli sairst 
atsevišķos elementos, kas raksturīgi izlauzumu skaidai.

2. Ш FORMĒJAMĀ METĀLĀ UN INSTRUMENTA SAVSTARPĒJĀ
IEDARBĪBA

Arī apstrādājamais metals noteiktā veidā iedarbojas uz instru
mentu, kas veido skaidu. No šis iedarbības ir atkarīga slodze uz 
visu sistēmu «metalgriešanas mašīna — sagatavojums - - instru
ments — ierīce», instrumenta dilšana un apstrādātās virsmas 
kvalitāte.

Darbos par metālu griešanu liela uzmanība veltīta defor 
mējamā materiāla un griezējinstrumenta savstarpējai iedarbībai [9].

Sakarā ar griežņa lielo spiedienu un tā izraisīto plastisko de
formāciju skaiilvirsmai piegulošajos slāņos, kā ari griežņa skaid- 

virsmas mikronegluditmu deļ starp griezni un 
deformēto metālā slāni notiek saķeršanās. Sī 
saķeršanās rada uz griežņa skaidvirsmas plānu 
bremzētu metālā slāni A (38. zīm.). Jo rupjāk 
apstrādāta griežņa skaidvirsma, jo biezāks iv 
bremzētais slānis, attiecība pret kuru visā no 
griežamās sloksmles biezumā sāk tecēt plastiski 
deformētais metals, kas aiziet skaidā.

Plāna metālā slāna bremzēšanu deformācijas 
zonā veicina arī skaidas un griežņa kontaktvir- 
smu molekulārā saķeršanās (pielipšana) [146].

Iekšējās berzes spēki, kas darbojas pārejas 
slāņos starp plāno bremzēto slāni un skaidas 
pamatmasu, rada papildu deformācijas šajos 
slāņos, kuru pārbīdīšanās virziens sakrīt ar 
griežņa skaidvirsmas virzienu1. Pārbīdes tajā 
zonā, kur skaida saskaras ,ar bremzēto slāni un 

griežņa virsmu, parādītas 35.. zīmējumā (baltā josla).
Bremzētajā slānī, kas ir vairāk deformēts nekā skaidas slāņi,

38. z  ī  ш . B r e m z ē 
t a is  m e tā lā  s lā n is  
u z  g r i e ž ņ a  s k a id 

v ir s m a s

1 S k a id a s  p a p ild u  d e fo r m ā c i ja s  i z t i r z ā ju m ā ,  k a s  d o ts  48. lp p ., j ē d z ie n s  p a r  
« b r e m z ē t o  s l ā n i »  ir  iz la is t s  u n  iz k lā s t a  v ie n k ā r š o š a n a s  la b a d  tu r  a p s k a t ī t a  t ik a i  
b e r z e  g a r  g r i e ž ņ a  s k a id v ir s m u  (a r ē jā  b e r z e ) .
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kuri ar to saskaras, pārbīdes norisinās ievērojami gausāk; tāpēc 
bremzētais slānis, kas atrodas pie paša asmens, rada apstākļus, kur 
skaidas relatīvā slīde pa griežņa skaidvirsmu un tātad arī berze, 
ko rada šī slīde, ir vislielākā zināmā atstatumā no asmens. Ar to 
arī izskaidrojama parādība, ka griežņa skaidvirsmas nodilums 
(iedobuma veidā) iesākas zināmā atstatumā no asmens (sk. 
107. zīm.), kaut gan vislielākais spiediens ir pie paša asmens. No
diluma iedobuma centru pieņemts saukt par skaidas s p i e d i e n a  
c e n t r u  uz griežņa.

39. z  i tn. A p s t r ā d ā ja m ā  m e tā lā  a p t e e ē š a n a  a p  in s tru m e n ta  
g r i e z ē je l e m e n t ie m  (p ē c  A .  I s a j e v a )

No teiktā izriet, ka reizē ar normālo spiedienu, kas iedarbojas 
uz griežņa skaidvirsmu, tai deformējot (saspiežot) nogriežamo 
kārtu, skaidvirsma pakļauta arī berzes spēkiem, kas darbojas uz 
noslīdošās skaidas un griežņa skaidvirsmas kontakta virsmām. 
Acīm redzot, jo mazāks berzes koeficients starp slīdes virsmām, jo 
mazāki ir berzes spēki un skaidas deformācija, kā arī kopējais spie
diens uz griezni.

Jau J. Usačovs pierādīja, ka deformācijām ir pakļauta ne vien 
nogriežamā kārta, bet arī metālā pamatmasas kārtas, no kurām 
tiek nogriezta skaida, t. i., griešanas virsma un apstrādātā virsma 
(virskārtas plastiskās deformācijas dziļums as paradīts 36. zīmē
jumā). Sīs deformācijas, it sevišķi elastīgās, rada metālā pacēlumu 
//eI (sk. 40. zīm.), kas izraisa metālā spiedienu uz instrumenta mu- 
gurvirsmām, bet, tā kā tās pārvietojas attiecībā pret griešanas vir
smu un apstrādāto virsmu, tad reizē ar normālo spiedienu uz in
strumenta mugurvirsmām darbojas arī berzes spēki.

Tādējādi grieznis, kas pieliktā spēka ietekmē iespiedies apstrā
dājamā metālā, atrodas ciešā kontaktā ar deformējamiem slāņiem,

4*
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kuri (tēraudu apstrādē un ja nav pirmplaisas) it kā aptek tā as
meni, skaidvirsmu un mugurvirsmu. 39. zīmējuma shēmā parādīts, 
kā metals aptek instrumenta griezējelementus ja skaidleņķis 
у  =  +  10c; 0°; — 10°.

Vietā A, kas atbilst kādai neitrālai zonai, kurā metālā plūsma 
sazarojas divos virzienos (uz kreiso pusi no punkta A metals aiziet 
skaidā, uz labo pusi no punkta Л — uz instrumenta mugurvirsmas 
pusi), plūsmas pārvietošanās ātrums nokrīt līdz nullei, bet normā
lais spiediens pieaug un kļūst lielāks par pieplūstošās plūsmas 
spiedienu. Punktos A'  un A "  spiediens ir mazāks nekā punktā A, 
bet dažos citos punktos, kas atrodas vēl tālāk kreisajā pusē no 
punkta A " , tas var būt mazāks. Taču., ņemot vērā :asmens% noapaļo- 
juma rādiusa q (39. zīm.) un metālā pamatmasas iedarbību labajā 
pusē no punkta A, vislielākais normālspiediens ir punktā B, un ap
strādātā virsma, pārvietojoties pa posmu AB, iekšējās un ārējās

berzes spēku iedarbības rezultātā 
tiek pakļauta papildu spiedei. To
mēr apstrādātās virsmas elastīgo 
deformāciju dēļ tās kontakts ar 
griežņa mugurvirsmu beidzas ne
vis punktā B, bet punktā В1 
(40. zīm.). Turklāt sakarā ar lielo 
spiedienu uz mugurvirsmas un ber
zes spēkiem agrāk iegūtie spiedes 
spriegumi momentā, kad notiek 
atraušanās no punkta B', var pār
iet stiepes spriegumos. Tātad, ja 
nogriežamā kārta (biezums a; 
40. zīm.), pārejot skaidā (biezums 

fli), tiek pakļauta spiedei, tad kārtas, kas atrodas pie apstrādājamās 
virsmas un griešanas virsmas, tiek pakļautas gan spiedei, gan arī 
stiepei. Sājos procesos radītie un apstrādātās virsmas virskārtā 
paliekošie spriegumi (spiedes vai stiepes) ietekmē detaļas dilum- 
noturību un noguruma izturību.

Konstrukciju tēraudu griešanas pētījumi rāda [119], [120], ka, 
virpojot ar parastajiem griežņiem (cpi >  0), paliekošie stiepes sprie
gumi pieaug, ja palielina padevi s, griešanas dziļumu t, griežņa 
virsotnes noapaļojuma rādiusu, r un asmens noapaļojuma rādiusu q.

Griešanas ātruma ietekme uz paliekošajiem spriegumiem ir sa
režģītāka. Tā, piemēram, palielinot griešanas ātrumu tērauda 20 
izvirpošanā no 5 līdz 500 m/min, paliekošie stiepes spriegumi sa
mazinās un pie v =  500 m/min rodas paliekošie spiedes spriegumi; 
apstrādājot tēraudu 30ХГС, paliekošie stiepes spriegumi pārvēršas 
par spiedes spriegumiem pie mazāka ātruma (~150 m/min); ja

40 . z ī m .  N o r m a ls p ie d ie n u  s a d a l ī 
š a n ā s  u z  griežņa d e fo r m ā c i ja s  z o n ā
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v =  200 4- 300 m/min, paliekošie spiedes spriegumi sasniedz 
504-60 kG/mm2.

Mainot skaidleņķi no 0 līdz —30°, paliekošie stiepes spriegumi 
pārvēršas paliekošos spiedes spriegumos; atkvēlināšana iznīcina 
paliekošos spriegumus.

No visa iepriekš sacītā izriet, ka slāņi, ko deformē instruments, 
ar kuriem tas atrodas kontaktā, rada gan normālspiedienus, gan 
ari berzes spēkus T un T]y kas iedarbojas uz instrumentu; normāl- 
spiedieni pa skaidvirsmu un mugurvirsmu nesadalās vienmērīgi 
(40. zīm.); vislielākie normālspiedieni atrodas pie griežņa virsotnes 
(griešanas plaknes tuvumā). Spiedienu nevienmērīguma dēļ arī 
spriegumi un deformācijas sadalās nevienmērīgi; tāpēc, jo tuvāk 
pie griešanas plaknes (instrumenta asmens) atrodas deformējamais 
slānis, jo tas vairāk deformējas.

Deformāciju nevienmērīgais sadalījums pa visu skaidas biezumu 
ir stipri atkarīgs ari no to berzes spēku iedarbības, kuri rodas gan 
pārejas zonā starp bremzēto slāni un skaidas pamatmasu, gan ari 
skaidas virskārtas slāņos, kas saskaras ar griežņa skaidvirsmu, 
kad tā nogājusi no bremzētā slāņa.

3. GRIEŠANAI IZLIETOJAMAIS DARBS

Uzskatot griešanas procesu par elastīgi plastisku spiedes pro
cesu un ņemot vērā berzes spēkus, kas darbojas uz griezējinstru
menta virsmām, kopējo griešanai izlietojamo darbu var izteikt kā 
summu, kas sastāv no šādiem komponentiem:

Л  —  Д ., - f  Л р1 -ķ 21b. sv "к  21b. mv,

kur 21 — griešanai izlietojamais darbs;
21 cl — elastīgajām deformācijām izlietojamais darbs;
21 p, — plastiskajām deformācijām izlietojamais darbs;
21b. sv - - darbs, kas jāizlieto berzes pārvarēšanai uz skaid- 

virsmas;
Ль.mv — darbs, kas jāizlieto berzes pārvarēšanai uz mugur- 

virsmām.

Apstrādājot p l a s t i s k u s  metālus, Д., ir mazs, un tāpēc 
šajā gadījumā lielākie darba komponenti ir Ap„ 21h. Sv un Д . mv. Pie 
tam, pēc prof. V. Krivouhova datiem, darbs, ko izlieto tā metālā 
piastfskai deformēšanai, kurš atrodas zem apstrādātās virsmas, ir 
mazs un sastāda ne vairāk par 10% no darba, ko izlieto nogrieža
mās kārtas plastiskai deformēšanai.
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Pētījumi arī rāda, ka, sākot ar zināmu griešanas ātrumu, plas
tiskās deformācijas un tām izlietotais darbs samazinās. Tomēr, 
palielinot griešanas ātrumu, pieaug darbs berzes pārvarēšanai. Pie
aug ari kopējais griešanai izlietotais darbs.

Apstrādājot m a z p l a s t i s k u s  metālus (piemēram, čugu
nus, kas plastiskām deformācijām pakļaujas daudz mazāk nekā 
tēraudi) > ^pi ir mazs un darba galvenie komponenti ir Ael, rit.sv un 
Ab. mv; sakarā ar izlauzumu skaidas relatīvi mazo slīdi pa instru
menta skaidvirsmu darbs Ab.svir ievērojami mazāks nekā darbs
Ab. mv .

4. UZĶEPUMS METĀLU GRIEŠANĀ

Zināmos apstākļos uz griežņa skaidvirsmas pie asmens izveido
jas tā saucamais uzķepums (41. zīm.), kuram ir ķīļveidīga forma. 
Uzķepums ir daļa no apstrādājamā, plastiski stipri deformētā, no
bremzētā un bieži vien grieznim pielipušā (piemetinātā) metālā.

Uzķepuma cietība var būt 
2—3 reizes lielāka nekā 
apstrādājamā metālā cie
tība, un iāpēc tas ari pats 
var veikt nogriežamās kār
tas atdalīšanu no metālā 
pamatmasas. Būdams it kā 
griežņa turpinājums, uzķe
pums izmaina tā ģeomet
riju (ja izveidojies uzķe
pums, griešanas leņķis fi| 
ir mazāks nekā griežņa 
griešanas leņķis 6, ko 
iegūst, griezni uzasinot), 
un tāpēc, pārvietojoties 

kopā ar griezni, uzķepums ietekmē nogriežamās kārtias deformā
ciju, griežņa dilšanu, spēkus, kas iedarbojas uz griezni, un apstrā
dātās virsmas kvalitāti. Tāpēc parādībām, kam sakars ar uzķepuma 
veidošanos, metālu griešanā pievērš lielu uzmanību.

Uzķepumu kā stipri deformētā metālā «apstājzonu» griežņa 
skaidvirsmas priekšgalā pirmoreiz pareizi izskaidroja J. Usačovs. 
Visi pēdējie šai jautājumā veiktie pētījumi, kuros vadošā loma pie
der padomju zinātniekiem, pilnīgi apstiprina šo uzskatu.

Apstājzona vienmēr rodas zem puansona, ja to iespiež cietā ķer
menī (42. zīm.). Arī griezni var uzskatīt par tādu pašu puansonu, 
tikai tā darba apstākļi ir citādi: deformējamai kārtai ir brīvs no-

41. z īm.  Uzķepums uz griežņa.
а -- noturīgais uzķepums; b — uzķepuma sa

brukšana
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skrējiens pa griežņa skaidvirsmu un uz šo virsmu iedarbojas nesi
metriski sadalīts spiediens. Tāpēc citāda forma ir ari apstājzonai, kas 
izveidojas deformēšanas zonā griešanas laikā.

43. zīmējumā a redzama visa uzķepuma 
(apstājzonas) mikrostruktūra, bet 43. zīmē
jumā b — uzķepuma virsotnes mikrostruktūra 
(palielināta 250 reizes). Aplūkojot zīmēju
mus, var pārliecināties, ka uzķepuma ķerme
nim ir nesimetriska, ķīļveidīga forma, ka uz
ķepuma virsotne ir noapajota un ka tai nav 
spilgti izteiktas robežas, kas to atdalītu no 
metālā pamatmasas, jo tieši šeit notiek ap
strādājamā metālā sākotnējās struktūras pa
kāpeniska pāreja uzķepuma struktūrā, ka pēc 
savas struktūras uzķepums nav viendabīgs 
un atšķiras no apstrādājamā rnetala un skaidas struktūras.

Uzķepums nav stabils un vienmērīgs gar visu asmeni pat ap-

42. z I m. Apstāj- 
zona puansona 

priekšā

43. z īm.  Uzķepuma mikrostruktūra (pec A. Isajeva)
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stākļos, kas sevišķi sekmē tā izveidošanos. Sakarā ar lielo berzi 
starp skaidu un uzķepumu un berzi vietās, kur uzķepums nonāk 
kontaktā ar apstrādāto virsmu un griešanas virsmu, uzķepuma da
ļiņas aiznes prom gan skaida, gan ari šīs virsmas (41. zīm. b) ; 
tādos apstākļos uzķepums var sabrukt daļēji vai pilnīgi. Zudušie 
uzķepuma tilpumi periodiski atjaunojas sakara ar metālā daļiņu 
pieplūdi no tā pamatmasas. Iedarbojoties spēkiem skaidas un ap
strādātās virsmas kustības virzienā, sākumā šīs daļiņas tiek stipri 
izstieptas, bet vēlāk atkarībā no to iegrimšanas uzķepuma ķermenī 
tiek stipri saspiestas, kas izraisa uzķepuma stipru uzkaldināšanos.

Tā kā uzķepums samazina griežņa griešanas leņķi (kas atvieglo 
skaidas atdalīšanu), pasargā asmeni no noskrējušās skaidas un ap
strādātās virsmas izsauktā nodiluma, attālina skaidas spiediena 
centru no asmens un nedaudz pasargā asmeni no griešanas procesā 
radītā siltuma iedarbības, tad rupjajā apstrādē uzķepumu neuzskata 
par kaitīgu.

Gludajā apstrādē, kad jāiegūst augstas kvalitātes apstrādātā 
virsma, uzķepums nav vēlams. Ja uzķepuma nebūtu, tad grieznis 
izveidotu samērā gludu (ar nelieliem negludumiem) apstrādāto 
virsmu / (41. zīmējumā attēlota ar pārtrauktu līniju, kas atbilst 
griešanas dziļumam /|)- Apstrādātā virsma būtu mazliet negludāka 
tad, ja uzķepums būtu absolūti noturīgs (virsma II, kas atbilst grie
šanas dziļumam G), jo sakarā ar uzķepuma virsotnes noapaļojumu 
un nelīdzenumiem, kā arī lielajiem berzes spēkiem uz tā pakauša 
virsmas apstrādātai virsmai būtu lieli pārtraukumi, kas rastos mo
mentos, kad apstrādātā virsma atdalās no uzķepuma. Bet, tā kā 
uzķepums sabrūk un atkal izveidojas, tad nogriežamās sloksnītes 
faktiskais biezums un griešanas dziļums1 visu laiku mainās 
( h >  t\)\ rezultātā uz apstrādātās virsmas izveidojas negludumi, 
kuru faktiskais augstums ir ievērojami lielāks nekā virsmai I vai II.

Uzķepuma izmēru mainīšanās ne vien pazemina apstrādātās 
virsmas gludumu, bet arī izsauc apstrādātās virsmas diametra mai
nīšanos. Pētījumi rāda, ka pie maziem griešanas ātrumiem (2— 
5 m/min) uzķepums uz griežņa nerodas (44. zīm.). Tas izskaidro
jams ar to, ka tad griešanas procesā veidojas elementu skaida un 
neattīstās augsta temperatūra, t. i., nav apstākļu, kuros metals 
tiktu ilgstoši nobremzēts un piemetinātos grieznim. Griešanas ātru
mam tālāk palielinoties, elementu skaidas vietā sāk veidoties pos- 
mainā un plūstošā skaida, novērojama plastiski deformējamo slāņu 
tecēšana un griešanas temperatūra ir tāda, ka izveidotā apstājzona 
ne vien uzkaldinās un nobremzējas Uz griežņa skaidvirsmas, bet 
arī piemetinās tai. Griešanas ātrums, kam atbilst vislielākais uz-

1 Nogriežamās sloksnītes biezuma un griešanas dziļuma periodiska mainī
šanās var radīt vibrācijas, kas ari pazemina apstrādātās virsmas kvalitāti.
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ķepuina augstums, ir robežās no 10 līdz 20 m/mīn. Palielinot vel 
vairāk griešanas ātrumu, temperatūra pieaug, apstājzona kļūst 
mīkstāka, tās augstums samazinās un, sākot ar zināmu griešanas 
ātrumu, ķīļveidīgās apstājzonas un uzķepuma uz griežņa vairs ne
maz nav. Šai gadījumā uz griežņa var izveidoties plāns nobremzēts, 
bet ne piemetināts slānis.

Griešanas ātrums, pie kura uzķepums ir vislielākais, tāpat arī 
ātrums, sākot ar kuru uzķepums uz griežņa vairs neveidojas, atka
rīgs no apstrādes apstākļiem. Pēc prof. A. Rozenberga un tehn. zin. 
doktora A. Jeromina [10] datiem, ātrums, pie kura uzķepums vairs 
nerodas, ir jo mazāks, jo cietāks ir apstrādājamais tērauds, lielāks 
griežņa griešanas leņķis un biezāka nogriežamā sloksnīte (t. i., jo 
augstāka ir griešanas temperatūra vienādos griešanas ātrumos).

C 10 20  3 0  40 50 v m/mth

44. z īm.  Uzķepuma augstums 45. z in i. Griešanas ātruma ietekme
atkarībā no griešanas ātrumā uz uzķepuma izveidoto griešanas leņķi,

(pēc Л. Isajeva) skaidas sarukumu, griešanas spēku un
berzes koeficientu (рее Л. Rozenberga 

un A. Jeromina)

Vislielākais griešanas ātrums (atkarībā no apstrādes apstāk
ļiem), pie kura vēl var rasties uzķepums, ir 90— 100 m/min. Cietu 
tēraudu apstrādē uzķepums var izzust pie 20 m/min ātruma.

Mainoties uzķepuma augstumam, mainās arī griešanas leņķis 6j, 
ko izveido uzķepums. 45. zīmējumā parādīta sakarība starp leņķi 6i 
un griešanas ātrumu (augšējā līkne) tērauda 40 (HB =  180) nebrī
vajā griešanā, ja a =  0,31 mm, b =  1,5 mm, grieznis izveidots ar 
cietsakausējuma plāksnīti un uzasināts griešanas leņķī 6 =  90°. Kā 
redzams, atkarībā no griešanas ātruma palielināšanas griešanas
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leņķis samazinās по 6 =  90° līdz čņ =  59° (pie v ~  10 m/rnin). Vēl 
vairāk palielinot griešanas ātrumu, uzķepuma augstums samazinās 
un palielinās faktiskais griešanas leņķis 6b ko rada uzķepums. Pie 
ātruma и—45 m/min uzķepums izzūd un griešanas leņķis atjau
nojas, t. i., kļūst vienlīdzīgs tam griešanas leņķim, kas iegūts uz- 
asināšanā (6 =  90°).

Tā kā uzķepuma pamats ir deformējamā metālā plānās nobrem
zētās kārtas, tad visi faktori, kas veicina berzes samazināšanos uz 
griežņa skaidvirsmas, apgrūtina uzķepuma veidošanos. Tā, piemē
ram, jo gludāka griežņa skaidvirsma (t. i., jo mazāks negluduma 
augstums), jo sliktāki ir uzķepuma veidošanās apstākļi. Uzķepuma 
veidošanos apgrūtina arī eļļojošie dzesētāj šķidrumi un griešanas 
leņķa samazināšana (ja griešanas leņķis 6 =  45°, tad uzķepums 
nemaz nerodas). Ar cietsakausējuma plāksnīti izveidotiem instru
mentiem ir mazāka tieksme izveidot uzķepumu nekā tērauda instru
mentiem.

Mēs aplūkojām uzķepumu kā apstājzonas metālu, kas piemetinā
jies grieznim Taču atkarībā no spiediena un temperatūras apstāj
zonas un griežņa kontakta vietā, kā ari no saskarē nonākošo metālu 
spējas sametināties apstājzonas metals var piemetināties skaidai 
un neuzķept uz griežņa.

Gadās arī, ka metals apstājzonā nepiemetinās ne grieznim, 
ne skaidai, tomēr, atvirzot griezni no skaidas, var konstatēt ap
stāj zonu.

Uzķepums nenoturas uz griežņa ari pārtrauktajā griešanā (ēve
lēšanā, frēzēšanā). Kaut arī uzķepums izveidojas, taču tas perio
diski nobrūk, jo šajos gadījumos griešanas process notiek ar krasi 
mainīgu (triecienveidīgu) slodzi uz instrumenta. Uzķepums uz 
griežņa retāk konstatējams arī čuguna apstrādē, kad veidojas iz- 
lauzumu skaida un uz asmens darbojas pulsējošā triecienslodze. 5

5. SKAIDAS VĪŠANAS UN SARUKUMS. UZKALDE

Uzskatāms pierādījums tam, ka metālu griešanā rodas plastis
kas deformācijas, ir skaidas vīšanās, sarukšana un uzkaldināšanās 
(cietības pieaugums). Uzkaldināšanās novērojama gan skaidā, gan 
ari uz griešanas virsmas un apstrādātās virsmas (zināmā dziļumā).

Skaidas vīšanās. Skaida savijas spirālē tāpēc, ka skaidas slāņi, 
kas piekļaujas grieznim, saraujas un izplešas. Skaidai izplešoties 
slodzes pielikšanas pusē, šī puse pagarinās, kas izraisa skaidas liek
šanos (vīšanos). Tas shematiski parādīts 46. zīmējumā, kur spēka 
P  iedarbības pusē slāņi, kas piestiprināti pamatam ЛB, kļūst bie
zāki un iegūst ķīļveidīgu formu; rezultātā tad arī rodas izliekums
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(vīšanās). Vīšanos izraisa arī tas, ka, saduroties ar griezni, it se
višķi tad, ja uz tā ir uzķepums, kādā punktā a (sk. 41. zīin.) skaida 
ir spiesta krasi mainīt kustības virzienu un izliekties.

Skaidas vīšanos veicina arī tās nevienmērīgā atdzišana pa bie
zumu. Vairāk atdziest (tātad arī saraujas) skaidas ārējie slāņi, jo 
pretējās puses slāņi sasilst, skaidai beržoties gar griežņa skaid- 
virsmu.

Atkarībā no apstrādes apstākļiem skaida var savīties plakanā 
(logaritmiskā) vai skrūvveidīgā spirālē. Pirmā veida skaidas rodas 
nogriešanā (sk. 28. zīm. a) un apciļņa brīvā šķērsvirpošanā ar 
griezni, kuram galvenais iestatīšanas leņķis cp =  90°, bet galvenā 
asmens slīpuma leņķis l  =  0. Turpretim, ja apciļņa virpošanā 
griežņa leņķis <p^90o vai leņķis К ф  0, tad skaida savijas skrūv
veidīgā spirālē.

]

46. z ī m. Skaidas vīšanās shēma (pēc V. Kuznecova)

Skrūvveidīgā spirālē skaida savijas (sk. 134. zīm.) arī nebrīvajā 
virpošanā; cēlonis tam ir galvenokārt atsevišķo skaidas punktu da
žādie noskriešanas ātrumi, kas, pārejot no apstrādājamās virsmas 
uz apstrādāto, samazinās nogriežamās sloksnītes platuma virzienā 
(Vd> vd0, 134. zīm. a).

Skaidas vīšanos ietekmē šādi galvenie faktori: griešanas leņķis, 
nogriežamās sloksnītes biezums (padeve), iedobuma dziļums uz 
griežņa skaidvirsmas, griešanas ātrums, eļļojošais dzesētājšķid- 
rums.

Pētījumi rāda, ka, jo lielāks griešanas leņķis un mazāks nogrie
žamās sloksnītes biezums, jo vairāk savijas skaida (t. i., jo mazāks 
ir tās liekuma rādiuss). Padziļinoties nodiluma iedobumam uz 
griežņa skaidvirsmas, skaidas vīšanās rādiuss samazinās 
(47. zīm. a), bet, palielinoties griešanas ātrumam, -— palielinās 
(47. zīm. b ) . Eļļojošie dzesētājšķidrumi veicina skaidas vīšanās 
rādiusa samazināšanos.

Skaidas vīšanos ietekmē arī centrifugāliais spēks, kas aizsviež 
skaidu no sagatavojuma rotācijas ass, kā arī nevienmērīgais sakar- 
suma sadalījums pa skaidas biezumu (skaidas slāņi griežņa pusē 
vienmēr ir vairāk sakarsēti).

Tā kā vāji savīta lentveidīga tērauda skaida ir bīstama strād
niekam (it sevišķi pie lieliem griešanas ātrumiem), turklāt tā uzti- 
rcas uz sagatavojuma, apvij griezni un suportu, traucē griešanas
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procesa novērošanu un ir neerta transportēšanai, tad tā papildus 
jādeformē, savijot un salaužot to sīkos gabalos ar speciāliem skaid- 
lauzējiem vai skaidvijējiem (sk. 236. lpp.). Dažos gadījumos 
(s '' 0.3 inm/apgr) skaidas vīšanos un salaušanu var panākt, ja 
ieslīpo speciālu iedobumu uz griežņa skaidvirsinas (sk. 130. zīm. c).

0.1mm 02mm 03mrn 0/tmm 05 mm

a/ Atkarībā no iedobuma dziļuma hje
_ Z
I

7,5 т /min Ът/min
6 Ь 

30m/min

ппппппплгг
тп Ш Т ГГГГГГГ

60m/min

92 т/mm 120т/min 1-55m/min

Ь /  Atkarībā no griešanas ātrumā v 

47. z ī m.  Skaidas vīšanās:
a — atkarībā no griežņa skaidvīrsmas nodiluma (iedobuma dziļuma), 

b — atkarībā no griešanas ātruma

Projektējot daudzasmons instrumentu (caurvelču, frēžu u. c.) 
skaidrievas, kurās jānovietojas skaidai, jāievēro arī tās vīšanās 
pakape.

Skaidas sarukšana. Tā kā nogriežamā sloksnīte tiek plastiski 
saspiesta, tad skaida ir īsāka nekā tas iposms, no kura tā nogriezta,

t. i., L < L 0 (48. zīm.). Skaidas 
garuma samazināšanos pieņemts 
saukt par s k a i d a s  g a r e n s  a- 
r u к u m u; tā lielumu raksturo ar 
sarukuma koeficientu.

Sarukuma koeficients k ir attie
cība starp tā posma garumu, no 
kura skaida nogriezta, pret pašas 
skaidas garumu, t. i.,

k =  - -
L
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Tā kā L <  L0 , tad sarukuma koeficients k >  1 un atkarībā no 
apstrādes apstākļiem tā vērtība var sasniegt pat 6—8.

Ja neievēro metālā blīvuma mainīšanos griešanas procesa, tad 
deformējamās kārtas (nogriežamās sloksnītes) tilpumu var pieņemt 
vienlīdzīgu jau deformētās kārtas (skaidas) tilpumam, un tāpēc 
reizē ar skaidas garuma saīsināšanos jāpalielinas skaidas šķērs- 
šķēluma laukumam. Šo šķērsšķēluma laukuma palielinājumu pie
ņēmis saukt par s k a i d a s  š ķ ē r s u z b l ī d u m u ,  un tas (pa
lielinājums) norisinās vairāk uz skaidas biezuma un mazāk uz tas 
platuma palielināšanas rēķina.

Pielīdzinot nogriežamās (vel nedeformētās) kārtas tilpumu skai
das (jau deformētās kārtas) tilpumam un neievērojot palikušo iz- 
cilnīšu laukumus, var uzrakstīt, ka

f ' L 0 =  fs. L,
kur f — nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma nominālais lau

kums (mm1 2);
L 0 — posma garums, no kura ir nogriezta skaida (mm);
fs — skaidas šķērsšķēluma laukums (mm2);
L  — skaidas garums, kas nogriezta no posma L (mm).

No uzrakstītās formulas izriet, ka

Lo__f s ___^
L / ’

t. ī., skaidas garensarukums ir vienlīdzīgs tās šķērsuzblīdumam.
Sarukuma koeficienta vērtību var aprēķināt pēc šīs formulas; 

tādā nolūkā ar lokanu mēru jāizmēra skaidas garums L un apstrā
dātās virsmas garums L0. Šo metodi var lietot plānām un ērti iz
mērāmām skaidām; biezām, savītām skaidām, kurām izliektās puses 
garums var ievērojami atšķirties no ieliektās puses garuma, mērījot 
ar lokanu mēru tikai skaidas izliekto pusi (kas atrodas griežņa 
pusē) vien, nevar iegūt pietiekami precīzus rezultātus. Tādām skai
dām par garumu jāpieņem izliektās un ieliektās puses garumu vidē
jais aritmētiskais (pēc V. Kuzņecova).

Skaidas sarukuma koeficientu aprēķināšanai var lietot ne vien 
tikko aprakstīto, bet ari svēršanas1 metodi, kas sevišķi izdevīga 
stipri savītām skaidām, kuras visā garumā grūti izmērīt.

Lietojot šo metodi, no skaidas nogriež nelielu (2—6 mm), pēc 
iespējas taisnu gabalu, izmērī tā garumu l un nosver2. Dalot svaru

1 Skaidas sarukuma koeficientu pec svēršanas metodes pirmais saka aprē
ķināt prof. A. Rozenbergs (1929. gadā).

2 Izdevigi ir vērpes svari.
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Q (mg) ar īpatnējo svaru у (g/cm3) un garumu / (mm), iegūst 
skaidas šķērsšķēluma laukumu:

fs =  - - -  mm2, 
r. i

Tā ka
k =  fs, 

f
tad

* =  Q- = — ' ,
Т - / .  /  y . l  t . s

kur t — griešanas dziļums (mm);
s — padeves (mm/apgr).

Tā kā skaidas sarukums metālu griešanā ir plastiskās deformā
cijas rezultāts, tad tas zināmā mērā raksturo griešanas procesa no
rises apstākļus, dodot iespēju noskaidrot dažādu faktoru ietekmi uz 
šo procesu un izskaidrot vairākas parādības, kas norisinās līdztekus 
skaidas veidošanai.

Skaidas sarukuma koeficients zināmā mērā ir arī plastiskās de
formēšanas pakāpes kvantitatīvais rādītājs1, tāpēc, jo mazāks ir 
skaidas sarukums, jo ar mazākām plastiskajām deformācijām nori
sinās griešanas process un tātad jo izdevīgāki apstākļi ir skaidas 
veidošanai un jo mazāks ir īpatnējais jaudas (darba) izlietojums 
dotā sagatavojuma apstrādei (gatavās detaļas iegūšanai).

Galvenie faktori, kas ietekmē skaidas sarukumu, ir šādi:
1) griežņa griezējdaļas ģeometriskie elementi (galvenokārt grie

šanas leņķis un griežņa virsotnes noapaļojuma rādiuss);
2) griešanas režīma elementi (galvenokārt griešanas ātrums un 

padeve);
3) eļļojošais dzesētāj šķidrums;
4) apstrādājamais metals un tā mehāniskās īpašības.
Pētījumi rāda, ka, jo lielāks g r i e š a n a s  l e ņ ķ i s  (vai jo

mazāka skaidleņķa pozitīva vērtība), jo lielāks ir skaidas sarukums 
(49. zīm.). Tas izskaidrojams ar to, ka grieznis, kam ir liels grie
šanas leņķis, grūtāk iegriežas apstrādājamā metālā un, pārvēršot 
skaidā nogriežamo kārtu, vairāk to deformē (saspiež). Turpretim 
grieznis, kam ir mazs griešanas leņķis, vieglāk iegriežas apstrādā
jamā metālā, mazāk saspiež nogriežamo kārtu, un iegūtā skaida, 
kas aizslīd pa skaidvirsmu, ir mazāk deformēta. Tās veidošanai

1 Plastiskas deformācijās pilnīgākai novērtēšanai tiek ieteikts aprēķināt at
sevišķo slīdes laukumiņu un to relatīvā pārvietojuma reizinājumu summu 
(ik В. Кузютин, Измерение пластической деформации при резании металлов. 
Сб. Челябинского политехнического института Ks 2, Машгиз, 1954).
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izlietotais darbs ir mazāks; mazāka ir arī siltumizdalīšanās, kas 
vienmēr .norisinās reizē ar plastisko deformēšanu un griešanas pro
cesu.

P a l i e l i n o t  g r i e ž ņ a  v i r s o t n e s  n o a p a ļ o  j u m a  
r ād i us u,  skaidas sarukums palielinās (50. zīm.). Tas izskaidro
jams ar to, ka, palielinot virsotnes noapaļojuma rādiusu, palielinās

griežņa asmens līkā posma ga
rums (sk. 25. zīm. c un d). Da
žādos līkā posma punktos no
griežamās sloksnītes biezums ir 
mainīgs un mazāks nekā nogrie-

Griežņa virsotnes noapaļojuma 
rādiuss

49. z īm.  Griešanas leņķa ietekme uz 50. z īm.  Griežņa virsotnes 
skaidas sarukumu noapaļojuma rādiusa ietekme

uz skaidas sarukumu

žamās sloksnītes biezums asmens taisnajā posmā. Tāpēc asmens 
līkajā posmā skaida deformējas vairāk nekā taisnajā posmā. De
formācijas palielinājumu līkajā posmā izraisa ari tas, ka plakanai 
skaidvirsmai asmens līkajā posmā ir mainīgs skaidleņķis, kas sa
mazinās, tuvojoties griežņa virsotnei (t. i., līdz ar leņķa ф samazi
nāšanos). Bez tam līkajā posmā deformācijas plaknes, kas ir 
asmens normāles (51. zīm.), krustojas; rezultātā griešana norisinās 
«ieslēgti» un nogrieža

mā kārta šai posmā de
formējas papildus. Visi 
šie faktori kopā (nogrie
žamas sloksnītes biezu
ma samazināšanās,
skaidleņķa samazināša
nas un deformācijas 
plakņu krustošanās) ra
da palielinātu deformā
ciju gan asmens līka
jam posmam pieguļoša

51. zum. Deformāciju plakņu virziens, ja griez
nim ir taisns asmens un liks asmens
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jās nogriežamās sloksnītes daļās, gan arī visā skaidā. Tādējādi, jo 
lielāks rādiuss, t. i., jo garāks asmens līkais posms, jo lielāks ir 
skaidas sarukums. Ja r vērtības ir vienādas, tad līkā posma 
ietekme uz sarukuma palielinājumu ir jo lielāka, jo lielāka attie-
cība f

G r i e š a n a s  ā t r u mā  i e t e k m e  uz skaidas sarukumu gra
fiski parādīta 45. zīmējumā, kur redzams, ka skaidas sarukums, ja 
palielina griešanas ātrumu, sākumā samazinās, sasniedz minimumu,

52. z i in. Griešanas ātrumā ietekme uz skaidas sarukumu 
(plašā griešanas ātrumu intervālā)

pēc tam palielinās, sasniedz maksimumu un atkal samazinās. Kad 
ātrums v sasniedz apmēram 500 m/min, skaidas sarukums mainās 
ļoti maz (52. zīm.). Sī sarukuma mainīšanās (45. zīm.) izskaidro
jama ar to, ka mazos griešanas ātrumos, kad nav uzķepuma un grie
šanas leņķis 6 =  90° (t. i., vienlīdzīgs leņķim, kāds iegūts, griezni 
uzasinot), sarukums ir liels (apmēram 3). Griešanas ātrumu pa
lielinot, sāk rasties uzķepums un faktiskais griešanas leņķis 6i, ko 
izveido uzķepums, kļūst mazāks par 90°, tāpēc atbilstoši samazinās 
arī skaidas sarukuma koeficients (līdz minimumam pie 
v ~  15-4-20 m/min). Pēc tam leņķis 6i palielinās (uzkopurnām sa
mazinoties), tāpēc skaidas sarukums palielinās līdz kādai vērtībai, 
kas atbilst griešanas ātrumam £>«70 m/min. 45. zīmējumā redzams, 
ka 6i =  ē =  90° tad, ja v~45 m/min, bet skaidas sarukums turpina 
pieaugt līdz £>«70 m/min. Sarukuma palielināšanās diapazonā
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o~45-f-70 m/min, kad griešanas leņķis vairs nemainās un vien
līdzīgs griežņa asināšanā iegūtajam leņķim, t. i., 90°, izskaidro
jama ar to, ka skaidas sarukums ir atkarīgs ne vien no spiedes, 
kurai pakļauta nogriežamā kārta, kad tajā iespiežas grieznis, bet ari 
no berzes spēka starp nobremzēto slāni un griežņa skaidvirsmu. 
Sis berzes spēks, iedarbojoties uz skaidu, rada papildu spiedi un 
līdz ar to arī skaidas papildu sarukumu. 45. zīmējumā grafiski pa
rādīts, ka diapazonā v = 45-1-70 m/min, kaut gan leņķis ēi =  6=90° 
un paliek konstants, berzes koeficients tomēr arvien pieaug, kas iz
raisa berzes spēka palielināšanos un tam atbilstošu sarukuma pie
augumu. Turpretim, sākot ar ātrumu o «7 0  m/min, griešanas leņķis 
tāpat kā iepriekš paliek nemainīgs (6i =  6=90°), bet berzes koefi
cients sāk samazināties, kas izsauc arī atbilstošu skaidas sarukuma 
koeficienta samazināšanos.

Mainoties griešanas ātrumam, skaidas sarukuma maiņu zināmā 
apjomā ietekmē arī apstrādājamā metālā mehānisko īpašību (plas
tiskuma) maiņa, ko izsauc sakarsums deformēšanas rezultātā (ja 
v > l  m/min).

45. zīmējumā parādīto berzes koeficienta maiņu atkarībā no grie
šanas ātruma maiņas izsauc temperatūras mainīšanās noskrejošās 
skaidas kontakta vietās. Lielos griešanas ātrumos temperatūra kāpj 
tiktāl, ka, saskaroties iar griezni, skaidai rodas «mikroapkusums», 
berzes koeficients samazinās un skaida slīd it kā pa eļļotu virsmu.

Pētījumi rāda [10], ka pārliekšanās punkts pārvirzās pa kreisi 
(t. i., skaidas sarukuma samazināšanās no pārliekšanās punkta 
sākas pie mazāka griešanas ātruma) tad, ja palielina nogriežamās 
sloksnītes biezumu un griešanas leņķi. Tas izskaidrojams tādējādi, 
ka rodas atbilstošas temperatūras režīms, kurā berzes koeficients 
sāk samazināties.

Grieznim ar lielu griešanas leņķi griešanas ātruma ietekme uz 
skaidas sarukumu ir intensīvāka nekā grieznim ar mazu griešanas 
leņķi. Ja 6 =  45°, tad, mainot griešanas ātrumu, skaidas sarukums 
mainās ļoti maz.

P a l i e l i n o t  p a d e v i  
(n o g r i e ž a  m ā s s l o k 
s n ī t e s  b i e z u mu ) ,  ja nav 
izveidojies uzķepums un ja 
pārējie apstākļi vienādi, skai
das sarukuma koeficients pa
rasti samazinās (53. zīrn.).
Tas izskaidrojams ar to, ka:

1) spriegumu nevienmē
rīgais sadalījums pa nogrie
žamās kārtas biezumu izraisa 5

53. zīrn. Nogriežamās sloksnītes bie
zuma (padeves) ietekme uz skaidas sa

rukuma koeficientu

5 Metālu griešana
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arī nevienmērīgu (norimstošu) deformāciju; jo tuvāk nogriežamais 
slānis griešanas virsmai, t. i., jo tas plānāks, jo pilnīgāk tas tiek de
formēts un jo lielāks ir sarukuma koeficients; sevišķi stipri tiek 
deformēts nogriežamais slānis, ja tā biezums щ kur q — 
asmens noapaļojuma rādiuss (sk. 80. zīm.), jo noapaļojuma vietā 
griešanas leņķis 6p>6>90°;

2) berzes koeficients palielinās, ja samazina nogriežamās slok
snītes biezumu, bet berzes spēki, kas izraisa skaidā papildu spiedi, 
visvairāk ietekmē kontaktvirsmai tuvāk novietotos slāņus; tāpēc 
plāna skaida ir vairāk pakļauta papildu spiedei nekā bieza skaida.

Atkarības k—f(a)  intensitāti ietekmē leņķis jo lielāks ir 
griežņa skaidleņķis (mazāks griešanas leņķis), jo gausāk samazinās 
skaidas sarukums, palielinot nogriežamās sloksnītes biezumu; ja 
•y^40°, sarukuma koeficients var būt neatkarīgs no nogriežamās 
sloksnītes biezuma [8].

ļ
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54. z ī m. Skaidas sarukuma atkarība no griešanas ātrumā Čuguna 
apstrādē (pēc N. Kiseļeva)

Ja ir izveidojies uzķepums, skaidas sarukuma atkarību no no
griežamās sloksnītes biezuma attēlo sarežģītāka līkne, kas līdzīga 
skaidas sarukuma atkarībai no griešanas ātruma.

E ļ ļ o j o š a i s  d z e s ē t ā j  š ķ i d r u m s  ievērojami samazina 
skaidas sarukumu un padara to mazāk atkarīgu no nogriežamās 
sloksnītes biezuma (sk. 68. zīm.).

Skaidas sarukumu ietekmē ari a p s t r ā d ā j a m a i s  m a t e 
r i ā l s .  Piemēram, apstrādājot mazplastiskus materiālus, kuriem 
pieskaitāmi čuguni, sarukums ir ievērojami mazāks (54. zīm.), kaut 
gan tas pakļaujas tām pašām likumsakarībām, kādas ir tēraudu ap
strādē; ja griešanas ātrums r£>250 m/min, sarukuma koeficients ir 
tuvs vienam.
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No diviem tēraudiem lielākais skaidas sarukums ir tam, kuram 
mazāka cietība (lielāka stigrība). Jo plastiskāks materiāls, jo lie
lāks skaidas sarukums.

Pēdējie pētījumi [176], [117], [118] ir parādījuši, ka griešanas 
procesu, tātad skaidas sarukuma koeficientu, ietekmē arī materiāls, 
no kura izgatavota instrumenta griezējdaļa. Piemēram, apstrādājot 
konstrukciju oglekļteraudus ar griežņiem, kuriem ir cietsakausējumu 
plāksnītes, sarukuma koeficients samazinās, ja cietsakausējumā pa
lielinās titāna karbīdu saturs un samazinās kobalta saturs (t. i„ 
pārejot no sakausējuma T5K10 uz sakausējumu T60K6). Vēl vairāk, 
pat vienas un tās pašas markas cietsakausējumi, ja tie ņemti no da
žādām izgatavošanas partijām, dod skaidas sarukuma koeficientu 
ar dažādām vērtībām (sakarā ar struktūras dažādību, kas rodas 
dažādu noviržu dēļ sakausējumu izgatavošanas tehnoloģijā). Skai
das sarukuma mainīšanās atkarībā no cietsakausējuma markas un 
partijas izskaidrojama ar dažāda lieluma berzes koeficientu starp 
skaidu un griežņa skaidvirsmu; šīs dažādības cēlonis ir sakau
sējumu dažādā tieksme salipt ar skaidu [117]. Volframa grupas 
cietsakausējumi vieglāk salīp ar tērauda skaidu nekā titāna-volframa 
cietsakausējumi, kuri pēc tieksmes salipt ar oglekltēraudu izvieto
jami šādā dilstošā secībā: T5K10; T15K6; T30K4; T60K6.

Izmantojot dažādas cietsakausējumu markas un grupas, mai
nās ne vien skaidas sarukuma vērtības, bet dažāds ir arī griešanai 
izlietotais darbs, tātad ari izlietotā jauda (griežot tēraudu ar BI\ 
grupas sakausējumiem, tā ir lielāka, nekā griežot ar TK grupas sa
kausējumiem; pašā TK grupā tā ir mazāka tad, ja lieto griežņus ar 
cietsakausējumiem T60K6, un lielāka tad, ja lieto griežņus ar ciet- 
sakausējumiem T30K4, T15K6, Т5КЮ).

Kā jau norādīts, konkrētiem apstrādes apstākļiem tomēr izvēlas 
tādu cietsakausējuma mārku, kas nodrošina vislielāko apstrādes ra
žīgumu, ievērojot arī cietsakausējumu izturību un dilumnoturību 
(sk. I nod., 3. iedalījumu); tāpēc, kaut arī, apstrādājot tēraudus ar 
cietsakausējumu T60K6 griezni, izlietojamā jauda ir mazāka, taču 
pusgludajā un it sevišķi rupjajā apstrādē šis cietsakausējums nav 
ieteicams, jo nedod iespēju panākt augstu ražīgumu (sakarā ar lielo 
trauslumu).

Uzkaldinājums. Kā jau teikts, plastiski tiek deformēts gan no
griežamais slānis, gan ari metālā pamatmasas slāņi, no kuriem 
atdala skaidu, t. i., griešanas virsma un apstrādātā virsma. Plas
tiskās deformācijas izplatīšanās dziļums (skaitot no griešanas 
virsmas un apstrādātās virsmas) ir atkarīgs no vairākiem faktoriem 
un var svārstīties no milimetra simtdaļām līdz dažiem milimetriem.

Plastiskā deformēšana izmaina metālā īpašības, piemēram, iz
sauc tā uzkaldinājumu (noblietējumu). Uzkaldinājumu raksturo sa

5*
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mazināts plastiskums un palielināta cietība, kas griešanā var kļūt 
līdz 3—4 reizes lielāka nekā nedeformētās metālā pamatmasas 
cietība. Skaidas, griešanas virsmas un apstrādātās virsmas uzkal- 
dinājuma lielums, tāpat kā skaidas sarukums, ir metālā plastiskās 
deformēšanas pakāpes raksturotājs griešanas procesā.

55. zīmējumā shematiski parādīts mikrocietības sadalījums pa 
deformācijas zonu, kas izveidojusies, brīvi griežot atkvēlīnātu tē-

55. z i m. Mikrocietības sadalījums pa deformācijas zonu atkvēlināta 
tērauda У10А brīvajā griešanā; o=10 m/min, a—1,2 mm (pēc 

B. Kostecka)

raudu У10А (griešanas ātrums o=10 m/min, nogriežamās sloksnī
tes biezums a =  1,2 mm). Šajā shēmā redzams, ka vislielākais uz- 
kaldinājums (290 vienības) skaidai ir tai vietā, kur tā zaudē kon
taktu ar griezni. Aplūkotajā gadījumā kontakta garums bija 
'—’1,85 mm; šajā posmā skaidas slāņus, kas atrodas griežņa pusē, 
papildus deformēja berzes spēki un rezultātā ievērojami pieauga to 
uzkaldinājums (no 200 vienībām asmens tuvumā līdz 290 vienībām 
kontakta beigās, salīdzinot ar 86—94 vienībām nedeformētā melala 
pamatmasai). Šai pašā shēmā arī redzams, ka, apskatāmajam 
punktam attālinoties no izliektās (griežņa) puses un tuvojoties



SK AID AS V ISANAS UN SARUKUMS. UZKALDE 69

ieliektajai pusei, skaidas cietība samazinās; uzkaldinājums samazi
nās, arī punktam attālinoties no apstrādātās virsmas (no 188 -142 
vienībām līdz 89—94 vienībām).

56. zīmējumā shematiski parādīts mikrocietības sadalījums 
deformācijas zonā, kurā ietilpst stipri attīstītais un deformētais uz- 
ķepums ar cietību 402—586 kG/mm2. Arī apstrādātajai virsmai ir 
augsta cietība (370 kG/mm2).

178ig j c Tērauds 45
O G r ie š a n o s  а *гк-т>5 6  m/m in

56. z ] m. Mikrocietības sadalījums uzķepuma veidošanas zonā 
(pēc A. Isajeva)

Uzkaldinātiajam slānim ir paaugstināta cietība, tecēšanas robeža 
un izturības robeža un sakarā ar to tam ir lielāka dīlumnoturība 
un ilgizturība'.bet reizē ar to tas ir arī trauslāks un tāpēc ar mazāku 
pretestību trieciena slodzēm. Tādējādi uzkaldinājums, ko detaļa 
iegūst apstrādes rezultātā, var ievērojami ietekmēt tās darba spējas.

Uzkaldinājums, ko sagatavojums iegūst dotajā operācijā (starp- 
operācijā), var ietekmēt griešanas procesu nākošajās operācijās.

1 Dētajai ar uzkaldinatu virsmu, ja tai nav skrambājumu un citu defektu, 
noguruma izturības robeža paaugstinās.
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Apstrādātās virsmas uzkaldinājuma lielumu un dziļumu ietekmē 
vairāki faktori, no kuriem galvenie ir apstrādājamā metālā īpašī
bas, griešanas leņķis, instrumenta asmens noapaļojuma rādiuss, 
nogriežamās sloksnītes biezums (padeve), instrumenta nodilums, 
griešanas ātrums un eļļojošais dzesētājšķidrums.

Jo mīkstāks un plastiskāks apstrādājamais metals, jo vairāk tas 
uzkaldinās. Atkarībā no griešanas apstākļiem tērauda apstrādātās 
virsmas cietība var but 3—4 reizes lielāka par to cietību, kāda tai

biju pirms apstrādes. 
Čuguniem ir ievēro
jumi mazāka spēja 
uzkaldināties nekā 
teraudiem — gan uz
kaldinājuma lieluma 
ziņā, gan arī tā iz
platīšanās dziļuma 
ziņā. 57. zīmējumā 
parādīta čuguna cie
tības maiņa dažādos 
dziļumos no apstrā
dātās virsmas (gala 
frēzēšanā). Redzams, 
ka dotajos apstrādes 
apstākļos uzkaldinātā 

slāņa dziļums ir apmēram 36 u, bet apstrādātās virsmas cietība 
attiecībā pret čuguna sākotnējo cietību palielinājusies 1,7 reizes 
(500 : 300).

Pētījumi rada, ka, jo lielāks griešanas leņķis, instrumenta 
asmens noapaļojuma rādiuss un nogriežamās sloksnītes biezums, 
jo lielāks ir uzkaldinājums.

Palieiinot griešanas ātrumu, sākot ar zināmu tā vērtību, apstrā
dātās virsmas uzkaldinājums samazinās.

Palielinoties instrumentu mugurvirsmas nodilumam, uzkaldinā
jums sākumā palielinās, bet pēc tam samazinās. Tā, piemēram, vir
pojot asu tēraudu (сть=57 kG/mm2), maksimālais uzkaldinājums 
rodas tad, kad griežņa mugurvirsmas nodilums /im =  0,3 mm [163].

Eļļojošie dzesētājšķidrumi samazina uzkaldinājuma dziļumu un 
pakāpi [101], [154]. Piemēram, brivi griežot tēraudu Ct  3, emul
sijas lietošana samazina uzkaldinājuma dziļumu par 33% (salīdzi- 
noi ar sauso apstrādi), bet eļļaina šķidruma lietošana — par 40%, 
pie kam, palielinot griešanas ātrumu, uzkaldinājums samazinās 
gausāk.

Atkvēlināšana un normalizācija iznīcina apstrādātās virsmas 
uzkaldinājumu.

5 00

£  UOO

300

10 50 аз?20 30 UO
Nobhetējuma dziļums

57. z ī m. Uzkaldinājuma dziļums čuguna gala 
frēzēšanā (pēc N. Kiseļeva)
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6. Apstrādātās virsm as  kvalitāte

Moderno ātrgaitas rm lieljaudas mašīnu darbmūžs ir atkarīgs ne 
vien no detaļu metālā veida, kvalitātes un termiskās apstrādes, bet 
arī no detaļu apstrādāto virsmu kvalitātes.

Apstrādātās virsmas kvalitāti raksturo gan tās izgatavošanas 
precizitāte attiecībā pret konstruktora uzdotajiem izmēriem, gan arī 
tās fizikāli mehāniskās īpašības un nelīdzenums, kas radies skaidas 
griešanas rezultātā, t. i., 
tās izgatavošanas tehnolo
ģiskā procesa rezultātā.
Apstrādāto virsmu fizikāli 
mehāniskās īpašības rak
sturo galvenokārt izturība, 
cietība, paliekošie spriegu
mi, mikrostruktūra, ķīmis
kais sastāvs, dilumnoturī- 
bia un korozijas noturība.
Turpretim virsmas nelīdzenums, kas ir atkarīgs no makroģeometri- 
jas (makronegludumiem), viļņainības un mikroģeometrijas (migro- 
negludumiem), raksturo virsmas ģeometrisko novirzi no rasējumā 
uzdotās teorētiskās virsmas.

58. z I m. Virsmas nelīdzenums

Vispārēja veida jebkuru virsmas nelīdzenumu raksturo solis L 
un augstums H (58. zīm.).

Makroģeometrijai [45] attiecība ^  >1000; viļņainībai

j ļ  =50->l000; mikroģeometrijai ~  =0-1-50. Mikronegludumu aug
stumu, ar kuru pieņemts raksturot apstrādātās virsmas gludumu, 
mērī mikronos. Saskaņā ar GOST 2789-511 visgludāk apstrādātai 
virsmai (14. gluduma klase) negludumu vidējais augstums drīkst 
sniegties līdz 0,06 p, bet visrupjāk apstrādātai (1. gluduma klase) — 
līdz 200 p.

Apstrādātās virsmas kvalitātes ietekme uz detaļu ekspluatācijas
īpašībām

Apstrādātās virsmas mikroģeometrijai — vienam no svarīgā
kajiem virsmas kvalitātes raksturotājiem —- ir liela ietekme uz deta
ļas virsmas dilumnoturibu, detaļas izturību, korozijas noturību un 
detaļu nekustīgo savienojumu izturību.

1 Sakot ar 1962. gada 1. janvari, COST 2789-51 vietā stājas spēkā jaunais 
COST 2789-59. īsas ziņas par to sk. 81. Ipp. — Tulk.
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Divu berzei pakļautu virsmu dilumnoturība ir stipri atkarīga no 
īpatnējā spiediena šo virsmu starpā. Ja uz šīm virsmām ir mikro- 
negludumi (59. zīm.), tad kontakta laukums starp tām samazinās, 
bet īpatnējais spiediens un temperatūra saskares vietās pieaug; re
zultātā abu virsmu izvirzītajos punktos rodas intensīvāka virsmas 
spiede, cirpe un sākas izdrupšana, t. i., intensīvāka dilšana.

Virsmas mikronegludumi (izcilnīši) rada pie izcilnīšu dobumu 
pamatnes vietējo spriegumu koncentrāciju, kuras rezultātā var ras
ties plaisas, kas ievērojami pazemina detaļas izturību (it sevišķi 
tad, ja detaļa pakļauta mainīgai slodzei).

Izcilnīšu dobumos sakrājas arī korodētāj vielas (vielas, kas vei
cina metālā sabrukšanu sakarā ar tā oksidēšanu un saēšanu), un 
tāpēc, jo raupjāka virsma (t. i., jo lielāks izcilnīšu augstums), jo

apstrādātās virsmas kvalitāti raksturo ne vien mikrogeometrīja, bet 
arī citi faktori, kuriem ir ievērojama ietekme uz tās vai citas deta
ļas darba spēju. Piemēram, detaļas apstrādātās virsmas d i l u m-  
n o t u r ī b u  (piemēram, tērauda vārpstai beržoties cietā gultni) 
stipri ietekmē ne tikai raupjums, bet arī uzkaldinājuma (noblieie- 
juma) pakape un izplatīšanās dziļums, tāpat virskārtā paliekošo 
spriegumu lielums [122]. Turklāt var rasties arī tāds stāvoklis, kad 
viena griešanas režīma elementa izmaiņa (piemēram, padeves pa
lielināšana), no vienas puses, izraisa dilumnoturības pazemināša
nos (sakarā ar negludumu palielināšanos), bet, no otras puses, — 
dilumnoturības paaugstināšanos (sakarā ar uzkaldinājuma palieli
nāšanos). Atkarībā no tā, kurš no šiem faktoriem ir pārsvarā, 
padeves palielināšanas rezultātā dilumnoturība var vai nu palieli
nāties, vai pamazināties; griešanas procesā iegūtais virskārtas 
uzkaldinājums veicina dilumnoturības paaugstināšanos tikai tad, 
ja tas iegūts, nesamazinoties paliekošiem spriegumiem. Paliekošie 
spriegumi, kuriem ir vislielākā ietekme uz dilumnoturību [122],

labvēlīgāki apstākļi korozijas 
iesākumam un tās izplatībai de
taļas dziļumā.

Apstrādātās virsmas neglu- 
dumi pazemina arī divu detaļu 
nekustīgā savienojuma izturību, 
jo, iepresējot vienu detaļu otra
jā, izcilnīši tiek noplacināti (no
gludināti) un aprēķinātais uz- * 59
spīlējums atbilstoši samazinās.

59. z i m. Mikronegludumu saskar
šanās

No teiktā redzams, cik liela 
ietekme uz detaļas ekspluatāci
jas īpašībām ir apstrādātās vir
smas mikrogeometrijai. Tomēr



Apstrādātās virsmas kvalitāte 73

pazemina atomu kustīgumu un paaugstina dilšanas (atsevišķo 
metaldaļiņu atraušanas) pretestību; dilumnoturību paaugstina kā 
paliekošie stiepes, tā arī spiedes spriegumi [122].

Virskārtā radītais uzkaldinājums un paliekošie spriegumi, tāpat 
kā apstrādātās virsmas mikroģeometrija, ietekmē arī detaļas i 1 g- 
i z t u r ī b u  (noguruma izturību). Izdarītie pētījumi [120], [123], 
[124] parādīja, ka, jo gludāka apstrādātā virsma (mazāks mikro
negludumu augstums), lielāks uzkaldinājuma dziļums un pakāpe 
un jo lielāki paliekošie spiedes spriegumi apstrādātajā virskārtā, jo 
augstāka ir detaļas ilgizturība; paliekošie stiepes spriegumi apstrā
dātajā virskārtā veicina detaļas ilgizturības samazināšanos.1

Paliekošie spiedes spriegumi veicina arī korozijas ietekmes sa
mazināšanos.

Lielie darbi, kas veikti mūsu zemē, kompleksi pētot apstrādātās 
virsmas kvalitāti (S. Serensens, I. Odings, P. Djačenko, I. Stein
bergs, A. Isajevs u. c.), likuši pamatus apzinātai griešanas procesa 
vadīšanai, kas ļauj iegūt tādu apstrādāto virsmu, kura ne vien at
bilst uzdotajam izmēram, bet arī prasītajai kvalitātei.

Mikronegludumu veidošanas un dažadu faktoru ietekme uz 
apstrādātās virsmas gludumu (mikroģeometriju)

Apstrādātās virsmas mikroģeometrij as zinātniskai pētīšanai 
pamatus lika krievu zinātnieks prof. V. Cebiševs, kas 1873. gadā 
pirmais izveda formulu mikronegludumu aprēķināšanai cilindriskajā 
frēzēšanā [92]. Sājā formulā bija ievēroti ne vien griešanas ģeo
metriskie faktori (frēzes diametrs, leņķis starp frēzes zobiem), bet 
arī griešanas režīma elementi (padeve, griešanas ātrums). Jau 
1893. gadā ar Čebiševa palīdzību Tulas ieroču rūpnīcā tika ieviesti 
lekāli, ar kuriem kontrolēja ne tikai detaļas izmērus, bet arī tās ap
strādātās virsmas gludumu. Sie lekāli bija pasaulē pirmie virsmas 
gluduma paraugi (etaloni), t. i„ tagad lietoto gluduma etalonu pro
totipi.

60. zīmējumā parādīti apstrādātās virsmas profili. Tie būtībā 
ir griezējinstrumenta asmeņu atstātās pēdas uz apstrādātās vir
smas, kādas rodas vienlaicīgas sagatavojuma rotācijas un griežņa 
pārvietošanās rezultātā.

1 Tērauda ilgizlunbu stipri ietekmē ari metālā ķīmiskais sastāvs, struktū
ras noturība, termiskā apstrāde un temperatūra; augstas temperatūras uzkaldinā
jums pozitīvi ietekmē ilgizturību noturīgas struktūras tēraudiem, bet negatīvi — 
nenoturīgas struktūras tēraudiem [128].

No karstumizturīgiem sakausējumiem izgatavotām detaļām, kas parasti 
strādā paaugstinātās temperatūrās, uzkaldinājums pazemina ilgizturību [168].
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Veicot griešanu ar griezni, kam virsotnes noapaļojuma rādiuss 
r= 0  (60. zīm. a), izcilnīšu teorētiskais augstums H aprēķināms 
no šādām sakarībām:

ĶO =  ON • ctg cpi =  tf • ctg <pt;
OL =  ON • ctg ср=Я • ctg cp;

_________  sin (ф , +  ф )
ĶO +  O L = s = H  ■(ctg cp[ +  ctg cp) =  H • ----- .

X ‘ &  • / s ln  ( j j ļ . s in  ф

no kurienes
s-sincpļ-sin^ 

sin (ф, +  ф)

60. zīm. Apstrādātās virsmas profili:
а — ja griešana veikta ar griezni, kam r =  0; b — ja griešana veikta ar asmens līko posmu; 

c — faktiskais profils, kuru kopīgi veido asmeņu līkais un taisnie posmi
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Kad apstrādātās virsmas teorētisko profilu iegūst ar asmens 
līko posmu BCF, kura rādiuss ir r (60. zīm. b), tad atsiāto izcilnīšu 
augstums H aprēķināms šādā veidā:

CE =  t f =  OC — OE =  r — OE; 

no trijstūra OBE izriet, ka

OE =  i >;/,*•• ВЕУ =  ,
un tāpēc

Līdzīgi var izvest formulas vispārinātam gadījumam, kad pro
fila veidošanā vienlaikus ar asmeņa taisnajiem posmiem ab un fe 
(60. zīm. c) piedalās ari līkais posms bcf, kura rādiuss ir r (griežņa 
virsotnes noapaļojuma rādiuss).

Analizējot šīs formulas, redzams, ka izcilnīšu augstums sama
zinās (apstrādātās virsmas gludums pieaug), ja samazina padevis, 
galveno iestatīšanas leņķi cp, iestatīšanas palīgleņķi cpi un palielina 
griežņa virsotnes noapaļojuma rādiusu r. Sis pats atzinums par 
leņķu ф un q>i ietekmi grafiski parādīts 60. zīmējumā a; samazinot 
leņķi q> (virziens LE)  un leņķi cpi (virziens ĶF),  izcilnīšu augstums 
Hi salīdzinājumā ar sākotnējo augstumu Я samazinās.

Apstrādātās virsmas faktiskais profils salīdzinājumā ar teorē
tisko ir negludāks (60. zīm. c), un tā izcilnīšu augstums Ht ir 
krietni lielāks par teorētisko augstumu Я. Galvenais cēlonis krasa
jai atšķirībai starp faktisko un teorētisko profilu ir apstrādātās vir
smas virsējo slāņu elastīgā un plastiskā deformēšana; liela ietekme 
uz Hf ir uzķepuma veidošanās periodiskumam (sk. 41. zīm. b) un 
berzes spēkiem, kuri vienmēr darbojas starp instrumenta rnugur- 
virsmām un sagatavojuma virsmām un kuri pārrauj apstrādātās 
virsmas virsējo slāņu metālu. Tāpēc līdz ar tikko aplūkoto s, ф, q>i 
un r (kas iedarbojas galvenokārt kā tīri ģeometriski faktori) ietekmi 
apstrādātās virsmas mikroģeometriju skaidas veidošanās procesā 
ietekmē arī vairāki citi faktori. Galvenie no tiem ir šādi:

a) griešanas ātrums;
b) skaidleņķis;
c) eļļojošais dzesētāj šķidrums.
G r i e š a n a s  ā t r u m a  i e t e k m e  uz apstrādātās virsmas 

mikroģeometriju attēlota 61. zīmējumā. Līkne / lattēlo vispārinātāku 
gadījumu; šāda līkne raksturīga tēraudiem, izņemot augstleģētos. 
Sākumā, ātrumu tp— v2 diapazonā (t'i ir tuvs nullei), apstrādātās 
virsmas gludums pasliktinās (Я , palielinās), jo veidojas uzķepums, 
kas pie ātruma v2 sasniedz savu maksimālo vērtību.
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Sākot no ātruma v2, pieaugušās temperatūras ietekmē uzķepuma 
veidošanās apstākļi pasliktinās, tā augstums samazinās un pie kāda 
ātruma t>3 uzķepums vairs nerodas. Līdztekus atbilstoši samazinās 
mikronegludumu augstums. Palielinot griešanas ātrumu no t>3 tā

lāk līdz t>4, virsmas ne- 
gludumi tāpat samazi
nās, jo samazinās berze 
(sakarā ar temperatūras 
paaugstināšanos) starp 
griežņa mugurvirsnm 
un apstrādāto virsmu; 
samazinās arī kopējā 
plastiskā deformācija 
(to apstiprina atbilstoša 
skaidas sarukuma koefi
cienta samazināšanās, 
sk. 52. zīm.).

Sākot ar griešanas 
ātrumu t>4, kura lielums 
atkarīgs no apstrādāja
mā metālā un citiem ap
strādes apstākļiem, grie

šanas process nostabilizējas un mikronegludumu augstums paliek 
praktiski konstants (tuvs teorētiskajam H).

Augstleģēto tēraudu, krāsaino metālu un trausla čuguna ap
strādē līkne ir gandrīz bez kūkuma. Šiem metāliem raksturīgāka ir 
līkne 2 (61. zīm.), kas rāda, ka, palielinot ātrumu, sākumā apstrā
dātās virsmas gludums krasi uzlabojas, bet pēc tam paliek prak
tiski konstants; tas izskaidrojams ar to, ka uzķepums gandrīz ne
maz neveidojas.

S к a i d 1 e ņ ķ i s, kas 
ietekmē skaidas veidošanās 
procesu, deformāciju un sil- 
tumizdalīšanos, zināmā mērā 
ietekmē ari apstrādātās vir
smas mikroģeometriju. Pētī
jumi rāda, ka, palielinot 
skaidleņķi (samazinot grie
šanas leņķi), mikronegludu
mu augstums mazliet sama
zinās. Šis samazinājums ir 
straujāks, ja palielina padevi, 
un mazāk straujš, ja palielina 
griešanas ātrumu (sākot ar 
ātrumu 20—30 m/min līdz

0 20 UO 60 80 100 120 v m/mm
6 nesanas ātrums

62. zīm. Skaidleņķa ietekme uz apstrā
dātās virsmas mikroģeometriju (pēc 

A. Jeromina)

6i. zīm. Griešanas ātrumā ietekme uz ap
strādātās virsmas mikroģeometriju
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60—80 m/min, 62. zīm.). Turpretim, sākot ar griešanas āt
rumu 60—80 m/min (oglekļtēraudu apstrādē), skaidleņķis prak
tiski neietekmē apstrādātās virsmas gludumu (mikroģeomet- 
riju).

E ļ ļ o j o š i e  d z e s ē t ā j š ķ i d r u m i ,  atvieglojot skaidas 
veidošanos, samazinot berzi un plastisko deformēšanu, veicina glu
dākas apstrādātās virsmas iegūšanu (63. zīm.). Palielinot griešanas 
ātrumu, šķidrumu lietošanas 
efekts samazinās (salīdzinot 
ar sauso apstrādi) un, sākot 
ar zināmu ātrumu, kļūst 
praktiski nemanāms.

Apstrādātās virsmas mik- 
roģeometriju ietekmē ne vien 
apskatītie faktori, bet arī vir
smas elastīgās deformācijas, 
instrumenta asmens neglu- 
dums un nodilums, tāpat sis
tēmas «rnetalgriešanas ma
šīna — sagatavojums — 
griezējinstruments — ierīce» 
stingums. Piemēram, jo lie
lāka ir apstrādātās virsmas 
elastīgā reģenerācija jeb at- 
pakaļdeformēšanās (Hcl, sk.
40. zīm.), jo vairāk faktiskais 
negludumu augstums atšķi
ras no aprēķinātā. Tā kā elas
tīgā reģenerācija atkarīga no 
asmens noapaļojuma rādiusa 
q, tad, jo lielāks q, jo lielāks 
ir faktiskais negludumu aug
stums (negludāka apstrādātā
virsma). Elastīgo deformāciju un p lieluma ietekme uz augstumu 
Hf ir sevišķi intensīva tad, ja nogriežamās sloksnītes biezums ir
mazs, kad — ir tuvs vienam.

0075 0,705 0,135 C.165 0 21 s "eVcrpgr

63. zīm.  Eļļojošo dzesētāj šķidrumu 
ietekme uz apstrādātās virsmas mikro- 

ģeometriju (pēc autora datiem)

Arī asmens negludumu augstums ietekmē apstrādātās virsmas 
mikroģeometriju, jo asmens robi tiek tieši nokopēti uz apstrādātās 
virsmas negludumiem un palielina to augstumu. Tie var būt gal
venie negludumi garenvirpošanā ar mazām padevēm, kā arī šķers- 
virpošanā (fasonvirpošanā, sk., piemēram, 17. zīm. I I I )  ar lielu 
griešanas ātrumu. Tāpēc gludvirpošanas griežņu virsmām iābūt
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rūpīgi slīpētām (lepētām), jo tad samazinās negludumi arī uz paša 
asmens.1

Apstrādātās virsmas mikroģeometriju ietekmē ari griežņa mugur- 
virsmas nodilums. Ja griežņa nodilums nepārsniedz 0,5— 1 mm, 
tad šī ietekme ir niecīga; taču lielāks nodilums, kura ietekmē ievē
rojami pieaug asmens negludums, g un spēki, kas darbojas grieša
nas procesā, var izsaukt virsmas mikronegludumu augstuma palie
lināšanos; ja sistēma «metalgriešanas mašīna — sagatavojums — 
griezējinstruments — ierīce» nav pietiekoši stinga, var rasties ari 
vibrācijas, kas ievērojami pasliktina apstrādātās virsmas gludumu 
(sk. 70. zīm.). Jo cietāks apstrādājamais tērauds, jo mazāks ne- 
gludumu augstums; palielinot griešanas ātrumu, cietības ietekme 
uz apstrādātās virsmas mikroģeometriju samazinās.

Zināma ietekme uz apstrādātās virsmas aegludumu ir ari instru
menta griezējdaļas materiālam. Piemēram, ar instrumentiem, kas 
izgatavoti no instrumentu oglekļtērauda У10А, gludapstrādes ope
rācijās iegūst gludāku virsmu nekā ar instrumentiem, kas izgatavoti 
no ātrgriezējtēraudiem. Tāpat ar instrumentiem, kas izgatavoti no 
cietsakausējuma, iegūstama labāka mikroģeometrija [198] nekā ar 
atrgriezējtēraudu instrumentiem (ja sistēma ir stinga un pārējie 
apstākļi vienādi).

Noslēgumā jāpiezīmē, ka tad, ja s nepārsniedz 0,12— 
0,15 mm/apgr, padeves ietekme uz negludumu faktisko augstumu ir 
niecīga, taču, palielinot padevi vairāk, mikronegludumu augstums 
strauji pieaug (63. zīm.). Turpretim griešanas dziļums maz ietekmē 
apstrādātās virsmas mikroģeometrijas maiņu.

Šeit aplūkojām apstrādātās virsmas mikroģeometrijas atkarību 
no dažādiem faktoriem virpošanas procesā, bet pamatvilcienos tās 
pašas atkarības ir spēkā arī citiem apstrādes veidiem (ēvelēšanai, 
urbšanai, paplašināšanai, frēzēšanai u. c.).

Tā kā skaidas vīšanās, sarukums un uzkalde ir plastiskās defor
mācijas rezultāts, kura savukārt ietekmē arī apstrādātās virsmas 
ģeometriju, tad var teikt, ka metālu griešanā starp plastisko defor
māciju, skaidas vīšanos, skaidas sarukumu un apstrādātās virsmas 
gludumu ir dziļa fizikāla sakarība.

Apstrādātās virsmas gluduma klasifikācija

Apstrādātās virsmas gluduma klasifikāciju un apzīmējumus no
saka GOST 2789-51* *, kurā virsmas gludums (mikroģeometrija)

1 A s m e n s  n e g lu d u m s  p a r a s t i  ir l ie lā k s  n e k ā  s k a id v ir s m a s  u n  m u g u r v ir s m a s  
v id ē ja i s  n e g lu d u m s .

*  īs a s  z iņ a s  p a r  ja u n o  G O S T  2 7 8 9 -5 9  s n ie g t a s  81. lp p . —  Tulk.
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neatkarīgi no apstrādes paņēmiena tiek raksturots ar mikro- 
negludumu izmēriem, no kurieni atkarīgs raupjums.

Faktisko virsmas gludumu iedala 14 klasēs un novērtē ar mikro- 
negludumu vidējo kvadrātisko novirzi Я ск vai mikronegludumu 
vidējo augstumu Яср.

M i k r o n e g l u d u m u  v i d ē j ā  k v a d r ā t i s k ā  n o v i r z e  
ir kvadrātsakne no virsmas profila punktu atstatumu vidējā kvadrāta 
līdz virsmas viduslīnijai, t. i., līdz līnijai, kas dala profilu tā, ka 
abpus šis līnijas novietoto laukumu summas ir vienādas (64. zīm.),
t- i-, F1 +  F2+  ■ ■ ■ + F n =S i+S 2  -ļ- . . .  + S n i

vai aptuveni

F/Ck =  ļ/ — • {h\ ~ļ- h ļ -f- .. .  -f- h l),

kur n — izmērīto profila punktu skaits.

M i k r o n e g l u d u m u  v i d ē j a i s  a u g s t u m s  ir mikrone
gludumu augstumu H vidējais aritmētiskais, pie kam H mērī no 
mikronegludumu virsotnes līdz pamatnei:

П

Aprēķinot Я ср, neņem vērā atsevišķas Я vērtības, kas acīm 
redzami izkrīt no rindas.

Gluduma klašu virsmas1 apzīmējumi un izmēru raksturojumi 
(pēc GOST 2789-51) doti 2. tabulā.

1 I e s p ē ja  ie g ū t  a r  d a ž ā d ie m  a p s t r ā d e s  p a ņ ē m ie n ie m  ta s  v a i  c i t a s  a p s t r ā d ā to  
v ir s m u  g lu d u m a  k la s e s  p a r ā d ī ta  p ie l ik u m ā .
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2. tabula
G lu d u m a  k la s e s  u n  t o  iz m ē r u  r a k s tu r o ju m s

Klase Apzimejums Hcp 0

ī. V  1 Vairāk par 125 līdz 200
2. V  2 — „ 63 „ 125
3. V 3 — .. „ 40 :, 63

4. V V  4 Vairāk par 20 līdz 40
5. V V  5 Vairāk par 3,2 līdz 6,3 ( „  „ 10 „ 20)
6 . W  6 „ „ 1,6 „  3,2 ( „ „ 6,3 „ 10)

7. V V V  7 Vairāk par 0,8 līdz 1,6 (Vairāk par 3,2 līdz 6,3)
8 . V V V  9 „ „ 0,4 „ 0,8 ( „ „ 1,6 3,2)
9, V V V  9 „ „ 0,2 0,4 ( „ „ 0,8 „ 1,6)

10. V V V V 1 0 Vairāk par 0,1 līdz 0,2 (Vairāk par 0,5 līdz 0,8)
11. V V V V 1 1 „ „ 0,05 „  0,1 ( „ „ 0,25 „ 0,5)
12. V W V 1 2 „ „ 0,025 „ 0,05 ( „ „ 0,12 „ 0,25)
13. V W V 1 3 — „ „ 0,06 „ 0,12
14. W W W . līdz 0,06

Sākot no 5. līdz 12. klasei ieskaitot, galvenais mikronegludumu 
izmēru raksturojums ir vidējā kvadrātiskā novirze Я с к , un tāpēc 
novērtēt tos pēc Я ср (iekavās ieslēgtās) drīkst tikai tad, ja par 
to vienojas kontrolieris-pieņēmējs un izgatavotājs. 1., 2., 3., 4., 13. 
un 14. klasei galvenais negludumu izmēru raksturojums ir Я ср.

Sīkākai gluduma gradācijai katru klasi, sākot ar 6. un beidzot 
ar 14. (ieskaitot) — iedala vēl kategorijās (pa trim kategorijām, 
sākot ar 6. un beidzot ar 13. klasi, un divas kategorijas 14. klasē). 
Kategorijas apzīmēšanai aiz klases apzīmējuma pieraksta vēl bur
tus а, б, в (piemēram, 9. klases kategorijas apzīmē ar 9a, 96, 9b ).

2 . tabulā dotie gluduma apzīmējumi ierobežo tikai Я ск vai Я ср 

augšējo robežvērtību. Piemēram, V V V  9 nozīmē, ka virsmas Я  ck 

nedrīkst pārsniegt 0,4 p. Ja turpretim gludumam jābūt vienas vai 
vairāku klašu vai kategoriju robežās, tad apzīmējumā jāieraksta 
divu klašu vai kategoriju numuri, kas ierobežo pieļaujamo vērtību 
lielumu; piemēram, apzīmējums V V V V  10— 10 norāda, ka virsmas 
raupjumam jābut 10. klases robežās (Hck =0,1.-4-0,2 p ).

Mikronegludumu augstuma izmērīšanai un apstrādātās virsmas 
ierindošanai attiecīgajā klasē vai kategorijā lieto speciālus apara-
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tus1, bet pašu mērīšanu izdara virzienā, kas dod vislielākās //Ck 
vai Hcp vērtības (parasti padeves virzienā).

Noslēgumā jāpiezīmē, ka, kaut ari precīzāk un gludāk apstrādātā 
virsma paaugstina detaļas ekspluatācijas raksturojumus, taču 
virsmas precizitātes un gluduma klase jāizvēlas atbilstoši tiem ap
stākļiem, kādos attiecīgajā mašīnā strādās dotā detaļa. Bez vajadzī
bas nedrīkst paaugstināt apstrādātās virsmas precizitāti un glu- 
dumu, jo tad pieaug detaļas apstrādes izmaksa. Turklāt, kā jau 
redzējām, detaļas darba spēja ir atkarīga ne vien no apstrādātās 
virsmas mikroģeometrijas, bet arī no fizikāli mehāniskajām īpašī
bām (uzkaldes, paliekošajiem spriegumiem).

īsas ziņas par jauno GOST 2789-59 
(Tulkotāja piezīme)

Jaunais GOST 2789-59 nosaka, ka, sākot ar 1959. gada 1. no
vembri, jālieto jauni virsmas raupjuma apzīmējumi: visām 14 kla
sēm apzīmējuma raksta tikai vienu trijstūri un attiecīgās klases nu
muru; piemēram, 10. gluduma klases apzīmējums ir V  10.

GOST 2789-59 vidējās kvadrātiskās novirzes Hcк vietā lielo pro
fila vidējo aritmētisko novirzi R& un vidējā augstuma //cp vietā 
negludurnu augstumu Rz.

64. a z īm.  Mikronegludumu grafisks attēlojums

Profila v i d ē j o  a r i t m ē t i s k o  n o v i r z i  Rā aprēķina kā 
vidējo vērtību atstatumiem y\, у-,... yn, kas raksturo katra punkta 
attālumu līdz profila vidējai līnijai m (64. a zīm.).

Aprēķinam izmanto formulu
iR, = j-J \y\'dx

О * 6
1 Sk., piemēram, [162], [161].

6 Metālu griešana
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vai aptuvenam aprēķinam
2 W
j ___

n
K e g l u d u m u  a u g s t u m s  /?2 ir vidējais atstatums starp 

piecu izcilnlšu augstākajiem punktiem un piecu iedobumu zemāka
jiem punktiem, kas visi atrodas bāzes garuma l  robežās. R z aprēķina 
pēc formulas

Rz
kur h u h3 . .  , hg

(h ļ -ļ- -ļ-... -ļ- Л9) — (fi2 -ļ- hA -ļ-... -ļ- hl0)

piecu izcilnlšu augstāko punktu attālums n o  
brīvi izraudzītas līnijas, kas paralēla profila 
vidējai līnijai m;

h2, hA . . .  Лю — piecu iedobumu zemāko punktu attālums no tās 
pašas līnijas, no kuras tika mērīts izcilnīša 
augstums.

2. a tabula
Virsmas gluduma klases

(visām jebkura materiāla detaļām, izņemot no koka izgatavotās)

V irsm as  g lu du m a 
k lases un to  
a p z īm ē ju m s

P ro fi la  v id ē jā  
a ritm ētiskā  n o v ir z e

( p )

N eg lu d u m u  augstum s 

Rz ( p )
B āzes garum s l (m m )

VI 80 3 2 0

V2 40 1 60 8

V3 20 8 0

V4 10 4 0
2 ,5

V5 5 2 0

V 6 2 ,5 10

V7 1 ,2 5 6,3 0,8
V8 0 ,6 3 3,2

V9 0 ,3 2 1 ,6

Vio 0 ,1 6 0,8 0.25
V il 0 ,0 8 0 ,4

V 1 2 0 ,0 4 0,2

Vi3 0.02 0,1 0,08
V 1 4 0,01 0 ,0 5
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Jaunais standarts, tāpat kā vecais, nosaka 14 virsmu gluduma 
klases. Šo klašu apzīmējumi, kā arī Ra un Rz maksimālās vērtības 
dotas 2. a tabulā.

6.— 12. klases virsmām galvenais gluduma raksturotājs ir Ra, 
bet 1.—5., 13. un 14. klašu virsmām — Rz.

Atsevišķos gadījumos ir atļauts 6.— 12. gluduma klašu virsmām 
raupjumu mērīt ar parametru Rz, bet 1.—5., 13. un 14. klašu 
virsmām — ar parametru Ra.

Dažreiz detaļu virsmām nepieciešami šaurāki negludumu aug
stumu intervāli. Tāpēc, sākot ar 6. gluduma klasi, standartā ir pa
redzētas virsmas gluduma kategorijas; to apzīmējumi, kā arī Rū un 
Rz vērtības dotas 2. b tabulā.

Virsmas gluduma kategorijas
2. b tabula

G lu d u m a
k ateg o rijas

a p z īm ē ju m s

« а
(i-O ( o )

G lu d u m a 
k a te g o rija s  

; ap z īm ē ju m s

« а

OD ( o )

76a 2,5 ] V ī l a 0,08 _
7 6 6 2,0 — V I 16 0,063 —

76u 1,6 V H b

u

0,05

'77 a 1,25 K712a 0,04
V76 1,0 — V126 0,032 —
V 7 b 0 ,8 — V 1 2 b 0,025 '

V8a 0,63 — I V13a 0,1
V86 0,5 — ļ V136 — 0,08
V 8 b 0,4 — V 1 3 b 0,063

V9a 0.32 V14a 0,05
V96 0,25 — V146 0,04
V 9 b 0,2 —  ! 

i

V H b 0,03

VIOa
V106
V10

0,16
0,125
0,10

—

Klases vai kategorijas numurs ierobežo tikai maksimālo ne
gludumu augstumu. Ja nepieciešams ierobežot maksimālo un mini
mālo negludumu augstumu, tad apzīmējumā raksta divu klašu viai 
kategoriju numurus.

e»
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Ja raupjums ir lielāks пека 1. gluduma klasei noteiktais, tad to 
apzīmē ar zīmi V, virs kuras pieraksta negludumu augstumu Rz 
mikronos; piemēram, у , у .

T u lk .

7. EĻĻOJOŠO DZESĒTĀJSĶIDRUMU IETEKME UZ 
GRIEŠANAS PROCESU

Metālu griešanā izlietotā darba rezultātā rodas siltums; siltuma 
iedarbībā griezējinstrumenti sakarst un kļūst mīkstāki, to dilum- 
noturiba samazinās. Siltuma aizvadīšanai no griezējinstrumenLa 
lieto eļļojošos dzesētājšķidrumus. Taču šie šķidrumi ne tikvien pa
zemina griezējinstrumenta sakarsuma temperatūru, bet arī ietekmē 
skaidas veidošanās procesu.

Sarežģītajā metālu griešanas procesā rodas spiedes, stiepes un 
bīdes deformācijas; lielu lomu spēlē arī berzes spēki. Tāpēc, ja 
instrumentu dzesēšanai lieto šķidrumus, kuriem ir ne vien dzesē
jošas, bet arī augstas eļļojošas īpašības, tad samazinās berze starp 
noskrejošo skaidu un instrumenta skaidvirsmu, kā arī starp instru
menta mugurvirsmām un apstrādājamo sagatavojumu. Berzes sa
mazinājums ne vien pazemina siltuma izdalīšanos, bet arī atvieglo 
griešanas procesu, jo mazākas berzes apstākļos skaida tiek mazāk 
aizturēta uz griežņa skaidvirsmas un līdz ar to nerodas papildu 
deformācijas ne skaidas veidošanās zonā, ne arī skaidas slāņos, kas 
atrodas skaidas un griežņa saskares virsmas tuvumā.

Eļļojošo dzesētāj šķidrumu fizikāli ķīmiskās iedarbības būtību 
metālu griešanā atklāja padomju akadēmiķa P. Rebindera skola; 
P. Rebinders savos darbos [11], [12], [13] pierādīja, ka eļļoļošo dze- 
sētājšķidrumu īpašības var izmainīt, ja tajos ievada nelielā dau
dzumā (0,1 — 1%) virsmas aktīvās vielas.

Par virsmas aktīvajām vielām attiecībā pret kādu šķidrumu sauc 
tādas vielas, kas, ievadītas šķidrumā, samazina tā virsmas sprie
gumu vai virsmas enerģiju un paaugstina apslapināmību. Pie tādām 
vielām pieder organiskās skābes (stearīnskābe С 15Н35СООП, oleīn- 
skābe C17H33COOII, palmitīnskābe C15H31COOH u. c.), to sālīs, kā arī 
organiskas vielas ar halogēnu vai sēru saturošām polārām grupām.

Tā kā uz griezējinstrumentu iedarbojas augsti spiedieni, uz 
griežņa virsmām var noturēties tikai ļoti plānas šķidruma kārtiņas, 
kas visstiprāk saistītas ar instrumenta metālu. Virsmas aktivo vielu 
iedarbībā tad arī izveidojas izturīgāka, tā saucamā absorbcijas1 plē
vīte, kas spēj izturēt augstus spiedienus. Tādas plēvītes kohēzijas

1 Adsorbcija ir process, kurā uz zināmas vielas virskārtas koncentrējas citas 
vielas molekulas, atomi vai joni, kurus pirmā viela absorbē no apkārtējās vides. 
Adsorbcija var notikt vai nu tapec, ka virskārtas molekulu spēka lauks pievelk 
pie virsmas polārās molekulas, vai arī tāpēc, ka piedalās galvenās valences.
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spēks un ķīlējošais spiediens, t. i., eļļainums, ir atkarīgs gan no 
virsmas aktīvās vielas, gan ari no tā, uz kāda veida metālā šī plē
vītē rodas.

65. zīmējumā grafiski parādīts, kada eļļojoša iedarbība atkarība 
no spiediena ir nātrija oleata piedevai (1%) ūdenim un stearin- 
skābes piedevai (0,1%) ne- 
polārai (no virsmas aktī
vajām vielām attīrītai) 
petrolejai (metāliem tē
rauds un varš). Līknes rā
da, ka virsmas aktīvās vie
las, kas pieliktas ūdenim 
un nepolārai petrolejai:
1) ievērojami pazemina 
berzes koeficientu p; 2) pa
lielina kritisko spiedienu 
P k (pie kura plēvīte tiek 
pārrauta), t. i., rada iztu
rīgāku plēvīti (Рк'> Р к).

Virsmas aktīvās vielas 
ne vien paaugstina šķid
ruma eļļainumu (eļļošanas 
īpašības), bet arī atvieglo cietā ķermeņa sabrukšanu un vienu slāņu 
slīdi attiecībā pret citiem, tam plastiski deformējoties, t. i., tās ak
tīvi piedialas cietu ķermeņu deformēšanā [20], [63], [155].

Kapilārā spiediena ietekmē šķidrums iekļūst1 mikroplaisās, kas 
vienmēr rodas sabrukšanas procesa. Virsmas aktīvās vielas mole

kulas pārklāj plaisas virsmas 
(adsorbējas uz tām) ātrāk, nekā 
iesūcas viss šķidrums (66. zīm.).

Ja deformēšana notiek sausa 
stāvoklī, tad pec slodzes noņem
šanas mikroplaisias atkal aizve
ras. Turpretim, deformējot aktī
vā vidē, adsorbcijas slāņi nedod 
iespēju mikroplaisām aizvērties 
un ar to it kā uzirdina virskārtu; 
rezultātā pazeminās cietā ķer
meņa virskārtas izturība un līdz 
ar to tiek atvieglota šā ķermeņa 
tālākā sabrukšana.

Reizē ar tādas «uzirdinātas» zonas («pirmssabrukuma zonas») 
rašanos virsmas aktīvo molekulu adsorbcijas dēļ uz ķermeņa ārē

66. z i m. Molekulu iekļūšana mikro- 
plaisā (shēma)

Л  Ūdens

05

g CA
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0.2

0,1

65.
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1CCC 2CC0 3000 kG/cm'
Spiediens

z īm.  Virsmas aktīvo vielu eļļojošā 
iedarbība (pēc P. Rebindera)

1 Šķidrums iekļūst metālā arējos slāņos līdz 0,1 mm dziļumā.
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jās virsmas un mikroplaisu virsmām pavājinās kohēzijas spēki 
starp cietā ķermeņa atsevišķām daļiņām (atomiem), kas ari at
vieglo tā sabrukšanu.

Virsmas aktīvās vielas palīdz arī palielināt mikroplaisu skaitu 
deformēšanas laikā un atvieglo vienu slāņu pārbīdīšanos attiecībā 
pret citiem (iekšējā eļļošana). Ja, stiepjot alvas monokristālu, kas 
ievietots nepolārā vazelīneļļā, slīdes slāņu biezums bija 52 p, tad, 
lietojot to pašu eļļu ar oleīnskābes piedevu, slīdes slāņu skaits ievē
rojami palielinājās un to biezums bija tikai 1 p (sk. 30. zīm.).

Dažu pētnieku darbi [154], [155] parādīja, ka virsmas aktīvās

a=0,04 mm a =  0,125 mm a=0,20 mm
67. z īm.  Metālu griešanā iegūtās skaidas:

I — ja metālu apstrādā sausā veidā; II — ja apstrādē lieto neaktīvu (tīrīto) petroleju; 
III — ja apstrādē lieto virsmas aktīvo petroleju (no autora eksperimentiem)



EĻĻOJOŠO DZESĒTĀJŠĶIDRUMU IETEKME UZ GRIEŠANAS PROCESU 87

vielas turklāt ari ievērojami pazemina metālā plastiskumu (paaug
stina trauslumu) tā deformēšanas procesā. Tāpēc metals vieglāk 
sabrūk bez papildu deformēšanas, kas būtu nepieciešama (lai me
tālu novestu līdz galējam spriegumstāvoklim, kurā sākas sabruk
šana) tai gadījumā, ja nelieto virsmas aktīvās vielas. Tā, piemēram, 
stiepjot svina sloksnītes neaktīvā (attīrītā) vazelīneļļā, ieguva 
ievērojami lielāku pagarinājumu, nekā stiepjot tās stearīnskābes 
šķīdumā, t. i., aktīvā vidē svina sloksnītes pārtrūka (sabruka) 
agrāk nekā pie līdzīgas deformācijas (stiepes) neaktīvā vidē; tas 
izskaidrojams tā, ka, deformējot metālu aktīvā vidē, tas kļūst traus
lāks. Melala paātrinātā uzkaltie un pāreja trauslākā stāvoklī, ja to 
deformē aktīvā vidē, izskaidrojama ar aktīvās vides atomu iekļū
šanu (difūziju) deformējamā metālā režģī [154].

Minēto virsmas aktīvo vielu īpašību dēļ var pieņemt, ka sarež
ģītajā metālu griešanas procesā visiedarbīgākajiem (efektīvāka
jiem) jābūt šķidrumiem ar virsmas aktīvo vielu piedevām (virsmas 
aktīvie eļļojošie dzesētājšķidrumi), jo tie samazina berzi, atvieglo 
metālā sabrukšanas (skaidas veidošanās) apstākļus un līdz ar to 
samazina metālā griešanai vajadzīgo darbu.

67. zīmējumā parādītas skaidas, kas iegūtas, apstrādājot metālu 
sausā veidā, kā arī lietojot neaktīvu (tīrītu) un aktīvu petroleju 
(brīvā griešana, v =  6,5 m/min, b =  2,8 mm, a =  s =  0,04; 0,125 
un 0,20 mm). Sājos fotouzņēmumos redzams, ka skaidām, kas iegū
tas, apstrādājot metālu sausā veidā un lietojot neaktīvu petroleju, 
ir spilgti izteikti elementi un robi (pie visām padevēm). Turpretim, 
lietojot aktivēto petroleju, iegūta plūstoša skaida. Tas pierāda, 
ka virsmas aktīvie eļļojošie dzesētājšķidrumi, mainot deformēša
nas zonā spriegumstāvokli un atvieglojot sabrukšanu, stipri ietekmē 
skaidas veidošanās procesu.

To, ka, lietojot virsmas aktīvos eļļojošos dzesētājšķidrumus, 
skaidas veidošanās process kļūst vieglāks, uzskatāmi parāda arī 
skaidas sarukuma samazinājums (68. zim.), griešanas speķa sama
zinājums (sk. 87. zīm.), apstrādātās virsmas gluduma (mikroģeo- 
metrijas) uzlabošanās1 (sk. 63. zīm.).

Lai noskaidrotu virsmas aktīvo eļļojošo dzesētāj šķidrumu dar
bību griešanas procesā, apskatīsim 69. zīmējumā attēlotos sagata
vojuma un griežņa šķēlumus plaknē, kas perpendikulāra galvena
jam asmenim. Tā kā šķidrums apskalo sagatavojumu un griezni, 
tad uz absolūti tīrās griešanas virsmas 1, kas tikko izgājusi no 
griešanas zonas, rodas adsorbcijas slānis b ;  iekļūstot mikroplaisās, 
kas vienmēr ir cietā ķermenī un sabrukšanas procesā rodas vēl pa
pildus, virsmas aktīvo vielu molekulas adsorbējas uz plaisu sienām

1 Salīdzinot ar metālā apstrādi sausa veida, apstradatas virsmas gludums 
uzlabojas par 1—2 klasēm (pec COST 2789-51).
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0,CA C,08 C,125 C16 020 a mm
Nogriežamās sloksnītes biežums

68. /Л in. Eļļojošo dzesētājšķidrumu ietekme uz 
skaidas sarukumu (no autora eksperimentiem)

un, neļaujot tām aiz
vērties, izveido pirms- 
sabrukuma «uzirdinā
to zonu» c. Pec saga
tavojuma viena ap
grieziena izveidotā 
griešanas virsma /, 
tuvojoties grieznim, 
kļūst jau par apstrā
dājamo virsmu 2, ko 
šķidrums apskalo no 
augšas. Tādējādi, 
ieejot deformēšanas 
zonā (skaidas veido
šanās sākuma zonā), 
nogriežamajam slā
nim a ir uzirdināta 
zona (pirmssabruku- 
ma zonā) ap. Tā kā

deformēšanas zonā vieni slāņi slīd attiecībā pret citiem, tad attīstās 
tālāk ne vien jau esošās mikroplaisas, bet rodas arī jaunas. Virsmas 
aktīvo vielu ietekmē tur sāk at
tīstīties ari tādas slīdes plaknes, 
kas parastajos apstākļos, t. i., 
gaisā vai neaktīvā vidē, neat
tīstītos. Visu šo apstākļu rezul
tātā skaidas veidošanās (sa
brukšanas) process atvieglojas 
un, slāņu slīdes kārtu biezumam 
samazinoties, posmainas skai
das vietā var izveidoties plūsto
šā skaida.

Šķidrums ietekmē ne vien 
skaidas ārējos slāņus, bet arī 
metālā slāņus, kas saskaras ar 
griežņa asmeni, un skaidas slā
ņus, kuri atrodas griežņa pusē.

Ja griežņa priekšā ir pirm- 
plaisa (tā var rasties, ja grieša
nas ātrumi ir mazi, griešanas 
leņķi — lieli un nogriežamā slok
snīte — bieza), tad šķidrums, 
iekļūstot šajā plaisā un mikro- 69 z Im  Elļojošo j zesētājšķidrumu 
plaisas un adsorbejoties uz to iedarbība metālu griešana (shēma)

Šķidruma
plūsma
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virsmām, ne vien attīsta «pirmssabrukuma zonu», bet arī samazina 
plastiskumu (palielina trauslumu) apstrādājamā metālā plānajos 
slāņos, kas atrodas griežņa priekšā. Trauslums palielinās sakarā ar 
sadalītās aktīvās vides atomu straujo difūziju deformējamā metālā 
režģī [154]. Tāda šķidrumu iedarbība ir sevišķi efektīva, apstrādā
jot stigrus, ļoti plastiskus metālus, jo sabrukšanas process (skaidas 
atdalīšana no metālā pamatmasas) iesākas tad, ja griežņa tuvumā 
esošajos metālā slāņos sasniegta noteikta uzkalde un galējais 
spriegumstāvoklis, kas rodas, grieznim plastiski deformējot saga
tavojumu. Turpretim sakarā ar trausluma palielināšanos metālā 
plānajos slāņos, kas atrodas griežņa priekšā (aktīvās vides atomu 
difūzijas dēļ), metals sabrūk vieglāk (agrāk), t. i., tā galējais sprie
gumstāvoklis tiek sasniegts ar mazāku deformāciju un tātad grie
šanai jāizlieto mazak darba.

Autori, kas izstrādājuši teoriju par tādu aktīvās vides iedarbību 
metālu griešanā [154], norāda, ka metālā pozitīvu uzkaldi (traus
luma palielināšanos skaidas veidošanās zonā) neveicina visu ak
tīvās vides sadalīšanās produktu difūzija. Tā, piemēram, ja ūdeņ
raža un skābekļa atomu difūzija atvieglo skaidas veidošanās 
procesu, tad metālā piesātināšana ar oglekļa un slāpekļa atomiem, 
gluži otrādi, var apgrūtināt skaidas veidošanos (pārāk lielas me
tālā uzkaldes dēļ).

Tikko atdalītās skaidas malu, kas atrodas griežņa pusē, uzreiz 
pārklāj šķidruma adsorbcijas slānis un uz skaidas izveidojas atbil
stoša uzirdināta kārta. Pārvietojoties tālāk pa griežņa skaidvirsmu, 
skaida uznes uz kontaktvirsmas šķidrumu, tāpēc samazinās berze 
uz griežņa skaidvirsmas un tas mazāk dilst. Tomēr sakarā ar skai
das lielo spiedienu uz griezni tās uznestais šķidruma daudzums 
nav pietiekams šķidrās berzes radīšanai uz kontaktvirsmas, un tā
pēc berzes samazinājumu starp skaidu un griezni stipri ietekmē 
virsmas aktīvo molekulu izveidotais adsorbcijas slānis, kas cieši 
piesaistījies griežņa un skaidas virsmām; tādējādi uz kontaktvir
smas novērojama nevis šķidrā, bet pussausā (robežslāņa) berze 
pretēji sausajai berzei, kāda būtu apstrādē bez šķidruma vai lieto
jot neaktīvu šķidrumu.

Ja nav pirmplaisas, t. i., ja uz griežņa asmeni tieši iedarbojas 
tā priekšā esošie deformējamie metālā slāņi, tad, nogriežot plānu 
skaidu (a līdz 0,05 mm), šķidrums var nokļūt sabrukšanas zonā 
un uz griežņa skaidvirsmas pa mikroplaisām un iesprāgumiem, kas 
iet caur skaidu. Ja skaida biezāka, šķidruma iekļūšana ir apgrūti
nāta; tā tomēr notiek, jo griešanas procesā skaida nepārtraukti at
rauj nobremzētā slāņa 3 (69. zīm.) robežu un rada vakuumu 4', 
tāpēc plastiski deformējamais metals nepaspēj momentāni piepildīt 
izveidojušos tukšumu [9]. Tādejādi visa nogriežamās sloksnītes
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platumā radīto tukšumu momentāni piepilda eļļojošais dzesētāj- 
šķidrums; rezultātā norisinās adsorbcija mikroplaisās un uz vir
smām, kur grieznis saskaras ar priekšā esošajiem metālā slāņiem 
(attīstās «pirmssabrukuma zona» un palielinās metālā trauslums 
sakarā ar aktīvās vides atomu difūziju); izveidojas arī adsorbcijas 
slānis b un uzirdinātā zona c uz skaidas virsmas, Kas saskaras ar 
griezni (tāpēc skaidas un griežņa kontaktvietās rodas pussausā 
berze, kurai ir daudz mazāks berzes koeficients nekā sausajai 
berzei).

Šķidrums sabrukšanas zonā un uz berzes virsmām nokļūst ne 
vien no griežņa skaidvirsmas, bet arī no mugurvirsmas puses, kaut 
gan tur iekļūšanai apstākļi ir vēl grūtāki. Mikroskopiskā vakuum- 
telpa 5 mugurvirsmas pusē var rasties, ja tiek norauta uzķepuma 
virsotne. Aizpildot šo vakuumtelpu, šķidrums rada adsorbcijas slā
ņus uz mikroplaisu virsmām un uz virsmām, kur metals saskaras 
ar griezni, tāpēc intensīvāk attīstās «uzirdinātā zona», pieaug 
trauslums, samazinās berze uz griežņa mugurvirsmām un atvieglo
jas plastiskā tecēšana metālā plānajos slāņos momentā, kad saga
tavojuma virsma atraujas no griežņa mugurvirsmām. Reizē ar 
griešanas procesa vispārēju atvieglojumu tas uzlabo arī apstrādā
tās virsmas gludumu.

Pētījumi rāda, ka griešanas procesā berzi uz slīdes virsmām 
var samazināt arī ķīmiskās reakcijas starp ķīmiski aktīvās vides 
(šķidrās vai gāzveidīgās) molekulām un metālu [125]. Iegūtajam 
plēvesveidīgajam ķīmiskajam savienojumam (cietajai smērvielai) 
ir mazāka izturība nekā pašam metalam; šis savienojums berzē 
viegli sabrūk, novēršot zem tā esošo metālā slāņu kohēziju un 
sabrukumu, kas norisinās berzē bez eļļošanas.

Tādejādi virsmas aktīvie eļļojošie dzesētāj šķidrumi, veicinot 
berzes samazināšanos, pirmssabrukuma uzirdinātās zonas rašanos, 
trausluma palielināšanos metālā plānajos slāņos sabrukšanas 
zonā, vieglāku plastisko slīdi skaidas veidošanās zonā un vieglāku 
plastisko tecēšanu metālā plānajos slāņos, sagatavojumam atrau
joties no griežņa mugurvirsmas, atvieglo skaidas veidošanos un 
samazina kopējo deformāciju griešanas procesā (ko uzskatāmi pa
rāda tas, ka kļūst mazāks skaidas sarukums, samazinās griešanas 
spēki, uzlabojas apstrādātās virsmas gludums, kā arī samazinās 
griešanai izlietotā jauda un griežņa dilšanas intensitāte1). Bez tam, 
kā jau norādīts, eļļojošie dzesētāj šķidrumi pazemina detaļas virsē
jos slāņos uzkaldi un paliekošos spriegumus.

Pētījumi rāda, ka katram apstrādājamam metalam ir savs vis
optimālākais eļļojošais dzesētāj šķidrums un ka vislielāko efektu 
šie šķidrumi dod, griežot stigrus, ļoti plastiskus un viegli uzkaldi-

1 Griežņa dilšanas intensitāti samazina ari šķidruma dzesējošās īpašības.
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namus metālus; palielinot nogriežamās sloksnītes biezumu un grie
šanas ātrumu, eļļojošā dzesētājšķidruma efektivitāte skaidas veido
šanas atvieglošanā samazinās.

Parādība, ka, palielinot nogriežamās sloksnītes biezumu а 
(69. zīm.), samazinās skaidas veidošanās atvieglojuma efekts, 
izskaidrojama iar to, ka samazinās pirmssabrukuma zonas daļa cip 
un palielinātā trausluma slāņa daļa nogriežamās sloksnītes kopējā 
biezumā. Vislielākais efekts acīm redzot sasniedzams tad, ja «uz
irdināts» viss nogriežamās sloksnītes biezums, t. i., kad а =  a p. 
Pētījumi rāda, ka, nogriežot ļoti plānas sloksnītes, kā to dara ļoti 
gludās apstrādes operācijās (honēšanā, lepēšanā), virsmas aktīvās 
piedevas veicina ražīguma paaugstināšanos 1,5—2,5 reizes [79].

Turpretim šķidruma lietošanas efekta samazināšanās, ja palie
lina griešanas ātrumu, izskaidrojama ar to, ka tad ievērojami sa
mazinās nobremzētā slāņa biezums un tā robeža kļūst stabilāka; 
rezultātā samazinās vakuumtelpu tilpums un šķidrumam grūtāk no
kļūt uz kontaktvirsmām [9]. Grūtāk izveidoties arī pirmssabrukuma 
zonai un plastiskās slīdes apstākļiem skaidas veidošanās zonā, jo, 
‘palielinot griešanas ātrumu, mikroplaisas nepaspēj ne pietiekami 
attīstīties dziļumā, ne arī pārklāties ar virsmas aktīvo molekulu 
adsorbcijas slāni. Turklāt pie lieliem griešanas ātrumiem augsto 
spiedienu un temperatūras (kas ievērojami pieaug, ja palielina grie
šanas ātrumu) ietekmē var pārtrūkt adsorbcijas plēvīte kontakta 
vietās un pussausā berze var pārvērsties par sauso berzi. Šķidrumu 
lietošanas efekta samazināšanās, j:a palielina griešanas ātrumu, 
izskaidrojama arī ar to, ka pie lieliem ātrumiem skaidas veidoša
nās jau tā kā tā noris ar stipri mazākām deformācijām. Tādējādķ 
sākot ar kādu (kritisko) griešanas ātrumu (jo plānāka nogriežama 
sloksnīte, jo lielāks ir šis ātrums, sk. 88. zīm.), tikko aprakstītais 
eļļojošā dzesētājšķidruma lietošanas efekts var arī nerasties; šķid
rums iedarbojas galvenokārt kā dzesētājs. Vislabākie dzesētāji ir 
ūdens šķīdumi.

Kritiskā griešanas ātruma vērtību, tātad šķidruma kopējo efek
tivitāti ietekmē ne vien nogriežamās sloksnītes biezums, bet arī 
dotā šķidruma virsmas aktivitāte (metalofilisms) attiecībā pret 
doto metālu. Jo augstāka šī aktivitāte, jo augstāks ir arī griešanas 
ātrums, sākot no kura izzūd skaidas veidošanās atvieglojuma 
efekts, ko iegūst, lietojot šķidrumu.

Jāpiezīmē, ka virsmas aktīvo eļļojošo dzesētājšķidrumu ietekmē 
tiek «uzirdināta» arī griezējinstrumenta virsma. Bet, tā kā griezēj
instrumentus izgatavo no cietāka un mazāk plastiska materiāla, 
tad šī «ārdošā» iedarbība ir niecīga, salīdzinot ar pozitīvajiem fak
toriem — atvieglinātu skaidas veidošanos un samazinātu instru
menta sakarsuma temperatūru, — kuri parasti izraisa instrumentu
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dilumnoturības celšanos eļļojošo dzesētāj šķidrumu lietošanas 
rezultātā.

Griešanā lietojamiem eļļojošiem dzesētāj šķidrumiem nepiecie
šamas šādas galvenās īpašības: labas dzesēšanas spējas; labas 
eļļošanas — griešanas spējas; noturība; spēja pretoties korozijai: 
nekaitība strādniekiem. Visus tagad lietojamos eļļojošos dzesētāj- 
šķidrumus var iedalīt divās pamatgrupās:

1) šķidrumos, kurus lieto galvenokārt dzesēšanai;
2) šķidrumos, kurus lieto galvenokārt eļļošanai.
Pirmajā grupā ieskaitāmi šķidrumi ar mazu stigrību, lielu sil

tumietilpību un siltumvadāmību. Tādi ir minerālelektrolitu1 šķīdumi 
ūdenī un ūdens emulsijas. Lielās siltumietilpības dēļ tos lieto gadī
jumos, kad galvenais mērķis ir dzesēšana griezējinstrumentu notu
rības paaugstināšanai (piemēram, ļoti rupjajā apstrādē, kad izdalas 
daudz siltuma un apstrādātās virsmas gludumam nav sevišķas no
zīmes).

Praksē plaši izplatītās ūdens emulsijas visbiežāk pagatavo no 
emulsoliem, kas ir ar ūdeni, kā arī ar ūdeni un spirtu stabilizēti 
ziepju un organisko skābju koloīdšķīdumi minerāleļļās [14]. Sa
jaucot tos ar ūdeni, iegūst emulsiju, kuras krāsa var būt robežās 
no pienbaltas līdz brūnai; eļļas daudzums emulsijā 2—20%, ziepju 
daudzums — 0,3—2%.

Vislabākais ir tāds šķidrums, kas ir ne vien labs dzesētājs, bet 
arī labs eļļotājs; šo īpašību iegūst, ievadot šķidrumā virsmas aktī
vās vielas. Sakarā ar to rūpniecībā plaši lieto aktivētos emulsolus, 
kāds ir, piemēram, ar sēru apstrādāts emulsols. Tam ir šāds sa
stāvs: sulfurēta rīcineļļa — 25%; ar sēru apstrādāta sojas eļļa — 
13,5%; minerāleļļa — 17%; ūdens — 32%; pārējais (kamēr iegūst 
dzidru eļļu) — 20 procentīgs kaustiskās sodas šķīdums. Plaši lieto 
arī aktivētos emulsolus, kuru galvenais komponents ir oksidēts 
petrolatums (sintētiskās taukskābes); to sastāvs var būt, piemē
ram, šāds: oksidētais petrolatums — 20%), minerāleļļa (vārpstiņu 
eļļa 3) —  70%, ūdens — 10% [126].

Otrās grupas šķidrumiem ir augsts eļļainums, t. k, labas eļļo
šanas spējas. Sājā grupā ietilpst minerāleļļās, augu eļļas un dzīv
nieku tauki, kompaundeļļas (minerāleļļu maisījums ar augu eļļām 
vai dzīvnieku taukiem), petroleja (parastā), virsmas aktīvo vielu 
šķīdumi eļļā vai petrolejā. Sīs grupas šķidrumus lieto gludajā un 
ļoti gludajā apstrādē, kad apstrādātai virsmai jābūt ļoti gludai un 
precīzai.

Rūpniecībā plaši lieto ar sēru apstrādātās eļļas (t. s. sulfofrezo- 
lus), kurām aktivētā piedeva ir sērs.

1 Minerālelektrolitus (kalcinēto sodu, nātrija nitrītu, šķidro stiklu u. c.) pie
jauc ūdenim kā antikorozivas piedevas, kas pasargā metālu no korozijas; lai 
labāk apslapinātu metāliskās virsmas, ūdenim piejauc ziepes.
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8. VIBRĀCIJĀS METĀLU GRIEŠANĀ

Griežot metālus zināmos darba apstākļos, sistēmā «metalgrie- 
šanas mašīna — sagatavojums — instruments — ierīce» var ras
ties stipras, periodiskas, augstas frekvences svārstības, ko sauc par 
vibrācijām. Vibrāciju ietekmē pasliktinās apstrādātās virsmas kva
litāte (70. zīm.), pastiprinās instrumenta un metalgriešanas mašī
nas dilšana, izregulējas savienojumi metalgriešanas mašīnā un 
ierīcē.. Stipru vibrāciju dēļ samazinās griešanas procesa ražīgums, 
bet dažreiz darbs kļūst vispār neiespējams.

70. z īm.  Apstrādātā metālā virsma:
1 — ja apstrāde noritējusi bez vibrācij ām;_ 2 -*• ja  apstrādes laikā 

radušās vibrācijas; 3 — ja vibrācijas novērstas

Faktiskos cēloņus, kas rada vibrācijas metālu griešanas pro
cesā, izdevās konstatēt tikai pēdējos gados, pateicoties padomju 
pētnieku darbiem.

Metālu griešanā ir divējāda veida svārstības (vibrācijas): uz
spiestās svārstības un pašierosmes svārstības.

U z s p i e s t ā s  s v ā r s t ī b a s  rodas no ierosinātājspēku pe
riodiskas darbības. Tādi ierosinātājspēki var būt:

1) mainīgie spēki, kas iedarbojas uz sistēmu sakarā ar pār
traukto griešanu (piemēram, virpojot vārpstu, kurai ir garenrieva) 
vai nevienmērīgu uzlaidi; tāpat kā nevienmērīga uzlaide darbojas 
arī vibrāciju radītie viļņi, kas palikuši no iepriekšējās apstrādes, jo
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sakarā ar nogriežamās sloksnītes momentānā šķēluma mainīgumu 
ari tur rodas periodiski ierosinātājspēki;

2) nelīdzsvarotu rotējošo masu (sagatavojuma, patronas, skri
tuļu, elektrodzinēju rotoru u. c.) centrifugālie inerces spēki;

3) trieciena spēki, kas rodas tad, ja kustības pārvadmehānismu 
detaļu darbīgās virsmas ir bojātas vai neprecīzi izgatavotas (pie
mēram, mehānisma detaļas nodilušas, zobrati neprecīzi izgatavoti), 
ja mehānismus strauji ieslēdz un pārslēdz u. tml.

Galvenie līdzekļi cīņai ar uzspiestajām svārstībām ir ierosinātāj- 
spēku samazināšana, sistēmas «metalgriešanas mašīna — sagata
vojums — instruments — ierīce» stinguma palielināšana, aptrādā- 
jamo sagatavojumu uzlaižu izlīdzināšana, ātri rotējošo detaļu 
rūpīga izbalansēšana, pārvadmehānismu detaļu darbīgo virsmu 
apstrāde augstā kvalitātē, kā arī nodilušo detaļu savlaicīgs remonts 
un nomaiņa, piedziņas mehānismu novietošana talak no mašīnas 
darbvārpstas (piemēram, novietojot elektrodzinēju uz grīdas vai 
mašīnas apakšējā daļā).

Uzspiesto svārstību cēlonis var būt arī svārstības ārpus apska
tāmās tehnoloģiskās sistēmas, piemēram, citās blakus novietotās 
vibrējošās metalgriešanas mašīnās, kā arī mašīnās, kas strādā ar 
triecieniem (ēvelmašīnas, frēzmašīnas). Tādā gadījumā, lai izvairī
tos no uzspiestajām svārstībām, metalgriešanas mašīna jāuzstada 
uz stinga pamata, lietojot izolācijas (izdedžu, pelnu) starpslāni vai 
speciālus elastīgus balstus uz gumijas paliktņiem. Metalgriešanas 
mašīnas, kas paredzētas sevišķi precīziem darbiem (piemēram, koor
dinātu izvirpošanas mašīnas), uzstāda uz atsevišķa masīva pamata, 
lietojot izolācijas starpslāni.

Kaut gan uzspiestās svārstības ietekmē metālu griešanas pre
cēšu, taču to cēlonis nav pats skaidas veidošanās process.

Griešanas procesā var rasties intensīvas vibrācijas arī tādos 
apstākļos, kad nav nekādu cēloņu uzspiestajām svārstībām. Tas 
nozīmē, ka radušās pašierosmes svārstības, kuru cēlonis ir īpaši 
apstākļi skaidas veidošanās procesā.

Pa š i e r o s m e s  svārstības pretēji uzspiestajām svārstībām 
ir raksturīgas ar to, ka tām nav ārējā, no svārstību procesa neat
karīgā, periodiskā ierosinātajspeka. Pašierosmes svārstībām perio
diskos ierosinatājspēkus izraisa pašas svārstības, un tie norimst, 
ja norimst svārstības. Bez tam, ja uzspiesto svārstību frekvence ir 
vienlīdzīga vai bez atlikuma dalās ar ārējā ierosinātājspēka frek
venci, tad pašierosmes svārstību frekvence ir tuva elastīgās sistēmas 
«metalgriešanas mašīna — sagatavojums — instruments — ierīce» 
pašfrekvencei, kas savukārt atkarīga no sistēmas stinguma un 
masas.

Galvenie pašierosmes svārstību avoti [15] ir šādi: 1) nepastā
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vīgie berzes spēki starp noskrejošo skaidu un griezni un starp 
griezni un sagatavojumu; 2) nogriežamā slāņa nevienmērīgā uz
kalde tā biezuma virzienā; 3) uzķepuma nepastāvlgums, kas grieša
nas procesā izmaina griešanas leņķi un nogriežamās sloksnītes 
šķērsšķēluma laukumu.

Tādi faktori kā berzes spēku nepastāvlgums, nogriežamās slok
snītes nevienmērīgā uzkalde un uzķepuma veidošanās periodiskums 
skaidas veidošanās procesā darbojas arī tad, ja sistēmā «metal- 
griešanas mašīna -— sagatavojums — instruments — ierīce» nav 
svārstību; tāpēc šie faktori kā ierosinātājspēks sāk darboties tikai 
tad, ja radušās svārstības, ko spēj izraisīt uzspiesto svārstību 
avots, ja krasi mainījies viens no minētajiem faktoriem vai sācis 
darboties kāds cits nejaušs cēlonis (piemēram, ja izrādās, ka apstrā
dājamā metālā cietība nav vienmērīga). Ja pašierosmes svārstības 
iesākušās, tās var turpināties arī tad, ja šo nejaušo cēloni novērš, 
jo pats svārstību process izraisa spēkus, kas rada šīs svārstības 
(vibrācijas). Un, jo krasāk griešanā mainās berzes spēki, nogrie
žamās sloksnītes uzkalde biezuma virzienā un uzķepums, jo lielāki 
ir ierosinātājspēki un vibrācijas.

Pašierosmes rakstura vibrāciju intensitāti (viļņa augstumu) 
ietekmē apstrādājamā metālā veids un mehāniskās īpašības, grie
šanas režīma elementi, instrumenta griezējdaļas ģeometriskie ele
menti, sistēmas «metalgriešanas mašīna — sagatavojums — instru
ments — ierīce» stingums; spraugas (spēles) starp sistēmas 
atsevišķiem locekļiem.

A p s t r ā d ā j o t  t ē r a u d u  s, it sevišķi stigros, vibrācijas ir 
stiprākas, nekā apstrādājot čugunus. Palielinoties apstrādājamā 
metālā cietībai HB un izturībai crb. vibrācijas samazinās; palielino
ties relatīvajam pagarinājumam un relatīvajam sašaurinājumam, — 
palielinās [145].

Palielinot g r i e š a n a s  ā t r umu,  vibrācijas sākumā .pieaug, 
bet pēc tam samazinās. Jo lielāka padeve, jo mazāks ir griešanas 
ātrums, sākot ar kuru vibrācijas samazinās [109]. Palielinot ga- 
renvirpošanā g r i e š a n a s  d z i ļ u m u  (nogriežamās sloksnītes 
platumu), vibrācijas pieaug.

P a d e v e s  ietekme uz vibrācijām ir mazāka nekā griešanas 
ātruma un dziļuma ietekme. Palielinot padevi (nogriežamās slok
snītes biezumu), vibrācijas samazinās, ja s< f; ja s>t,  vibrācijas 
palielinās [164].

Jo mazāks g a l v e n a i s  i e s t a t ī š a n a s  l e ņ ķ i s  <p, jo 
intensīvākas ir vibrācijas. Tas izskaidrojams ar to, ka, samazinot 
leņķi <p, samazinās nogriežamās sloksnītes biezums un palielinās 
tās platums, kā arī palielinās radiālais spēks Py (sk. 85. zīm.). Bet 
radiālajam spēkam Py, kas darbojas uz griezni horizontālajā



96 M ETĀLU  G RIEŠANAS PROCESS

plakne, ir vislielākā ietekme uz sistēmas «metalgriešanas mašīna — 
sagatavojums — instruments — ierīce» vibrāciju intensitāti. Jo 
lielāks Py, jo lielāks ir sagatavojuma un mašīnas suporta grupas at- 
spiedums (elastīgā deformācija) horizontālajā plaknē; tāpēc, apvir- 
pojot ganas un tievas vārpstas (t. i., vārpstas, kurām ir mazs stin
gums), jālieto griežņi ar lielu galveno iestatīšanas leņķi. Lai sama
zinātu atspiedumu un vibrācijas, praksē ne vien palielina leņķi <p 
(līdz 90°), bet lieto arī linetes un speciālus aparātus — vibroslā- 
pētājus.

Līdzīga, bet ne tik intensīva ietekme ir i e s t a t ī š a n a s  pa- 
l ī g l e ņ ķ i m  (pf, jo mazāks leņķis <pi. jo lielākas ir vibrācijas.

Ja palielina griežņa virsotnes n o a p a ļ o  j u ma  r ā d i us u ,  
vibrācijas pieaug; arī tas izskaidrojams ar nogriežamās sloksnītes 
platuma palielināšanos un vidējā biezuma samazināšanos, kā arī ra
diālā spēka Pv palielināšanos. Griežņa s k a i d l e ņ ķ i m  un 
m u g u r l e ņ ķ i m  robežās no 3 līdz 20° nav ievērojamas ietekmes 
uz vibrācijām [184].

Arī griežņa skaidvirsmas forma ietekmē vibrācijas. Tā, piemē
ram, grieznis, kam uz skaidvirsmas papildu ieslīpēts iedobums 
(Il-a forma, 130. zīm.), izsauc mazākas vibrācijas nekā grieznis bez 
tāda iedobuma. Griežņa mugurvirsmas nodilums pastiprina vib
rācijās.

Liela ietekme uz vibrācijām ir s i s t ē m a s  «metalgriešanas ma
šīna — sagatavojums — instruments — ierīce» s t i n g u  m a m un 
spraugām (spēlēm) starp tās mezgliem un atsevišķām detaļām (lo
cekļiem). Jo lielāks sistēmas stingums un mazākas spraugas starp 
tās locekļiem, jo ir mazāka iespēja rasties vibrācijām un jo mazāks 
ir vibrāciju viļņa augstums, ja tās rodas. Tāpēc garenvirpošanā vis
lielākās vibrācijas rodas tajā momentā, kad grieznis atrodas saga
tavojuma vidū, jo tad spēki, kas darbojas uz sagatavojumu, to 
visvairāk izliec (sagatavojuma stingums ir vismazākais). Sagata
vojuma garenvirpošanā mazākas vibrācijas ir tad, kad grieznis at
rodas tuvu pie virpas pakaļējā balsta; vēl mazākas tās ir tad, kad 
griešana notiek virpas priekšējā balsta tuvumā.

Jo lielāks pakaļējā balsta p i n o l e s  i z l a i d u m s ,  jo lielākas 
ir vibrācijas, tāpēc ka sistēmas stingums tad ir mazāks.

Jo lielāks p a k a ļ ē j ā  c e n t r a  s t i n g u ms ,  jo mazākas ir 
vibrācijas. Šajā ziņa labus rezultātus dod parastais nekustīgais pa
kaļējais centrs, kas ievietots pakaļējā balsta pinolē. Tomēr, griežot 
metālu lielā ātrumā, tādu nekustīgo centru praktiski nav iespējams 
lietot, jo sagatavojuma centrēšanas Ligzdas virsma relatīvi ļoti ātri 
rotē pa centra konisko virsmu, tāpēc izdalās daudz siltuma un centrs 
ātri nodilst. Tāpēc metālu ālrgriešanā lieto rotējošo pakaļējo centru 
(uz gultņiem), kas izgatavots galviņas veidā; šo galviņu, tāpat kā
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nekustīgo centru, ievieto pakaļējā balsta pinole. Bet tādiem (paras
tajiem) rotējošiem centriem ir mazs stingums, 3,5—4 reizes mazāks 
nekā nekustīgajiem centriem, tāpēc bieži vien tie rada vibrācijas. 
Lai novērstu šo trūkumu, it sevišķi precīzos un smagos darbos, 
ieteicams lietot speciālu rotējošo centru, kas iebūvēts pakaļējā balsta 
pinolē (71. zīm.). Centra uzbūve ir šāda. Pinolē 1 ir iepresēts konisks 
bronzas gultnis 2, kurā rotē tērauda centrs 3. Radiālo spēli (0,01 — 
0,02 mm) starp centru un gultni ieregulē ar kompensācijas gre

dzenu 4. Noslīpējot šo gredzenu, kompensē arī gultņa nodilumu. Ak
siālo slodzi uzņem lodīšu aksiālgultnis 5. Centra atbalstvirsmu un 
gultni eļļo ar mašīneļļu, kas iztek no eļļošanas trauciņa. Eļļas no
plūdi novērš filca blīvgredzens 6, kuru saspiež vāciņš 7 ar skrū
vēm 8. Tādam centram ir apmēram 3 reizes lielāks stingums nekā 
parastajam rotējošam centram un tikai nedaudz mazāks nekā ne
kustīgajam centram.

Jo vairāk grieznis izbīdīts no griežņturētāja, t. i., jo lielāks 
g r i e ž ņ a  i z l a i d u m s  un jo mazāki g r i e ž ņ a  k ā t a š ķ ē r s -  
š ķ ē l u ma  i z m ē r i  (ja kāta materiāls ir tas pats), jo mazāks 
ir sistēmas stingums un lielākas vibrācijas.

Turklāt, jo lielāks griešanas ātrums, jo intensīvāka ir griežņa iz
laiduma ietekme uz vibrāciju palielinājumu.

Ja griežņa virsotne iestatīta augstāk par sagatavojuma asi, vib
rācijas pastiprinās.

Konstatētās sakarības, kas raksturo dažādo faktoru ietekmi uz 
vibrācijām, norāda arī līdzekļus to samazināšanai. Taču šie līdzekļi 
nav universāli, bet dažreiz pai neizdevīgi. Tā, piemēram, galvenā 
iestatīšanas leņķa pamazināšana gan samazina vibrācijas, bet reizē 
ar to palielina griezējinstrumenta dilšanu (pazemina tā noturību 7

7 Metālu griešana
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un ražīgumu, jo griežņi, kam ir lielāks galvenais iestatīšanas leņķis, 
iztur mazāku griešanas ātrumu). Ne vienmēr ir lietderīgi lietot arī 
griežņus ar lielu skaidleņķi (mazu griešanas leņķi), lielu iestatīša
nas palīgleņķi un mazu virsotnes noapaļojuma rādiusu. Tāpēc vē
lams atrast tādus līdzekļus vibrāciju novēršanai (vai samazināša
nai), kas nepazeminātu ražīgumu.

Neskaitot sistēmas «metalgriešanas mašīna — sagatavojums — 
instruments — ierīce» stinguma palielināšanu, būtu minami vēl šādi 
līdzekļi:

1) elastīgas (gumijas u. c.) starplikas, kuras ievieto starp līdz- 
ņēmējtapu un līdzņēmēju (ja sagatavojums uzstādīts uz centriem) 
vai starp patronas žokļiem un sagatavojumu (ja sagatavojums uz
stādīts patronā);

2) speciāli aparāti — vibroslāpētāji, kas kavē vibrāciju rašanos; 
vibroslapētāju darbības pamatā ir pretestības spēku palielināšana

sistēmā «metalgriešanas mašīna — sagatavo
jums — instruments — ierīce»;

3) sagatavojuma zemo frekvenču vibrā
ciju novēršana rupjajā un pusgludajā apstrādē, 
pieslīpējot grieznim gar galveno asmeni spe
ciālu negatīvu fāzīti (0,1—0,3 mm) leņķī 
yf = — 80-^85° (72. zīm.). Tādu pieslīpē-
jumu1 ieteica ražošanas novators D. Riž- 
kovs [114], un to var veikt ar galodiņu, neiz
ņemot griezni no griežņturētāja, vai vienkāršā 
ierīcē. Ražošanā sekmīgi izmanto arī D. Riž- 
kova izstrādāto trieciendarbības vibroslāpē- 
tāju [64], kas palīdz novērst griežņa vibrācijas 
un tātad līdz ar to palīdz palielināt griežņa 

noturību, iegūt gludāku apstrādāto virsmu un celt tās precizitāti;
4) sistēmas stinguma asu atbilstoša (pareizāka) novietošana, 

kas sekmē griešanas procesa vibronoturības pieaugumu [74];
5) eļļojošā dzesētājšķidruma lietošana, kas tāpat palīdz sama

zināt vibrācijas.

72. z i m. Fazite 
vibrāciju slāpēšanai

1 Ja pieslīpē tādu faziti, griežņa noturība stipri pazeminās.
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IV  n o d a ļ a

GRIEŠANAS PRETESTĪBA VIRPOŠANĀ 

1. SPĒKI, KAS DARBOJAS UZ GRIEZNI

Liai varētu notikt griešana, grieznim jāpieliek kāds spēks P 7, 
kas darbojas galvenās kustības virzienā (73. zīm.). Šim spēkam jā
pārvar metālā pretestība sabrukšanai (skaidas veidošanai), metālā 
pretestību savukārt var izteikt ar spēkiem, kas darbojas uz griezni 
no apstrādājamā sagatavojuma puses.

Tā kā griešanas procesā rodas elastīgas un plastiskas deformā
cijas, tad pa griežņa skaidvirsmas normāli no nogriežamās sloksnī
tes puses darbojas elastīgās deformācijas spēks P el un plastiskās 
deformācijas spēks P p, (73. zīm.).
Pa griežņa mugurvirsmas normāli 
no apstrādātās virsmas puses dar
bojas tāda paša rakstura spēki P 'e1 
un P'pj. Ja darbojas normāli spie
diena spēki un ja norit relatīva pār
vietošanās griežņa un skaidas, kā 
arī griežņa un sagatavojuma starpā, 
tad uz griežņa skaidvirsmas un 
mugurvirsmas rodas un darbojas 
berzes spēki T un Tx. Pretestības 
spēku Ppl P 'pl, P eU P 'eļ, T un 7", 
projekciju summu uz horizontālās 
plaknes pārvar iepriekš minētais 
spēks P z. Turpretim šo spēku pro
jekciju summa uz vertikālās plak
nes rada tādu spēku, kas cenšas 
atbīdīt griezni no sagatavojuma vertikālajā plaknē; lai to novērstu, 
griezni nostiprina griežņturētājā; tāpēc reakcijas veidā griešanas 
procesa rodas spēks Py*.

* Vispilnīgāko shēmu spēkiem, kas darbojas brīvās griešanas procesā, pir
mais sastādīja krievu profesors K. Zvorikins (1892. g . ) ; pēc tam, ņemot vērā jau
nākos pētījumus par griešanas procesu, šo shēmu precizēja padomju zinātnieki 
(prof. S. Rudņiks, prof. V. Krivouhovs, prof. A. Rozenbergs u. c.); 73. zīmējuma 
parādīta vienkāršota shēma.

73. z ī m.  Spēki, kas iedarbojas 
uz griezni brīvajā griešanā 

(ēvelēšana); Л =  0

7*
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Griežot plastiskus metālus (tēraudus), plastiskās spiedes 
spēks Ppi ir lielākais no visiem pretestības spēkiem, kas parādīti 
73. zīmējumā; tēraudu apstrādē spēki P el , P'e, un P 'p, salīdzinā'- 
jumā ar spēku ^p. ir mazi.

Berzes spēkus uz skaidvirsmas un mugurvirsmas aprēķina pēc 
šādām izteiksmēm:

t = v-  (Ppi +  Pei); тг =  14 • (P'pl +  p 'el),

kur p — berzes koeficients uz skaidvirsmas; 
pi — berzes koeficients uz mugurvirsmas.

Apstrādājot plastiskus metālus ar griežņiem, kas izgatavoti no 
atrgriezējtēraudiem, pēc prof. V. Krivouhova datiem, berzes spēks 
uz mugurvirsmas T{ =  0,2 T.

Ja būtu iespējams precīzi noteikt visus spēkus, kas darbojas uz 
griezni no nogriežamās sloksnītes un apstrādātās virsmas puses, 
tad, projicējot tos uz horizontālo un vertikālo asi, varētu viegli 
aprēķināt gan spēku P? (minimālo spēku, kas grieznim jāpieliek 
griešanas ātruma virzienā), gan arī speķu Py*.

Tomēr šos spēkus aprēķināt un izmērīt ir visai grūti, tāpēc pa
rādīto shēmu, kaut gan tā pareizi attēlo materiāla pretestības spē
kus griešanai un izskaidro vairākas parādības griešanas procesā, 
praktiskiem aprēķiniem pagaidām nelieto.

2. GRIEŠANAS PRETESTĪBU REZULTĒJOŠAIS SPĒKS UN ТА 
SADALĪŠANA

Visu to spēku rezultanti, kuri darbojas uz griezni no apstrādā
jamā metālā puses, var nosaukt īpar pretestības spēku griešanai 
(skaidas veidošanai). Praktiskos aprēķinos šo rezultējošo spēku, 
tāpat ari tā iepriekš minētos komponentus gandrīz nemaz nelieto. 
Praksē izmanto tos šīs rezultantes komponentus, kuru virzieni sa
krīt ar metal griešanas mašīnas galvenās kustības un padeves kustī
bas virzienu (vai tām pretēju virzienu). Zinot jau iepriekš šo kom
ponentu virzienus, ar atbilstošiem aparātiem* 1 var viegli izmērīt 
to lielumus un eksperimentāli izvest vienādojumus to aprēķināšanai. 
Iegūtie spēku aprēķina vienādojumi ļauj pareizi aprēķināt visus

* Ir priekšlikumi spēku P z un P y aprēķināšanai izmantot ne vien minēto 
spēku Pp l, P el , P 'p l, P 'e ), t  un к  projekcijas, bet arī citus principus un for
mulas, kas griešanas spēkus saista ar apstrādājamā metālā fizikāli mehāniska
jiem raksturotājiem, instrumenta griezējda|as ģeometriskajiem elementiem un 
griešanas režīma elementiem [89], [90], [91], [157], [194].

1 Aparātu konstrukcijas apskatītas laboratorijas darbu rokasgrāmatās [218], 
[219ļ; sk. art [161].
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mehānismus un detaļas metalgriešanas mašīnai, griezējinstrumen
tiem, ierīcēm un iespīlēšanas ietaisēm, kā arī dod iespēju izstrādāt 
racionālas ekspluatācijas notei
kumus metalgriešanas mašīnām 
un griezējinstrumentiem.

Virpošanā nebrīvas grieša
nas apstākļos griešanas pretes
tību rezultējošais spēks R sa
dalāms trīs savstarpēji per
pendikulāros komponentspēkos 
(74. zīm.), kas darbojas uz 
griezni:

P z — griešanas spēkā jeb 
tangenciālajā spēkā, kas pieska
ras griešanas virsmai un sakrīt 
ar metalgriešanas mašīnas gal
venās kustības virzienu;

P K — aksiālspēkā jeb pade
ves spēkā, kas darbojas para
lēli sagatavojuma asij un ir vir
zīts pretēji padevei;

P y — radiālspēkā, kas darbojas horizontālajā plaknē perpendi
kulāri apstrādājamā sagatavojuma lasij.

Rezultanti R aprēķina kā paralēlepipēda diagonāli:

74. z i m. Rezultējoša spēka sadalī
šana komponentspēkos P z> Py un Px

Ja (p =  45c. 7=0  un 15°, tad leņķis A spēku Pz un R starpā 
ir vienlīdzīgs 25—40°, spēks P y =  (0,44-0,5) • P z, spēks P x=  
=  (0,Зч-0,4) -P ,.

Speķu P z, P y un P z savstarpējās attiecības ietekme grie
šanas režīma elementi, griežņa griezējdaļas ģeometriskie elementi, 
apstrādājamā sagatavojuma materiāls, griežņa nodilums u. c. Ja 
palielina griešanas ātrumu, sākot ar apmēram 50 m/min lielu āt- 

P  P
rumu, attiecības ~  un samazinās. Speķu P v un P x relatīvas

vērtības pieaug, ja palielina skaidleņķa negatīvo vērtību un ja pa
lielinās griežņa mugurvirsmas nodilums. Apstrādājot rūdītus tē- 
raudus (crbj>  150 kG/mm2) ar griezni, kam ir negatīvs skaidleņķis 
—54— 15°, spēks P y ir pat 1,3—2,3 reizes lielāks par spēku P z. Pa
lielinot griešanas dziļumu un galveno iestatīšanas lenki, attiecība 
P y p
p pie:aug, bet samazinās.
r z
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75. z i m. Speciāli rezultejoša spēka sadalīšanās gadījumi: 
а — nogriešanā (iegriešanā); b — caurules gala virsmas pievirpošanā ar griezni,

kam (p=90°, 7u=0

Speciāli rezultējošā spēka sadalīšanās gadījumi sastopami vir
pošanā, nogriežot metālu ar griezni, kura asmens paralēls sagata
vojuma asij (75. zīm. a), un pievirpojot caurules gala virsmu ar 
griezni, kuram ф =  90° un X=0 (75. zīm. b). Sājos gadījumos 
spēks R sadalās tikai divos komponentos: Рг un PY nogriešana 
un P7 un P x pievirpošanā. 13

13. SPEĶU P Zf P y unPx IEDARBĪBA UZ INSTRUMENTU, 

SAGATAVOJUMU UN METALGRIĒŠANAS MAŠĪNU

Spēku iedarbība uz griezni

Apskatot spēkus, kas darbojas uz griezni (74. zīm.), redzams, ka 
griešanas spēks P z liec griezni vertikālajā plaknē, spēks Py 
cenšas atgrūst griezni no sagatavojuma un spēks P x cenšas liekt 
griezni horizontālajā plaknē un izgriezt to no griežņturētāja. Acīm 
redzot, jo lielāks griežņa izlaidums /, jo lielāks ir lieces moments

M t =  P z- l  kGmm;

tātad lielākam jābūt arī griežņa kāta šķēlumam. Lai grieznis spēku 
P 4 un Py iedarbībā nepārvietotos, tam jābūt stingri iestiprinātam 
griežņturētāja.

Visu spēku rezultante, kas pielikta punktā 0\ (skaidas spiediena 
centrs uz griezni), neiet caur griežņa šķēluma smagumcentru О 
(76. zīm.). Spiediena centra stāvokli stipri ietekmē gan griešanas 
dziļums un padeve, gan griežņa ģeometriskie elementi (sevišķi gal
venais iestatīšanas leņķis). Aptuveni var pieņemt, ka spiediena
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centrs О i ir nogriežamas sloksnītes šķēluma diagonāļu krustošanas 
punkts1.

Sakarā ar tādu spiediena centra stāvokli attiecībā pret griežņa 
šķēluma smagumcentru spēks Pz rada ne vien normālos spriegu
mus no lieces momenta

M t =  P z' l  kGmm

un tangenciālos spriegumus no lieces šķersspeka, bet ari tangenciā
los spriegumus no vērpes momenta

M Vz =  P z' l 0 kGmm.

Spēks P x rada ne vien normālos spriegumus no lieces momenta 
un tangenciālos spriegumus no lieces šķērsspēka, bet arī tangenciā
los spriegumus no vērpes momenta

.H
M v — ------ kGmm.

V X  2

Spēks P v reizē ar spiedi rada arī ļodzi.
Tādējādi griešanas procesā grieznis ir pakļauts saliktam noslogo

jumam.
Spriegumi, ko griežņa 

kātā rada spēki P z, P y un 
P K, nedrīkst pārsniegt tos 
spriegumus, ko pieļauj kā
ta materiāla izturība un 
stingums. Taču praksē ir 
pieņemts griezni aprēķināt 
tikai plakniskā liecē pēc 
spēka P z, neņemot vērā 
spēku Py un P x radītās de
formācijas.

Reizē ar spriegumiem 
griežņa kātā spēks P z iz
sauc lielus spriegumus ari 
instrumenta griezējdaļā — 
plāksnītē. Atkarībā no 
skaidleņķa vērtības plāk
snīte var būt pakļauta lie
ces Un cirpes deforma- 7(1. z I m. Spēku iedarbība uz griezni

Vf 4i

lo

0 -------

6

1 Taču par griežņa izlaidumu parasti pieņem atstatumu no atbalstplaknes 
malas līdz griežņa virsotnei, visos aprēķinos pieņemot, ka speķu pielikšanas 
punkls atrodas griežņa virsolnē.
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cijām (sk. 11. zlm.) vai spiedes deformācijiai. Nevienam grieznim 
spēks P z nedrīkst būt lielāks par noteiktu vērtību, jo pretējā ga
dījumā spēka izraisītie spriegumi pārsniegs plāksnītes izturības 
robežu un plāksnīte sabruks, t. L, grieznis tiks sabojāts. Sevišķi 
svarīgi tas ir griežņiem, kas izveidoti ar cietsakausējumu un mine- 
rālkeramisko materiālu plāksnītēm (kas ir ļoti trauslas).

Spēkiem P v Py un P x ir liela ietekme uz instrumentu griezēj- 
daļu arī tad, kad spriegumi nepārsniedz izturības robežu un griezēj- 
daļa nesabrūk: jo lielāki šie spēki, jo intensīvāk griešanas pro
cesā dilst instruments.

Spēku iedarbība uz sagatavojumu

Ja uz griezni darbojas lejup vērsts spēks P z, tad griešanas 
vietā uz sagatavojumu tāpat darbojas spēks P z, bet pretējā vir
zienā (77. zīm. c).

Pieliekot apstrādājamā sagatavojuma centrā divus vienādus, bet 
pretēji virzītus spēkus P z, redzam, ka rodas spēku pāris ar grie
šanas pretestības spēku momentu (sagatavojuma vērpes momentu)

P  •D
M eD =  ——  kGmm. кр 2

Spēka P z ietekmē rodas ne vien vērpes moments, bet arī lie
ces moments, kas sagatavojumu liec vertikālajā plaknē.

Griešanai nepieciešams, lai griešanas pretestības spēku momentu 
pārvarētu metalgriešanas mašīnas griezes moments, t. i., lai griezes 
moments izraudzītajā apgriezienu skaita pakāpē būtu lielāks vai.
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sliktākā gadījuma, vienlīdzīgs (aprēķinos) griešanas pretestības 
spēku momentam:

Mv >7Wgp.

Metalgriešanas mašīnas griezes momentu aprēķina pēc šādas 
formulas:

Ndv
M v =  716200—  kGmm,v n

kur Nāv — jauda uz darbvārpstas (ZS);
n — darbvārpstas apgriezienu skaits minūtē.

Savukārt
Wdv =  Wm*4,

kur Nm — metalgriešanas mašīnas elektromotora jauda; 
rj — metalgriešanas mašīnas lietderības koeficients.

Spēks Ру, kas darbojas horizontālajā plaknē un atgrūž griezni 
no sagatavojuma, liec sagatavojumu pretējā virzienā. Ja sistēma 
«metalgriešanas mašīna — sagatavojums — instruments — ierīce» 
nav pietiekoši stinga, griešanas procesā šis spēks var radīt vibrā
cijas. Saliekot to ar spēku P z, iegūstam spēku R i (77. zīm. a), kas 
izraisa summāro lieces momentu, kurš darbojas uz sagatavojumu 
un ietekmē apstrādātās virsmas precizitāti. Spēks

Spēks Px piespiež sagatavojumu (77. zīm. b) pie priekšējā

centra (ja sagatavojums iestiprināts patronā, šis spēks cenšas pār
vietot sagatavojumu aksiālajā virzienā) un izraisa momentu

P  . D
M x = ------ kGmm,

2

kas cenšas izgriezt sagatavojumu no centriem.

Speķu iedarbība uz metalgriešanas mašīnu

Griešanas spēks P z, kas vērtības ziņā ir vislielākais un sakrīt 
ar griešanas ātruma virzienu, iedarbojas uz metalgriešanas mašīnas 
galvenās kustības mehānismu, suportu, statni, centriem un pakaļējo 
balstu. Pēc šī spēka aprēķina ātrumkārbas, darbvārpstas un suporta 
detaļas, kā ari citas svarīgākās detaļas. Pēc tā var aprēķināt arī
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griešanai izlietojamo jaudu un metalgriešanas mašīnas elektromo
tora jaudu.

Radiālais spēks P y iedarbojas uz suportu, statni, darbvārpstu, 
centriem un pakaļējo balstu. Pēc šā spēka aprēķina metalgriešanas 
mašīnas stingumu un radiālos spiedienus darbvārpstas gultņos.

Padeves spēks P x iedarbojas uz padeves mehānismu, uz darb
vārpstu un tās atbalstiem aksiālajā virzienā. Šo spēku pārvar me
talgriešanas mašīnas padeves mehānisms, un tāpēc padevju kārbas1 
un suporta pārvadu kārbas (priekšplātnes) detaļas un darbvārpstas 
aksiālgultņus, kā arī padeves kustības norisei vajadzīgo jaudu ap
rēķina galvenokārt pēc šā spēka.

Spēki, kas darbojas griešanas procesā, jāzina, lai varētu pareizi 
aprēķināt un konstruēt griezējinstrumentus, metalgriešanas mašīnas 
un ierīces, lai varētu aprēķināt sistēmas «metalgriešanas mašīna — 
instruments — sagatavojums — ierīce» stingumu, kā arī griešanai 
nepieciešamo jaudu. Šie spēki jāzina arī, lai varētu pareizi eksplua
tēt metalgriešanas mašīnas, instrumentus un ierīces.

4. GRIEŠANAI NEPIECIEŠAMĀ JAUDA

Lai aprēķinātu griešanai nepieciešamo jaudu (efektīvo jaudu), 
jāsaskaita jaudas, ko izlieto katra spēka P z, Py un P K pārvarē
šanai, t. i.,

Л/gr =  A/pz +  A/Py +  Л/рх.

Tā kā jauda ir vienā sekundē veiktais darbs, tad jaudas aprēķi
nāšanai katrs spēks jāpareizina ar atbilstošo griežņa un sagatavo
juma pārvietošanās relatīvo ātrumu dotā spēka darbības (vai pre
tējā) virzienā, ievedot atbilstošus koeficientus pārejai no minūtēm uz 
sekundēm (koeficients 60), no milimetriem uz metriem (koeficients 
1000) un no kGm/sek uz zirgspējām (koeficients 75). Tātad

P ' V  P v - » „  P ' S ‘ 4дг _  z _ļ_ у У _ļ_ x_____  ZS
6r 60-75 60-75 60-75.1000

Ir zināms, ka garenvirpošanā ne spēka P y darbības virzienā, 
ne arī pretējā virzienā nekādu pārvietojumu nav, t. i., uy=0;_tatad 
arī viss otrais saskaitāmais vienlīdzīgs nullei. Trešais saskaitamais,

1 Aprēķinot mašīnas padeves mehānismā vilcejspeku, jāņem vērā ne vien 
pamatspēks Py, bet arī kustīgo daļu svars un berzes spēki, kas spēku Pz un P y 
iedarbībā rodas uz statnes vadotņu virsmām (sk. [46]).
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kas izsaka padeves kustības radīšanai nepieciešamo jaudu, ir mazs 
(1—2% no NPz), un to var neievērot. Tāpēc

P .-v
N or =  - ZS,

60-75gr

kur P z — tangenciālais griešanas spēks (kG); 
v — griešanas ātrums (m/min).

Visbiežāk jaudu mēri kilovatos, un tāpēc, ievedot atbilstošus pār
ejas koeficientus, iegūstama formula

p  - V
N  = ___ ?____:

gr 60-75-1,36

P ,-v

60-102
kW.

Pēc šis pašas formulas Vgr aprēķina ari šķērsvirpošanā (pie- 
virpošanā) un nogriešanā (sagriešanā).

Ņemot vērā metalgriešanas mašīnas lietderības koeficientu rj, 
viegli noteikt arī nepieciešamo elektromotora (aprēķina) jaudu, kas 
dotu iespēju uz dotās metalgriešanas mašīnas griezt metālus ar at
bilstošajiem Pz un v:

Griešanas process uz dotās metalgriešanas mašīnas ir iespējams, 
ja tās elektrodzinēja jauda Nm ir lielāka1 par aprēķina jaudu (vai, 
sliktākā gadījumā, tai vienlīdzīga), t. i., ja

N a > N x.

5. DAŽĀDU FAKTORU IETEKME UZ SPĒKIEM Pz, Py un P x

VIRPOŠANA

Ar daudziem teorētiskiem un eksperimentāliem pētījumiem 
pierādīts, ka spēkus P z, Py un Px ietekmē galvenokārt šādi faktori:

I) apstrādājamais metals; 2) griešanas dziļums; 3) padeve;
4) griežņa skaidleņķis (griešanas leņķis); 5) griežņa galvenais 
iestatīšanas leņķis; 6) griežņa virsotnes noapalojuma rādiuss; 
7) eļļojošie dzesētājšķidrumi; 8) griešanas ātrums; 9) griežņa no
dilums.

1 īslaicīgā griešanas procesā pieļaujama mašīnas elektrodzinēja pārslodze 
līdz 20% no tā nomināljaudas; ja griešanas laiks nepārsniedz 1 minūti, pieļau
jama elektrodzinēja pārslodze līdz 50%.
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Apstrādājamā metālā ietekme. Sagatavojuma metalam ir liela 
ietekme uz griešanas spēkiem; tas arī saprotams, jo metālā fizikāli 
mehāniskās īpašības un stāvoklis daudzējādā ziņā nosaka skaidas 
veidošanās procesu un deformācijas, kas rodas šā procesa norisē, 
un tatad arī nosaka pretestības spēkus, kas jāpārvar grieznim.

Apstrādājot tēraudus, spēka Pz atkarību no stiepes robežizturī- 
bas ab raksturo šādas izteiksmes.

Pz =  Cj • crb0'35 — nerūdītiem tēraudiem, kuriem kG/mm2;
P z =  C2 ■ crb0’75 — nerūdītiem tēraudiem, kuriem irb>  55 kG/mm2; 
P7 =  C3 • (Tb 1,30 — rūdītiem tēraudiem.

Apstrādājot čugunus, spēka P z atkarību no čuguna cietības HB 
raksturo šāda izteiksme

Pz = C 4 • HB0-55;
C\ ,C2, C3 un Cļ — pastāvīgi koeficienti.

No dotajām atkarībām izriet slēdziens, ka, palielinoties apstrādā
jamā metālā crb un HB, ari griešanas spēks P 7 palielinās. No šīm 
atkarībām var izvest attiecību formulas:

0,35
— nerūdītiem tēraudiem, kuriem cb 55 kG/mm2;

0,75

— nerūdītiem tēraudiem, kuriem oh >  55 kG/mm2;

^  =  čuguniem.
P z 2 \H B 2I

Ja ir zināms P  tēraudam ar irbļ vai čugunam ar HBU tad pēc 
šīm formulām var aprēķināt P Zļs tērauda apstrādē, kuram robež- 
izturība ir (Tbļļ, vai čuguna apstrādē, kuram cietība ir HB2.

Nosacīti pieņemot par vienību to speķu, kas rodas, apstrādājot 
nerūdītus tēraudus, kam ob =  75 kG/mm2, var sastādīt korekcijas 
koeficientu Ķm tabulas spēku P „  Py un Px aprēķināšanai, kad jāap
strādā tēraudi ar citādām <rb vērtībām (3. tabula).

Griešanas spēkus ietekmē arī apstrādājamā metālā stāvoklis. Tā, 
piemēram, ja karsti velmēta, atkvēlināta, normalizēta un termiski 
apstrādāta (rūdīšana ar atlaidināšanu augstā temperatūrā) tērauda 
griešanā šiem spēkiem ir kāda vērtība P  kG, tad, apstrādājot tādos 
pašos griešanas apstākļos auksti vilktu tēraudu, šie spēki ir tikai 
0,8 P  kG (kur 0,8 — samazinājuma koeficients).
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3. tabula
Korekcijas koeficienti Km speķiem Py Un P y nerūdītu tēraudu un

tērauda lējumu apstrādē1

Robežiztu- 
rība o b

kG/mm2
30-4 0 40-50 50 -6 0  ļ  60—70 70 -8 0 80— 90 90-100 100— 110 110-120

Koeficients 
Kmz s p ē 

k a m  P z
0,69 0,76 0,82 0,89 1,0 U 1,18 1,28 1,36

Koeficients
Kmy s p ē 

k a m  P y
0,22 0,36 0,54 0,76 1,0 1,29 1,57 1,89 2,24

Koeficients 
Л 'т х s p ē 

kam Px
0,28 0,47 0,63 0,81

i
!

1,0 ļ 1,22

i
1,40 1,61 1,84

Ja, apstrādājot karsti velmētu tēraudu, kuram rrj =  70m80 kG/'mm2, 
griešanas spēkiem ir kāda vērtība P  kG, tad alumīnija un silumīna 
apstrāde to vērtība ir 0,2 P kG (samazinājuma koeficients 0,2); ap
strādājot duralumīnu, kam ab= 2 5 kG/mm2, — 0,3 P  kG; apstrādājot 
duralumīnu, kam cr6>35 kG/mm2, — 0,55 P  kG; apstrādājot elek
tronu, kam crft=  16 kG/mm2, — 0,15 P kG.

Griešanas dziļuma un padeves ietekme. Jo lielāks griešanas dzi
ļums un padeve, jo lielāks ir nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma 
laukums un deformējamā metālā tilpums un jo lielāka tātad ir arī 
metālā pretestība skaidas veidošanai, un lielāki ir ari griešanas pro
cesa norisei nepieciešamie P z, Py un PK.

Virpošanā griešanas spēku vairāk ietekmē griešanas dzijums 
■nekā padeve. Ja griešanas dziļumu palielina, piemēram, divkārt, 
tad divkārt pieaug ari nogriežamās sloksnītes platums (78. zīm. a) 
un tātad divkārt palielinās arī slodze uz griežņa, jo tā atkarīga no 
spēkiem, kas darbojas uz griežņa skaidvirsmu un mugurvirsmu.

Tāpēc
p z =  Cx- t\

kur x= \  (visiem apstrādājamiem metāliem).
Ja padevi palielina divkārt (78. zīm. b ) , tad nogriežamās sloksnī

tes šķērsšķēluma laukums tāpat pieaug divkārt. Bet, ja, palielinot 
griešanas dziļumu, proporcionāli palielinās ari nogriežamās sloksnī

Korekcijas koeficientus pelēko un kaļamo čugunu apstrādē sk. [33].
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78. z I m. Griešanas dziļuma (c ) un padeves (fc) ietekme uz nogrie
žamās sloksnītes platumu un biezumu (ja s <  t)

tes platums (sloksnītes biezums neizmainās), tad, palielinot padevi, 
nogriežamās sloksnītes platums nemainās, bet biezums palielinās 
divkārt; tātad palielinās elementi, kas izraisa galvenokārt tikai to

spēku pieaugumu, kuri darbojas uz 
griežņa skaidvirsmu (spēki, kas darbo
jas uz mugurvirsmu, paliek apmēram 
tādi paši).

Turklāt griešanas procesā spriegumi 
un deformācijas nogriežamajā sloksnītē 
pa tās biezumu sadalās nevienmērīgi. 
Vislielākais spriegums un deformācija ir 
pie griežņa asmens, t. i., slāņos, kas at
rodas tuvu griešanas plaknei; pie
augot slāņu atstatumam no griešanas 
plaknes, spriegums un deformācija pa
kāpeniski samazinās (79. zīm.), tāpēc 

samazinās arī spēki, kas darbojas uz griezni no nogriežamās slok
snītes puses. Tātad divkārtīgs padeves (tātad arī nogriežamās slok
snītes biezuma) palielinājums nerada vis divkārtīgu, bet mazāku 
spēka P z palielinājumu.

Spēka Pz atkarību no padeves raksturo formula

P z =  C2-s>,
kur r/< 1.

Apstrādājot tēraudu un čugunu ar garenvirpošanas griežņiem, 
pakāpes rādītājs y = 0,75.

Griešanas dziļuma un padeves dažādo ietekmi uz spēku Pz pir
mais eksperimentāli konstatēja prof. К. Zvorikins (1892. g.).

Strādājot ar nogriešanas un iegriešanas griežņiem, pakāpes rā
dītājs y =  1.

79. z ī m.  Deformācijas sa
dalījums pa nogriežamās 

sloksnītes biezumu
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Pakāpes rādītāja dažādās vērtības garenvirpošanā un nogrie
šanā izskaidrojamas ar to, ka, lietojot parastos nogriešanas^ griež
ņus (cp=90°), nogriešanu un iegriešanu veic iar relatīvi mazām pa
devēm (nogriežamās sloksnītes biezumiem). Piemēram, tēraudam, 
kuram сгь=50-н80 kG/mm2, tās svārstās no 0,05 mm/apgr, ja 
sagatavojuma diametrs ir līdz 
18 mm, un līdz 0,13 mm/apgr, 
ja sagatavojuma diametrs ir 
100 mm. Ja nogriežamās slok
snītes biezums ir mazs, tad sprie
gumus un deformācijas nogrieža
mā kārtā stipri ietekmē griežņa 
asmens noapaļojuma rādiuss p; 
tāds noapaļojums ir katram 
griezējinstrumentam un, palieli
noties griežņa darbības laikam, 
tas strauji pieaug (p«0,01-=- 
4-0,1 mm). Asmens noapa
ļojuma dēļ palielinās grieša
nas leņķis Sp (80. zīm ).
Ja taisnajam posmam griešanas leņķis 6<90°, tad noapaļotajam 
posmam punktā b griešanas leņķis 6P >  90°. Tāpēc nogriežamā 
sloksnītē, kuras biezums aj <  p, rodas ievērojami spriegumi un 
deformācijas1. Jo lielāks nogriežamās sloksnītes biezums (padeve),
jo lielāka ir attiecība un jo mazāka ir asmens noapaļojuma rā
diusa ietekme uz deformāciju un tātad arī uz spēku P 7. Tādējādi

80. z ī m.  Griežņa asmens noapaļo
juma rādiusa ietekme uz griešanas 

leņķi

81. z ī m.  Griešanas leņķa (skaidleņķa) ietekme 
uz griešanas spēku

nogriešanā un iegrieša
nā, kas, kā jau norādīts, 
notiek ar relatīvi mazām 
padevēm, deformācijas 
kritums pa biezumu ir 
mazāks nekā garenvir
pošanā, bet p ietekme ir 
lielāka, jo garenvirpo- 
šanu veic ar lielākām 
padevēm. Tāpēc arī pa
deves ietekme uz spēku 
P z nogriešanā ir lielāka. 
Matemātiski tas atspo
guļots pakāpes rādītāja у

1 Normālās griešanas vietā instruments tad slīd bez skaidas nogriešanas, 
un nogriežamā kārta tiek stipri saspiesta.
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vērtības (garenvirpošana у=0,75; nogriešana un iegriešana
у =  0 -

Japiezime, ka, palielinoties noapaļojuma rādiusam p, reize ar 
spēku Pz palielinās arī spēks Py (strauji) un PK.

Tā kā nogriežamās sloksnītes platums b — un biezumsr  sintp
c =  s-sin  ф, tad sloksnītes platuma ietekme ir līdzīga griešanas 
dziļuma ietekmei, bet tās biezuma ietekme līdzīga padeves ietekmei.

No šīm atkarībām redzams, ka virpošanā, ja nogriežamās slok
snītes šķērsšķēluma laukums nemainās, griešanas spēki ir mazāki 
lielākas padeves un mazāka griešanas dziļuma gadījumā (ja t>s).

Skaidleņķa ietekme. Jo mazāks skaidleņķis у vai jo lielāks grie
šanas leņķis (6=90 °— y ), j °  grūtāk grieznis iegriežas apstrādā
jamā sagatavojumā, jo lielāka ir nogriežamās sloksnītes deformā
cija un jo lielāks tātad ir arī griešanas spēks Pz (81. zīm.). Reizē 
ar spēku Pz palielinās arī spēki Py un Px , pie kam, ja palielina 
griešanas ātrumu, leņķa 6 palielinājuma radītais spēku pieaugums 
samazinās. 4. tabulā doti vidējie korekcijas koeficienti spēkiem PL, 
Py un P x atkarībā no skaidleņķa у vērtības.

4. tabula

Korekcijas koeficienti K-, speķiem P y , P y un P x atkarība no skaidleņķa vērtības

Skaidleņķis y ° -15 -10
5

0 +5 + 1 0 + 15 +20 +25 +30

Koeficients KV
1 z

spēkam Pz 1.4 1,3 1,23 1,13 1,06 1 0,94 0,89 0,83 0,77

Koeficients K y  i 
‘ У ļ 

spēkam P y \ 2,1 1.8 1,55 1,25 1 0,8 0,64 0,52 0,4

Koeficients K y1 X
spēkam Px — 2,55 2,1 1,63 1,28 1 0,78 0,6 0,47 0,37

Asmens izturības un noturības palielināšanas labad griežņiem, 
kam ir pozitīvs skaidleņķis y, izveido fāzīti / kādā leņķī Y f=0-r- 
-r- — 5° (sk. 130. zīm. b). Ja fāzītes platums f ^  о (kur а — no
griežamās sloksnītes biezums), tad griešanas spēki mainās tik maz, 
ka fāzītes izmērus un skaidleņķi uz tās var neievērot; spēkus tad 
aprēķina pēc skaidleņķa aiz fāzītes (t. L, pec leņķa y )- da turpre
tim f>a, tad spēki sāk pieaugt un pie f 3 a to aprēķinā jāņem 
vērā skaidleņķis uz pašas fāzītes.

Galvenā iestatīšanas leņķa ietekme. Griešanas spēku Pz un 
sevišķi spēkus Py un Px ietekmē arī galvenais iestatīšanas leņķis cp.
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82. zīmējumā parādīta spēka Pz atkarība no leņķa ф, apstrādā
jot tēraudu ar griezni, kam virsotnes noapaļojuma rādiuss 
/=2 mm, ar griezni, kam r —0, un brīvajā griešanā (kad griešanā 
piedalās tikai galvenā asmens 
taisnais posms). Palielinot 
leņķi ф (diapazonā ф =  30-ь- 
4-60°), grieznim, kuram r —
=2 mm, spēks Pz sākumā sa
mazinās, bet pēc tam palieli
nās. Tāda sarežģīta atkarība 
izskaidrojama ar to, ka, pa
lielinot leņķi ф, palielinās gan 
nogriežamās sloksnītes bie
zums, gan arī asmens līkā 
posma garums (83. zīm.). No
griežamas sloksnītes biezuma 
palielināšanās dēļ samazinās 
deformācijas, kuras raksturo 
skaidas sarukums k (sk.
53. zīm.), un tātad samazinās 
ari spēks P 7, turpretim asmens 
līkais posms izsauc lielākas deformācijas (sk. 63. Ipp.), smagākus 
griešanas apstākļus un tātad arī lielākus spēkus.

84. zīmējumā logaritmiskajās koordinātēs attēlota galvenā iesta- 
tīšanas leņķa ф ietekme uz šādiem elementiem: deformāciju (skai
das sarukuma koeficientu k) un nogriežamās sloksnītes biezumu a, 
ja asmens ir taisns; nogriežamās sloksnītes vidējo biezumu av, ja 
asmenim ir līks posms; asmens līkā posma garumu basm un grieša
nas speķu P z ; parādīti varianti, kad grieznim ir virsotnes noapa-

82. zīm.  Spēka Pz atkarība no galvenā 
iestatīšanas leņķa tp (pēc autora datiem)

83. z īm.  Nogriežamas sloksnītes biezuma un asmens līka posma garuma 
maiņa, ja mainās galvenais iestatīšanas leņķis

8  M e tā lu  g r ie š a n a
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ļojuma rādiuss r =  2 mm (kr> av, basm, P Zt) un kad r =  0 (ka, a, 
Pz0 )• Abiem griežņiem skaidleņķis v= 0  un asmens slīpuma leņķis

84. z  ] m . G a lv e n ā  ie s ta t lš a n a s  le ņ ķ a  
ie t e k m e  u z  š ā d ie m  p a r a m e t r ie m  (a p -  
s t r ā d ā jo t  l e ģ ē tu  t ē ra u d u , HB =  300, 

/ X s = 2 X 0 , 4 8 ) :

skaidas saru kurn a koeficien tu  k; n og r ie ža 
m ās sloksn ītes v id ē jo  biezum u £ y  ia 
r= 2 m m ; nogriežam ās sloksn ītes biezum u o, 
ja  r = 0: asmens līka  posma garum u basm 
un griešanas sDēku Pz . ja  r = 0; gr iešan as  

spēkuPZ[, ia 2 mm (pēc autora datiem )

>„=o.
Ja grieznim diapazonā cp== 

=  304-60’  asmens ir ar līku 
posmu, tad deformāciju sa
mazināšanos nogriežamās 
sloksnītes vidējā biezuma a v 
straujš pieaugums ietekmē 
vairāk nekā līkā posma garu
ma b asm pieaugums; tāpēc arī 
samazinās spēks P z. Turpre
tim diapazonā ф  =  604-90°, 
palielinot galveno iestatīšanas 
leņķi ф , iegūstams tikai nie
cīgs biezuma av pieaugums, 

75 kamēr līkā posma garums basm 
turpina strauji pieaugt; rezul
tātā palielinās spēks P z, pie
kam, jo lielāka attiecība -  , 
jo intensīvāk tas pieaug.

Kad norisinās brīvā grie
šana ar griezni, kam r = 0, un 
kad griešanā piedalās tikai 
galvenā asmens taisnais 
posms un asmens līkā pos
ma papildu ietekme ir iz
slēgta (sk. 23. zīm. a, b), 
tad, palielinot galveno iesta
tīšanas leņķi, nogriežamās 
sloksnītes biezuma a pie
auguma dēļ (ja sloksnītes 
šķērsšķēluma laukums ne
mainās) samazinās skaidas 
sarukums, tātad samazinās 
arī spēks P z (82. un 
84. zīm.). Diapazonā ф = 3 0 4 -  

ч-75° šis samazinājums ir 
straujš. Turpretim diapazonā 
Ф  =  75ч-90о sarukuma koefi
cients k0 un spēks P Zq prak
tiski nemainās, jo šajā dia
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pazonā nogriežamās sloksnītes biezuma pieaugums ir visai mazs 
(apmēram 4%).

Griežot čugunu, kam ir niecīga spēja plastiski defor
mēties, diapazonā ф =  60-^90° asmens lika posma garuma pie
auguma ietekmē spēks P z praktiski nemainās vai pat mazliet 
samazinās.

Galvenā iestatīšanas leņķa maiņa stipri ietekmē spēkus Py un 
P y. No 85. zīmējuma secināms, ka

P у  —  P  n  * C O S  ф ;

Px l\  • sin ф,
t. i., palielinot galveno iestatīšanas leņķi, spēks P y samazinas, bet 
spēks P % palielinās.

Ja, apstrādājot tēraudu ar griezni, kuram virsotnes noapaļojuma 
rādiuss r>0,5 mm un tp =  45°, griešanas spēku P z pieņem par vie
nību, tad gadījumos, kad leņķim ф ir citādās vērtības, spēkam Pz 
nepieciešami šādi korekcijas koeficienti [33]k

K o r e k c i ja s  k o e f ic ie n t i  Ky s p ē k a m  Pz

Leņķis <p (grādos)
Korekcijas koeficients 

% z
Leņķis ф (grādos)

Korekcijas koeficients 
Kcpz

10 1,32 60 0 ,9 8

20 1 ,16 75 1,03
3 0 1,08 90 1,08

45 1

Griežņa virsotnes noapaļo- 
j'uma rādiusa ietekme. Kā jau
teikts, asmens līkais posms ietek
me gan deformāciju, gan ari 
spēku Pz. Taču asmens līka 
posma garums atkarīgs ne vien 
no galvenā iestatīšanas leņķa, 
bet arī no griežņa virsotnes no
apaļojuma rādiusa. Tapec no
apaļojuma rādiusam ir liela 
ietekme uz griešanas procesu un 
tātad arī uz spēkiem, kas darbo
jas skaidas veidošanas procesā.

85. z  i m . G a lv e n ā  ie s ta t īš a n a s  le ņ ķ a  
ie t e k m e  u z  s p ē k ie m  Py un P x

1 K o r e k c i ja s  k o e f ic ie n tu s  c i t ie m  a p s t r a d a ja m ie m  m e tā l ie m  u n  s p e ķ ie m  P y u n  

P x sk . [33 ].

8*
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86. zīmējumā attēlota spēku P z, Py un P x maiņa atkarībā 
no griežņa virsotnes noapaļojuma rādiusa. Jo lielāks r, jo lielāks 
asmens līkā posma garums, jo lielākas ir ari deformācijas un blakus 
griešana un tātad jo lielāks ir spēks P z.

Asmens līkā posma punktos leņķim <p ir mazākas (mainīgas) vēr
tības un tāpēc rādiusa r palielināšana ir līdzīga leņķa tp pamazinā- 
šanai; tāpēc, palielinot rādiusu r, spēks P y palielinās, bet spēks 
Rx samazinās. Rādiusa r ietekmi uz spēkiem P z, Py un P x matemā
tiski var izteikt šādi [116]:

P z =  Cz-r*; P y =  Cy./-; Ях =  -  •Г*я

Apstrādājot tēraudus, j f i = 0 , l ;  x2=0,3; x3=0,3.
Apstrādājot čugunus, Xi — 0,07; x2=0,2; a'3 =  0,2.
5. tabulā doti korekcijas koeficienti spēkam P ? atkarībā no 

griežņa virsotnes noapaļojuma rādiusa (par vienību pieņemts spēks 
P z, ja r = 2 mm).

5. tabula
Korekcijas koeficienti Kt spēkam Pz atkarībā no griežņa virsotnes noapaļojuma

rādiusa

K oefic ien ts A p s tra d a ja m a is  m e tā ls
N o a p a ļo ju m a  rā d iu ss  (m m )

0,5 ļ 1 1,5 2 3 5

«*t

Tērauds 0,87 0,93 0,97 1.0 1,04 u

Čuguns 0,91 0,95 0,98 1,0 1,03 1,07

Korekcijas koeficientus spēkiem P y un P x var aprēķināt šādi:

Šīs formulas rāda. ka, palielinot griežņa virsotnes noapaļojuma 
rādiusu, vairāk palielinās radiālais spēks Py, bet mazāk — spēks 
P z. Tāpēc, lai cīnītos pret vibrācijām, ieteicams ne vien palielināt 
galveno iestatīšianas leņķi, bet ari samazināt griežņa virsotnes no
apaļojuma rādiusu, jo kā pirmais, tā otrais pasākums sekmē spēka 
Py samazināšanos.

Eļļojošo dzesētājšķidrumu ietekme. Kā jau sacīts, eļļojošie dzesē- 
tājšķ’idrumi, kurus lieto metālu griešanā, ne vien pazemina instru
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menta sakarsuraa temperatūru, bet arī atvieglo griešanas procesu 
(skaidas veidošanos) un tātad samazina arī spēkus, kas darbojas 
uz instrumentu.

87. zīmējuma logaritmiskajās koordinātēs parādīta griešanas 
spēka P z atkarība no nogriežamās sloksnītes biezuma, apstrādājot 
tēraudu 20 šādos variantos: sausā veidā, lietojot virsmas neaktīvo 
šķidrumu (attīrītu petroleju); lietojot virsmas aktīvos šķidrumus. 
Šīs atkarības rada, ka virsmas aktīvie šķidrumi samazina spēku 
Pz, pie kam visvairāk tas samazinās, nogriežot plānu skaidu.

Griežņa virsotnes noapalojuma rādiuss r  ntn

86. z I m. Griežņa virsotnes noapaļojuma 
rādiusa ietekme uz spēkiem Pz , Py un 

Px, apstrādājot tēraudu 45; 
s =  0,6 inm/apgr

87. z ī m. Speķa Pz atkarība 
no nogriežamās sloksnītes bie
zuma, ja apstrādē lieto dažā
dus eļļojošos dzesētājšķidrumus 
(apstrādājamais metāls — tē
rauds 20; v =  6,5 m/min; pēc 

autora datiem)

Nogriežamās sloksnītes biezumam palielinoties, atkarību līnijas tu
vinās cita citai, t. i., starpība starp spēka P z vērtībām samazi
nās. To pašu parādību var redzēt arī grafikā (88. zīm.): ja grie
šanas ātrums ir 3,7 m/min un padeve (nogriežamās sloksnītes bie
zums) — 0,04 mm/apgr, virsmas aktīvais šķidrums salīdzinājumā 
ar apstrādi sausa veidā pazemina spēku P z par 40%; ja padeve 
ir 0,125 mm/apgr, šis pazeminājums ir 23%, bet, ja padeve ir 
0,20 mm/apgr, — tikai 15%.

Eļļojošā dzesētāj šķidruma pozitīvais efekts samazinās arī, pa
lielinot griešanas ātrumu (88. zīm.). Tā, piemēram, ja griešanas
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ātrums ir 3,7 m/min (padeve 0,04 mm/apgr), spēks P z samazinas 
par 40 %, bet, ja ātrums ir 93 m/min, tad tikai par 6%. Līdzīga 
aina ir iarī citu padevju gadījumā, pie kam, jo lielāka padeve, jo ma
zāks ir griešanas ātrums, pie kura izzūd šķidruma lietošanas efekts 
(līkne /1/1). Griešanas ātruma ietekme uz spēku P7 izskaid
rota 91. lpp.

88. z i m. Virsmas aktīva šķidruma ietekmē radītais speķa Р г sama
zinājums, salīdzinot ar sauso apstrādi, atkarībā no griešanas ātruma 

(apstrādājamais metals —■ tērauds Л12; pēc autora datiem)

Speķa P 7 vidējie samazinājumu koeficienti Kw atkarība no eļļo
jošā dzesētāj šķidruma veida ir šādi.

Eļļojošais dzesētajšķidrums
Augu eļļas .......................
Sulfurctās eļļas (sulfofrezoli) 
Minerāleļļas . . .
Aklivētās emulsijas 
Emulsijas . .
Ū d en s ..................
Sausā apstrāde . .

* w
0,7
0,8
0,9
0,85
0,95
1
I

Griešanas ātruma ietekme. III nodaļā aplūkota griešanas ātruma 
ietekme uz skaidas veidošanās procesu un tā blakus parādībām (de
formāciju, berzi, uzķepuma veidošanos).

45. zīmējumā bija parādīta griešanas leņķa, skaidas sarukuma, 
griešanas spēka P z un berzes koeficienta atkarība no griešanas 
ātruma maiņas. No šīs atkarības izriet, ka pirmajā posmā, sākot 
ar griešanas ātrumu 3—5 m/min, spēks P7 samazinās, pēc tam. 
sākot ar griešanas ātrumu ~ 20—25 m/min, palielinās un, beidzot, 
atkal samazinās (otrais pārliekšanās punkts). Pēc šīs grāmatas 
autoru datiem, tādai griešanas spēka maiņai ir šāds cēlonis.
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Sākumā griešanas spēks samazinās tāpēc, ka iesākas uzķepuma 
veidošanās process. Griešanas leņķis 6i pie uzķepuma ir mazāks 
nekā griešanas leņķis grieznim (sk. 41. zīm.), un tāpēc samazinās 
ari spēks Pz. Vismazāks tas ir zonā, kur uzķepums veidojas visin
tensīvāk. Griešanas ātrumam tālāk palielinoties, uzķepums neveido
jas tik intensīvi, tāpēc leņķis 6i palielinās un tuvinās griežņa grie
šanas leņķim, kas iegūts uzasināšanā. Sakarā ar to palielinās arī 
spēks P z. Vēl vairāk palielinot griešanas ātrumu, uzķepums ne
veidojas, bet sakarā ar berzes koeficienta pazemināšanos spēks P, 
atkal samazinās.

Griešanas speķa maiņu, mainoties griešanas ātrumam, ietekmē 
arī tas, ka apstrādājamā metālā deformācijas procesā darbojas divi 
pretēji faktori: uzkaldināšanās un novecošanās (atpūta). Atkarībā 
no griešanas apstāk
ļiem pārsvarā var būt 
vai nu pirmais fak
tors, kas paaugstina 
tecēšanas un izturī
bas robežu, vai otrais 
faktors, kas, gluži ot
rādi, pazemina šos 
apstrādājamā metālā 
raksturojumus.

Spēks Pz samazi
nās arī tāpēc, ka, 
palielinot griešanas 
ātrumu (deformācijas 
ātrumu), samazinās 
deformējamā zona, 
kas izplatās sagata
vojumā no griežņa 
iedarbības (sk. 36. 
zīm.).

45. zīmējuma līk
nes rāda, ka griešanas spēka atkarība no griešanas ātruma ir ana
loģiska skaidas sarukuma atkarībai no griešanas ātruma, t. i., ja 
saskaņā ar darba apstākļiem skaidas veidošanās process norisinās 
ar lielākām deformācijām, tad šā procesa norisei jāpieliek arī lie
lāks spēks grieznim. Tādējādi pēc skaidas sarukuma maiņas rak
stura var spriest par to, kā mainās spēks P 7.

Tā kā tagad virpošanu veic ar lieliem griešanas ātrumiem, 
tad lielāka interese ir par to, kā griešanas spēku ietekmē ātrumi, 
kas pārsniedz apmēram 50 m/min. Sākot ar šo ātrumu, spēks P z 
parasti samazinās, pie kam samazināšanās turpinās līdz griešanas

89. z ī m.  Speķa P 7 atkarība no griešanas ātruma 
pie dažādām padevēm (tērauds 50, r  =  +  10°, 

t — 1 mm).
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ātrumam apmēram 400—500 m/min (89. zīm.); pēc tam griešanas 
process stabilizējas un, palielinot vēl vairāk griešanas ātrumu, spēks 
P z paliek praktiski konstants [121].

Tādējādi diapazonā v — 50- -̂500 m/min ir spēkā šāda atkarība

kur C — pastāvīgs koeficients, kas atkarīgs no apstrādes apstāk
ļiem (materiāla, griezējinstrumenta ģeometrijas, eļļojošā 
dzesētājšķidruma u. c .);

x — pakāpes rādītājs, kas raksturo griešanas ātruma ietekmi 
uz spēku P z.

Rādītājs x atkarīgs galvenokārt no apstrādājamā metālā, grie
šanas leņķa un nogriežamās sloksnītes biezuma (x=0,10 -r- 0,26); 
jo plastiskāks metals, lielāks griešanas leņķis un lielāks .nogrieža
mās sloksnītes biezums, jo lielāks ir x.

Mainot griešanas ātrumu, līdzīgi spēka P z maiņai maiņas 
(tikai intensīvāk) ari spēki Py un Px:

Py =  — ; P  — —  •

Apstrādājot tēraudu 45 ar cietsakausējuma T15K6 griezni, ir 
iegūti šādi dati: jc=0,15; *1=0,32; л;2=0,34 [116].

90. z ī m.  Speķa Pz atkarība no griešanas ātrumā, 
apstrādājot čugunu (pēc N. Kiseleva datiem)

Dotās atkarības un pakāpes rādītāja vērtības derīgas, ja ap
strādā čugunu, oglekļa un leģētos tēraudus, kam cietība R C < 55. 
Pēc tehnisko zinātņu doktora prof. A. Malkina datiem, apstrādājot 
rūdītu tēraudu, kam H R C > 55, griešanas spēks P z gandrīz nemaz 
nav atkarīgs no griešanas ātruma, bet spēks Py pieaug, palielinot 
griešanas ātrumu [147].
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90. zīmējuma logaritmiskajās koordinātēs parādīta spēka Pz 
atkarība no griešanas ātruma, apstrādājot pelēko čugunu (H B =  
=  193) ar cietsakausējuma BK8 griezni, ja griešanas dziļums ir 
2 mm un padeve — 0,38 mm/apgr. Arī te, palielinot griešanas āt
rumu, samazinās spēks P z, it sevišķi, sākot ar v =  100 m/min.

Ja spēku P z, kāds nepieciešams griešanai ātrumā 50 m/min, 
pieņem par vienību, tad griešanas spēku citiem griešanas ātrumiem 
var aprēķināt pēc vidējiem korekcijas koeficientiem, kas sniegti
6. tabulā.

6. tabula
Vidējie korekcijas koeficienti К  spēkam P z atkarībā no griešanas ātrumā

Korekcijas koeficients
Griešanas ātrums (m/min)

<50 100 150 200 250 300 400 £2=500

Koeficients K v spē

kam P z , apstrādājot 
nerūdītu tēraudu (ja 
T ir pozitīvs) . . . 

Koeficients K v spē-
i 0,89 0,83 0,79 0,76 0,73 0,70 0,67

kam P z , apstrādājot 
pelēko čugunu1 . . i 0,98 0,90 0,86 0,83 0,80 — —

Griežņa nodiluma ietekme. Vispārinātā dilšanas gadījumā griez
nis nodilst pa mugurvirsmu un skaidvirsmu (sk. 107. zīm.). Taču 
visraksturīgākais un visbiežāk limitējošais ir nodilums hm pa mu
gurvirsmu. So nodilumu raksturo laukumiņa augstums; šā lauku
miņa robežās mugurleņķis ir 0.
Jo lielāks šis laukumiņš (dilša
nas rezultāts), jo lielāka ir berze 
starp griezni un sagatavojumu 
un jo lielāki arī griešanas spēki.

91. zīmējumā parādīta spēku 
P z, Py un Px atkarība no griežņa 
nodiluma pa mugurvirsmu, ap
strādājot tēnaudus, tērauda lēju
mus, kaļamo čugunu (nepār- Mugurvīrsmas nodilums
trauktās līnijas) un pelēko ču- m _ _. „
guņu (pārtrauktās līnijas). No ' zlra' p.evu z ’ . fy un x a ~
nitēlni я i ārri ntknrīhām  redzam s karlba no gnezņa nodiluma pa mugur- attelotajam atKariDam reazams, virsmu (pec J. Zvereva, G. Pevcova
ka tēraudu apstrāde, pieaugot un S. Rudņika datiem)

1 Pec N. Kiseļeva datiem.
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griežņa nodilumam pa mugurvirsmu, griešanas spēki samazinās. Tas 
izskaidrojams tā, ka reizē ar nodilumu pa mugurvirsmu rodas ari 
nodilums pa skaidvirsmu (iedobuma veidā). Tāds iedobums palie
lina skaidleņķi un tāpēc zināmā apmērā samazina griešanas spē
kus. Grieznim vairāk nodilstot (sākot ar hm =  0,2-f-0,4 mm), sak 
krasāk izpausties mugurvirsmas nodiluma ietekme un griešanas 
spēki aug.

Apstrādājot pelēko čugunu, kad, veidojoties izlauzumu skaidai, 
darba sākuma periodā iedobums gandrīz nemaz nerodas, griešanas 
spēki palielinās jau mugurvirsmas dilšanas pašā sākumā (sevišķi 
spēki P x un P y).

Pieņemot par vienību griešanas spēku, kāds ir pie nodiluma 
hm= 2 mm, var aprēķināt korekcijas koeficientus spēkam P z arī pie 
citām nodiluma vērtībām1 (7. tabula).

7. tabula
Korekcijas koeficienti К  j,z spēkam Pz atkarība no mugurvirsmas nodiluma h m

K o rek c ija s  k o efic ien ts
N o d ilu m s 
hm (m m )

A p stra d a ja m a is  m e ta ls

T ē ra u d s , tē ra u d a  lē ju m i un  
k a ļa m a is  Č uguns

P e lē k a is
č u g u n s

4 1,2
Koeficients К  h spē- 2

1
1,0
0,95

1,0
0,99

kam Pz 0,5 0,93 0,98
0 1 0,98

Dažu citu faktoru ietekme. Ka jau teikts, griešanas spēkus ietekmē 
skaidleņķis (griešanas leņķis), galvenais iestatīšanas leņķis un 
griežņa virsotnes noapaļojuma rādiuss. Pārējiem ģeometriskajiem 
elementiem (griežņa mugurleņķiem, iestatīšanas palīgleņķim, palīg- 
skaidleņķim), ja to lielums ir parasti lietojamo vērtību robežās, 
ārējā virpošanā ir maza ietekme uz griešanas spēkiem un tos var 
neievērot. Taču, ja garenvirpošanas grieznis strādā ar iegriezi (t. L, 
sākumā iegriežas zināmā dziļumā ar šķērspadevi, bet pēc tam dar
bojas garenvirpošanā), tad, protams, palīgasmens ģeometriskajiem 
elementiem ir liela nozīme (it sevišķi leņķim <pi). Lai iegriezos pro
cesā samazinātu spēku Py> nestingu detaļu apstrāde iestatīšanas 
palīgleņķi izraugās līdz 45°.

Eksperimenti rāda, ka galvenā asmens slīpuma leņķis Я, ja tas

1 Korekcijas koeficientus speķiem P , un P, sk. [33].
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mainās robežās no —20° līdz +40°, ļoti maz izmaina spēku P z, 
tāpēc šo izmaiņu var neievērot. Pārejot no leņķa —X uz +Я, spēks 
P y palielinās, bet spēks P x samazinās (vidēji par 2%, ja leņ
ķis X tiek mainīts par 1° un leņķis tp ir apmēram 6018]). Tā ka, par
ejot no pozitīva leņķa X uz negatīvu leņķi X, spēks Py samazinās, 
tad, lai maza stinguma apstākļos izvairītos no vibrācijām, ieteicams 
reizē ar galvenā iestatīšanas leņķa palielināšanu un griežņa virsot
nes noapalojuma rādiusa samazināšanu pieņemt negatīvu leņķi л 
(līdz -15 °).

Taču negatīvs leņķis X samazina asmens izturību, kas jaievero, 
ja apstrāde noris ar triecienveida slodzi (sevišķi griežņiem ar ciet- 
sakausējumu plāksnītēm un minerālkeramiku).

Griešanas spēkus ietekmē ari griežņa griezēj daļas materiāls. Tā, 
piemēram, cietsakausējumu griežņiem1 griešanas spēki ir mazliet 
mazāki nekā griežņiem, kas izgatavoti no ātrgriezējtērauda, bet ke- 
ramiskajiem griežņiem mazliet mazāki (par 2—3%) nekā cietsakau
sējumu griežņiem [110]. Tas izskaidrojams ar to, ka berzei starp 
dažādajiem griezējdaļas materiāliem un sagatavojuma materiālu 
ir dažādi koeficienti.

Fasonvirpošanā griešanas spēkus ietekmē arī griežņa asmens 
forma. Pēc PSRS bijušās Darbgaldu būvniecības ministrijas da
tiem, šī ietekme bija ietverta atbilstošā korekcijas koeficientā, kura 
vērtības sniegtas 8. tabulā.

8. tabula
Korekcijas koeficienti Kf speķiem P /f P  un Py atkarība no asmens formas

Apstrādājamais metāls

Asmens forma

1-----------1 [ W 1

Visu mārku tēraudi 0,85 0,90 1.0 1,05

6. V IRPOŠANĀ DARBOJOŠOS SPĒKU P z, P y un P K APRĒĶINA

FORMULAS

Sakarā ar griešanas procesa sarežģītību un daudzajiem fakto
riem, kas šo procesu ietekmē, spēku P z, P y un P x aprēķināšanai 
pagaidam vēl nav izdevies iegūt teorētisku formulu, kuru varētu 
sekmīgi lietot praktiskiem mērķiem.

1 Pēdējie pētījumi 1176], [117], [118] rāda, ka griešanas spēku lielumu 
ietekmē arī cietsakausējuma marka.
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Praktiskos aprēķinos visbiežāk lieto šadas eksperimentālās for
mulas:

P z =  CPz- f z-syz.K, kG;

Py =  CPy-fy -syy-Ky kG; 

px =  CPx-f* -sy*-Kx kG.

Sajās formulas:
CPz > CPy un CPx — koeficienti, kas raksturo kādu metālu 

un tā apstrādes apstākļus; 
t  — griešanas dziļums (mm); 
s — padeve (mm/apgr);

xz> Уг> xy> Уу> Х*’ Vx — griešanas dziļuma un padeves pakāpes
rādītāji;

Kz, Ky, Kx — kopējie korekcijas koeficienti, kas at
spoguļo konkrētos apstrādes apstākļus.

9. tabulā sniegtas spēku P z, Py un P x aprēķina formulās ietilp
stošo koeficientu, kā arī griešanas dziļuma un padeves pakāpes rā
dītāju vidējās vērtības (ja s < t ) .

Koeficientu CPz, CPy un CPx vērtības dotas pilnīgi noteiktiem 
griešanas apstākļiem: pieņemts, ka apstrādā metālus, kuriem ir 
tabulā norādītās ob un HB vērtības, lietojot griezni, kam y =  +  1ū°> 
Ф =  45°, r — 2 mm (<p un r garenvirpošanas un izvirpošanas griež
ņiem); apstrādi veic bez dzesēšanas; griešanas ātrums līdz 
50 m/min; mugurvirsmas nodilums, ja grieznis izgatavots no 
ā t r g r i e z ē j t ē r a u d a :  hm =  2 mm — tērauda, ipelēkā čuguna 
un kaļamā čuguna ārējā virpošanā un izvirpošanā, hm =  1 mm — 
tērauda un kaļamā čuguna iegriešanā un nogriešanā, hm=  2 mm — 
pelēkā čuguna iegriešanā un nogriešanā un hm =  0,5 mm — fason- 
virpošanā.

Griežņiem ar c i e t s a k a u  s ē j  urnu plāksnītēm koeficientu 
£pz. CPy un CPx vērtības dotas tiem pašiem griešanas apstākļiem, 
izņemot mugurvirsmas nodilumu, kas pieņemts: hm =  0,8 -j-
-4- 1 mm — tērauda apstrādē, hm - 1,5 ч- 2 mm — čugunu ārējā
virpošanā un izvirpošanā un h m  =  0,8 -f- 1 mm — iegriešanā un 
nogriešanā.

Ja darba apstākļi atšķiras no tabulā minētajiem, jaieved (pa- 
pildreizinātāju veidā) korekcijas koeficients spēkiem P z, P y un P x 
(vai koeficientiem CPz, CPy un CPx); korekcijas koeficientu vērtī
bas sniegtas nodalījumā «Dažādu faktoru ietekme uz spēkiem P z, 
Py un P K virpošanā». Reizinot šos koeficientus, iegūst atbilstošos 
kopējos korekcijas koeficientus Kz, Ky un Kx, kas ietilpst iepriekš 
dotajās formulās.
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9. tabula
Koeficientu un pakāpju rādītāju vidējās vērtības spēku P z j Py un P K formulās*

Apstrādāja
mais

materiāls

E
_E
О

-Dto
>>B

Apstrādes
veids

Atrgriezejteraudt j Cietsakausējum l

Spēks P z Spēks P Spēks Px ļ Spēks Pz Spēks P y Spēks P x

C p*z X Z Уг C P y x y Т у C p Tx  ļ C P Z X Z Tz C p x y Т у C p Ух

Konstruk
c ija  leģē
tais un og- 
lekļtē- 
rauds, ne- 
rfldīts, 
karsti v e l
mēts

75 215

Ārējā v ir
pošana un 
izvirpo-
šana

225 1,0 0,75 195 0,90 0 ,7 5 i n 1,0 0 ,65 214 1,0 0 ,75 123 0 ,9 0 0,75 80 1,0 0 ,6 5

Fasonvir-
pošana 222 1,0

iegriešana 
uu nogrie* 
šana

264 1,0 1,0 — — — — — — 264 1,0 1.0 — — — — — —

Kaļamais
Čuguns — 150

Arējā v ir
pošana un 
izvirpo- 
šana

103 1,0 0 ,7 5 99 0,90 0,75 45 1,0 0,65 84 1,0 0 ,7 5 34 0 ,90 0,75 15 1,0 0 ,6 5

Iegriešana 
un nogrie
šana

136 1,0 1,0 — — — — — — 136 1,0 1,0 — — — — — —

Pelēkais
Čuguns — 190

Ārējā v ir 
pošana un 
izvirpo- 
šana

98 1.0 0,75 77 0 ,9 0 0 ,7 5 38 1,0 0,65 95 1,0 0 ,7 5 4 6 0 ,9 0 0,75 19 1,0 0,65

Iegriešana 
un nogrie
šana

135 1,0 1,0 — — — — — 134 1,0 1,0 — — — — — —

* Pēc НИБТН un ЭСМ 7. sēj. materiāliem (ННБТН Научно-исследовательское бюро технических норма
тивов -Tehnisko normatīvu zinātniskās pētniecības birojs; ЭСМ — Д^ашиностроение энциклопедический справочник— 
Mašīnbūvniecības enciklopēdiskā rokasgrāmata — Tulk.).
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N o  9. t a b u l a s  s e c in ā m s ,  k a ,  a p s t r ā d ā j o t  č u g u n u s ,  g r i e š a n a s  
sp ē k i  P z, P y u n  P x i r  m a z ā k i ,  n e k ā  a p s t r ā d ā j o t  t ē r a u d u s .  T a s  iz 
s k a i d r o j a m s  g a n  a r  to, ka  č u g u n a m  ir  m a z ā k a  iz tu r īb a ,  g a n  a r i  a r  
to , ka  s a k a r ā  a r  č u g u n a  m a z o  p l a s t i s k u m u  n o g r i e ž a m a j ā  s lo k s n ī tē  
r o d a s  k r i e tn i  m a z ā k a s  p l a s t i s k ā s  d e f o r m ā c i ja s ,  n e k ā  a p s t r ā d ā j o t  
t ē r a u d u .  T ā p ē c  g r i e š a n a s  p r o c e s a m  n e p ie c ie š a m a is  d a r b s  č u g u n u  
a p s t r ā d ē  ir m a z ā k s  n e k ā  t ē r a u d u  a p s t r ā d ē .

7. PIEMĒRI

I. piemērs. Aprēķināt, vai garenvirpošanai pietiktu ar 7,8 kW jaudas 
elektrodzinēju, ja sagatavojuma diametrs ir 50 mm, griešanas ātrums 
110 m/min, griešanas spēks P z =300 kG, virpas lietderības koeficients tļ =0,75. 

1. a t r i s i n ā j u  m s. Griešanas norisei nepieciešams, lai Savukārt

M v =  716200 ——̂  kGmm, 
n

Mgp—pz‘Y  kGmm'
Jauda uz virpas darbvarpstas

A'(lv =  N m-ri== 7,8 • 0,75 =  5,85 k\V

vai
7Vdv — 5,85.1.36 =  7,96 ZS.

Apgriezienu skaits, ar kādu veic apstrādi,

lOOO-v _ 1000-110 
Ti’D  3,14-50

=  700 apgr/min.

Vērpēs moments uz darbvarpstas

7,96
" v  =  716200.—  = :8150 kGmm.

Pēdējo izteiksmi var uzrakstīt arī šādā veida:

7,8-0,75-1,36
=  716 200- —-----------—  =  8150 kGmm.

v 700

Griešanas pretestības speķu moments

Л1 =  P, . =  300- — =  7500 kGmm;kp z 2 2

8150 >7500.

Salīdzinot aprēķinātās momentu vērtības, secināms, ka virpošana dotajos 
apstākļos ir iespējama, t. i., elektrodzinēja jauda ir pietiekoša.

2. a t r i s i n ā j u m s .  Apstrādes iespējamību var pārbaudīt arī, salīdzinot
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griešanas procesa norisei nepieciešamo elektrodzinēja jaudu Na ar jaudu Nm 
kāda ir virpas elektrodzinējam. Mušu gadījumā jauda :Vm=7,8 kW. Nepiecie-’ 
samā (aprēķina) jauda

N.
N  =

Savukārt griešanas efektīva jauda

g_r_
■n

N
P z-v 300-110

ЦГ
taper

‘ 60-102 60-102 

5,4

;5,4 kW,

N.. =
0,75

7,2 kVV;

7,8 >7 ,2 ,

t. i. dotajiem apstrādes apstākļiem elektrodzinēja jauda ir pietiekoša.
2. piemērs. Aprēķinā! griežņa kāta taisnstūra šķēluma minimālos izmērus, 

ja kāls izgatavots no nerādīta oglekļtērauda, kam ai =20 kG/mm2, un grieznis 
paredzēts vārpstas ārējai virpošanai bez dzesēšanas. Vārpstas materiāls nerā
dīts. karsti velmēts tērauds,kam оь=05  kG/mm2. Griežņa griezējdaļai, kas iz
veidota ar cietsakausējuma TI5K6 plāksnīti, ir šādi ģeometriskie elementi: 
Y = —5°, q>=45°, r= 2  mm. Griešanas režīms: /=5 mm, s=0,3 mm/apgr, 
u=100 m/min.

A t r i s i n ā j u m s ,  Griežņa kāta šķēluma minimālos izmērus aprēķina pēc 
kāta izturības noteikumiem. Sai nolūka darbīgais lieces moments jāpielīdzina 
maksimālajam momentam, ko pieļauj kāta šķēlums, t. i.,

M, =  M'i.
Savukārt

M l =  P z- l  kGmm,

M ’ļ =  cr W,

kur l — griežņa izlaidums (mm);
О/ — pieļaujamais lieces spriegums (kG/mm2);
W — griežņa kāta šķēluma pretestības moments (mm3). 
Taisnstūra šķēluma pretestības moments

W
П-П2

6
mm3,

kur В — griežņa kāta platums bīstamajā šķēlumā (mm); 
H — griežņa kāta augstums bīstamajā šķēlumā (mni). 

No iepriekš teiktā izriet, ka

Pz'l =
B-tP

no kurienes
P.-1 -6
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Taisnstūra šķēluma kātiem augstums # ~  1,5 B, tapec

Я,-/-6

no kurienes

B =  \/P > 1‘ & mm. 
t 2,25-o;

Mūsu gadījumā, izmantojot 9., 3., 4., 6. un 7. tabulas datus,

P z =  Cp .e z .syz.Ķ  . f (  .Ķ  .Ķ. =  214-5-0,3a7S- l,18-1,23-0,89--J- =  596kG
z z 'z vz z и.У5

s =  ļ /596-50-6^  16 mm 
\  2,25-20

Salīdzinot atrastās vērtības ar izmēriem, kas tiek lietoti ražošanā (sk. 
tabulu 205. Ipp.), pieņemam B —16 mm un # = 2 5  mm.
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V n o d a ļ a

SILTUMA IZDALĪŠANAS UN GRIEŽŅU NODILŠANA 
METĀLU GRIEŠANA

1. SILTUMA AVOTI

Metālu griešanas procesā izlietotā darba rezultātā rodas sil
tums. III nodaļā jau norādīts, ka, griežot plastiskus metālus, gal
venie darba komponenti ir:

1) darbs, kuru izlieto nogriežamās sloksnītes, kā arī apstrādā
tās virsmas un griešanas virsmas virsējo slāņu plastiskai deformē
šanai;

2) darbs, kuru izlieto berzes pārvarēšanai uz griežņa skaidvir- 
smas u n  mugurvirsmas.

Griežot plastiskus metālus, šie divi kopējā griešanas darba 
komponenti ir galvenie siltuma avoti.

Atkarībā no apstrādes apstākļiem lielāka ietekme uz siltuma 
izdalīšanos var būt gan vienam, gan otram no minētajiem darbiem. 
Tā, piemēram, ja griešanas ātrumi ir mazi (līdz 50 m/min), vairāk 
siltuma dod plastisko deformāciju darbs. Bet, palielinot griešanas 
ātrumu, kad plastiskās deformācijas un tām izlietotais darbs sama
zinās, lielākais siltuma avots ir berzes pārvarēšanai izlietotais 
darbs.

Apstrādājot mazplastiskus metālus (čugunus), kas plastiski 
mazāk deformējas, plastisko deformāciju darbs ir mazāks, nekā ap
strādājot tēraudus, un tāpēc šeit galvenais siltuma avots ir berzes 
spēku darbs. Te vislielākā nozīme ir berzei pa griežņa mugurvir- 
smu, jo sakarā ar sadrupināto izlauzumu skaidu tās slīde un tātad 
arī berze pa skaidvirsmu ir niecīga.

Sakarā ar mazākām plastiskām deformācijām un mazāku skai
das berzi čugunu apstrādē rodas mazāks kopējais siltuma daudzums 
nekā tēraudu apstrādē (ja pārējie apstākļi ir vienādi). Tas redzams 
arī no formulas, kurā siltuma daudzums izteikts ar darbu un sil
tuma mehānisko ekvivalentu:

Q — kal/mm,

9 M etā lu  gr iešan a
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kur Q — siltuma daudzums, kas rodas griešanas procesā 
(kal/min);

Pz • v — griešanas darbs (kGm/min);
E — siltuma mehāniskais ekvivalents, kas vienlīdzīgs 

427 kGm/kal.
Ja pārējie griešanas apstākļi ir vienādi, tad čugunu apstrādē 

spēks P z ir mazāks nekā tēraudu apstrāde, tāpēc mazāks ir ari 
izdalītā siltuma daudzums.

Griešanas procesā izdalītais siltums nekoncentrējas tā rašanās 
vietās (tādas ir nogriežamās sloksnītes deformētie slāņi, griešanas 
virsmas un apstrādātās virsmas virsējie slāņi, skaidas, sagatavo
juma un griežņa berzes virsmas), bet saskaņā ar fizikas likumiem 
izplatās no punktiem, kur temperatūra ir augstāka, uz punktiem, 
kur temperatūra zemāka. Sakarā ar to metālu griešanā siltuma 
bilanci var izsacīt šādā virspārējā vienādojumā:

Q — Q\ +  Q2 +  Q3  +  Q 4 .

kur Q — viss siltums, kas rodas griešanas procesā;
Qi — siltums, kuru aiznes skaida:
Q 2 — siltums, kas paliek grieznī;
Q3 — siltums, kas paliek apstrādājamā sagatavojumā;
Q 4 — siltums, kas tiek izstarots apkārtējā vidē.

Jau J. Usačovs pierādīja, ka skaidā aiziet no 60 līdz 8 6% no 
kopējā siltuma daudzuma, pie kam, jo lielāks griešanas ātrums, jo 
šis procents lielāks. Virpošanas procesā [116] skaidā aiziet caur
mērā 50—86% no kopējā siltuma daudzuma, grieznī — 40— 10%, 
apstrādājamā sagatavojumā — 9—3% un apkārtējā vidē — ap 
1%. Siltuma sadalījumu starp atsevišķiem objektiem ietekmē vai
rāki faktori, no kuriem vissvarīgākais ir griešanas ātrums un no
griežamās sloksnītes biezums; gludajā apstrādē sagatavojumā 
aiziet vairāk siltuma (procentuāli) nekā rupjajā apstrādē.

Jāpiezīmē, ka ne skaidā, ne grieznī siltums nesadalās vienmē
rīgi, tāpēc to sakarsuma temperatūra nav vienmērīga. Slāņos, kas 
atrodas tuvāk pie griežņa skaidvirsmas, skaidas temperatūra ir 
augstāka nekā slāņos, kas ir tālāk no skaidvirsmas. Šā nevienmē- 
rīguma cēlonis ir nevienmērīgā deformācija pa nogriežamās slok
snītes biezumu laikā, kad tiek saspiests griežņa priekšā esošais 
slānis, kā arī skaidas apakšējā slāņa papildu deformācija berzes 
spēku iedarbībā, jau nogrieztajai sloksnītei (skaidai) pārvietojoties 
pa nobremzēto slāni un griežņa skaidvirsmu1. Berzes spēki papildus 
deformē skaidas apakšējo slāni 2—2 0% apjomā no visa skaidas

1 Berzes spēku radīto griežņa plastisko deformāciju var neievērot (sakarā 
ar ta lielo cietību).
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biezuma; kā redzējām, šim slānim ir spilgti izteikta deformācija 
garenvirzienā (sk. 35. zīm.).

Augstāko temperatūru skaidas robežslāņos, kur tā saskaras ar 
griezni, izraisa ne vien minētā nevienmērīgā deformācija slides 
plaknēs un plānā slāņa deformācija garenvirzienā, bet arī ārējās 
berzes siltums, kas rodas, skaidai beržoties gar skaidvirsmu.

Grieznim visaugstākā temperatūra ir to laukumiņu robežslāņos, 
kur grieznis saskaras ar skaidu un apstrādājamo sagatavojumu. 
Zemāk novietoto slāņu un no saskares punktiem attālāko vietu tem
peratūra ir atkarīga no siltumvadāmības (92. zīm.).

Siltums, kas pāriet grieznī, padara to mīkstāku (pazeminās cie
tība) un vieglāk dilstošu, t. i., mazāk noturīgu. Taču no instru
menta dilšanas viedokļa (vai no noturības viedokļa) galvenā 
nozīme ir nevis grieznī palikušā siltuma 
daudzumam, bet augstajai temperatūrai, 
kas rodas dilšanai pakļauto virsmu plāna
jos slāņos1.

Augsto temperatūru iedarbībā šajos slā
ņos var norisināties atlaidināšana un at
bilstošas struktūras izmaiņas, kas stipri 
ietekmē cietību (sk. 10. zīm.) un tātad arī 
griezējinstrumenta dilšanas intensitāti. Tā, 
piemēram, cietā (H R C = 62-1-65) marten- 
sita struktūra, ko ātrgriezcjtērauds iegūst 
atbilstošas termiskās apstrādes rezultātā, 
sākot ar 550—600° temperatūru, intensīvi 
sadalās mazāk cietās un mazāk dilumnotu- 
rīgās struktūrās (troostitā, troostomarten- 
sitā); tāpēc ātrgiezējtēraudu instrumenti, 
ja griešanas procesā to berzes virsmas sa
karst līdz 600° un augstāk, kļūst darba 
strauji dilst).

Izdalīdamies skaidas veidošanās zonā un vietās, kur skaida sa
skaras ar griezni un grieznis ar sagatavojumu, siltums stipri 
ietekmē berzei pakļauto virsmu stāvokli (izmainot berzes koefi
cientu), apstrādes precizitāti un visu griešanas procesu un ar to 
saistītās parādības (uzķepuma veidošanos, uzkaldināšanos, instru
menta dilšanu, apstrādes precizitāti u. c.). Tāpēc ir jāzina dažādo 
faktoru ietekme uz siltuma izdalīšanos, temperatūras lauku sada
lījums un metodes temperatūras nosacīšanai griešanas procesā.

92. z ī 
sadalījums

Temperatūras 
griežņa siļ- 

turnlaukā, ja grieznis dilst 
pa skaidvirsmu (pēc 

B. Kostecka datiem)

nespējīgi (pārak

1 Temperatūra plānajos virskārtas slāņos, protams, atkarīga no siltuma 
kopēja daudzuma, kas pāriet griezni, un no siltuma aizvadīšanas intensitātes; jo 
lielāks šis kopējais siltuma daudzums, jo mazāks griežņa galvas tilpums un jo 
neintensīvāka siltuma aizvadīšana griežņa ķermenī (sakarā ar vāju siltumvada- 
mību vai dzesētājšķidruma lietošanu), jo augstaka ir temperatūra virsējos slāņos.
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2. METODES TEMPERATCRAS NOSACĪŠANAI METALGRIESANAS
PROCESĀ

Griežņa, skaidas un sagatavojuma sakarsuma temperatūras 
nosacīšanai praksē lieto galvenokārt šādas metodes: 1) kalori- 
metrisko metodi; 2) mākslīgā termopāra metodi; 3) pusmākslīgā 
termopāra metodi; 4) dabiskā termopāra metodi; 5) optisko metodi; 
6) mikrostruktūras analīzes metodi.

K a l o r i m e t r i s k ā  m e t o d e  izmanto kalorimetriskās iekār
tas; šo metodi lieto galvenokārt siltuma bilances sastādīšanai. 
Pirmo reizi šo metodi izmantoja Krievijā 1909, gadā, lai nosacītu 
sakarību starp mehānisko darbu un siltumu, kas izdalās griešanas 
procesā. Siltuma mērīšanai lietoja plāna misiņa skārda kalori- 
metrisku trauku, kurā ievietoja apstrādājamo cauruli un griežņa 
galvu. Zinot kalorimetra detaļu svaru, to siltumietilpību, kā arī 
starpību starp temperatūrām pirms un pēc griešanas, varēja aprē
ķināt to siltuma daudzumu, kas radās griešanas procesā. Griešanai 
izlietoto mehānisko darbu mērīja ar dinamometru.

J. Usačovs izmantoja kalorimetrisko metodi 1912.— 1914. gadā, 
mērījot siltuma daudzumu skaidā un tās temperatūru. Skaidas tika 
savāktas kalorimetra. Zinot skaidu svaru, ūdens svaru kalorimetrā, 
tā siltumietilpību, kā arī temperatūras pieaugumu kalorimetrā sa
karā ar skaidu iekrišanu tajā, var aprēķināt siltuma daudzumu 
skaidās un to vidējo temperatūru. Visu siltumu, kas attīstījās grie
šanas procesā, J. Usačovs aprēķināja pēc izlietotā darba, lietojot 
spēka P z izmērīšanai oriģinālu dinamometru.

Kalorimetriskā metode tika ar labām sekmēm izmantota arī jau
nākajos pētījumos par siltuma izdalīšanos un tā bilanci griešanas 
procesā. Pie tiem pieskaitāmi A. Daņijeļana darbi, kuros nosacīta 
skaidas vidējā temperatūra virpošanas un frēzēšanas procesā [21], 
[146], A. Malkina darbi, vairāki S. Ordžonikidzes Maskavas aviā
cijas institūta veiktie darbi, kur ar kalorimetrisko metodi sastādīja 
siltuma bilanci metālu ātrgriešanai ar griežņiem КБЕК [22] u. c.

Si metode ļauj ātri salīdzināt jaunu mārku tēraudu apstrādāja- 
mību (pēc pieļaujamā griešanas ātruma), jo tad, kad skaidas tem
peratūra ir augstāka, tātad dotā tērauda griešanā izdalās vairāk 
siltuma, ir augstāka arī griežņa sakarsuma temperatūra un griez
nis intensīvāk dilst; tas nozīmē, ka dotais tērauds jāapstrādā ar 
mazāku griešanas ātrumu (lai vienā un tai pašā darbības laikā 
griežņa nodilums nepārsniegtu pieļaujamo vērtību).

M ā k s l ī g ā  t e r m o p ā r a  m e t o d i  griežņa darbīgās daļas 
temperatūras izmērīšanai 1912.— 1914. gadā pirmais izmantoja 
J. Usačovs (93. zīm. a). Tai nolūkā grieznī ieurba kanālu 1,5 mm 
diametrā; starp šā kanāla dibenu un skaidvirsmu palika apmēram 
0,5 mm bieza metālā kārtiņa. Caurumā ievietoja izolētu vara —
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konstantāna termopāri. Grieznī nokļuvušais siltums nonāca ari 
termopārī; tam sasilstot, ķēdē radās termoelektrodzinējspēks, kuru 
parādīja galvanometrs. Termopāri nav grūti graduēt; tad ar gra- 
duēšanas grafika palīdzību galvanometra rādījumus var pārvērst 
temperatūras grādos.

Šīs metodes trūkums ir gan termopāra iekārtas sarežģītība, gan 
arī tas, ka tiek izmērīta nevis augstākā temperatūra, kas rodas ber
zes virsmas robežslāņos, bet kāda zemāka temperatūra laukā, kas 
atrodas zināmā atstatumā no griežņa skaidvirsmas. Bez tam ar šo 
metodi neiegūst precīzu ainu par to, kā mainās griežņa sakarsuma 
temperatūra, jo, mainoties griešanas režīma elementiem, skaidas 
spiediena centrs uz griežņa pārvietojas, tātad pārvietojas arī vis
augstākās temperatūras rajons. Metodes trūkums ir arī tas, ka 
griezni iespējams uzasināt tikai dažas reizes.

93. z ī m. Temperatūras izmērīšana griešanā pēc J. Usačova 
metodēm: а —  ar mākslīgo termopāri; b —  ar pusmakslīgo

termopāri

P u s m ā k s l ī g ā  t e r m o p ā r a  m e t o d e  (93. zīm. b), 
kuru tāpat izstrādāja un lietoja J. Usačovs, par vienu termopāra 
elementu izmanto pašu griezni. Grieznī ieurbtajā kanāla ievieto 
konstantana stiepli, tās galu izvada uz skaidvirsmas vai mugur- 
virsmas un tur atkniedē. Kanāla plašākās daļas diametrs ir 1 mm; 
tajā stieple ir izolēta. Kanāla šaurākās daļas diametrs ir 0,4 mm. 
Pec pusmākslīgā termopāra metodes iegūst drošākus rezultātus 
nekā pēc pirmās J. Usačova metodes, bet tai ir apmēram tie paši 
trūkumi.

D a b i s k ā  t e r m o p ā r a  m e t o d e  par termopara elemen 
tiem izmanto griezni un sagatavojumu, kuri ir no dažāda materiāla. 
Šeit termopāra lodējumu aizvieto griežņa kontakts ar skaidu un 
sagatavojumu griešanas procesā (94. zīm.). Apstrādājamo sagata
vojumu 1 iespīlē patronā ar žokļiem 2 un piespiež ar pakaļējā 
balsta centru 3. Lai vietās, kur metalgriešanas mašīnas'detaļas sa
skaras ar sagatavojumu, nerastos papildu termopāri, sagatavojumu
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izolē kā no patronas žokļiem, tā ari no pakaļējā centra. Arī griezni 
4 izolē no suporta ar paliktņiem 5. Sagatavojuma labajā galā no
stiprina gredzenu 6, kas rotē līdz ar sagatavojumu. Gredzens 6 
saskaras ar dzīvsudrabu 7, kas ieliets vannā. Milivoltmetrs 8 no 
vienas puses pieslēgts grieznim 4, bet no otras puses ar vadu 9 
dzīvsudrabam 7. Tādejādi izveidojas noslēgta ķēde. Griešanas pro
cesā griežņa un sagatavojuma kontakta vietā sakarsuma iedarbībā 
rodas termoelektrodzinējspēks, kuru fiksē milivoltmetrs 8. Jo lie
lāka siltumizdale, jo vairāk sakarst dabiskā termopāra «grieznis — 
sagatavojums» saskares punkti, jo lielāks ir radītais EDS un jo

lielāka ir milivoltmelra rādītāja no
virze. Lai pārvērstu milivoltmetra ra
dījumus temperatūras grādos, termo- 
pāri graduē. Tādā gadījumā termopāris 
sastāv no griešanas procesā lietojamā 
griežņa un skaidas, kas iegūta no ap
strādājamā sagatavojuma. Tā kā sa
stādītie griežņi (ar pielodētām plāksnī
tēm) plāksnītes un kāta savienojuma 
vietā rada papildu termoelektrodzinēj- 
spēku, kas izmaina galvenā termopāra 
«grieznis — sagatavojums» elektro- 
dzinējspēku, tad ieteicamāk lietot vien
gabala griežņus.

Pētījumi rāda, ka gadījumos, kad 
sagatavojums nav izolēts no patronas 
žokļiem un pakaļējā centra, papildu 
termostrāvas sevišķi neietekmē mili
voltmetra parādīto galvenā termopāra 
elektrodzinējspēku. Tāpēc pētījumos, 
kur neprasa augstu precizitāti, visu 
iekārtu var stipri vienkāršot. Tad sa

gatavojumu neizolē un galvanometru pieslēdz no vienas puses izo
lētā griežņa gala virsmai, bet no otras puses jebkurai metalgrie- 
šanas mašīnas daļai (labāk pakaļējā centra tuvumā). Gredzens 6 
un rezervuārs ar dzīvsudrabu 7 nav vajadzīgi.

Pēc dabiskā termopāra metodes iegūst kādu temperatūras vidējo 
vērtību, kas ir tuvāka faktiskajai maksimālajai griešanas tempera
tūrai nekā pēc mākslīgā un pusmākslīgā termopara metodēm 
iegūtā.

Sīs metodes trūkums ir gan tas, ka nav iespējams izpētīt grie
zējinstrumenta temperatūras lauku, gan arī sarežģītā graduēšana, 
kas no jauna jāveic katram apstrādājamam metalam ūn katram lie
tojamam grieznim.

94. z īm . Dabiska termopara me
tode (Gotveina-Hcrbcrla metode)
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O p t i s k ā s  m e t o d e s  (S v e r d a m e t o d e s )  pamatā 
likts izstarotā siltuma savākšanas princips (95. zīm.). Ar divām 
sāls lēcām uztvertie infrasarkanie siltuma stari tiek virzīti caur 
diafragmu 2 uz termoelementa 3 lodējuma vietu. Termoelemenla 
ķēdē ir ieslēgts iepriekš graduētais spoguļgalvanometrs 4, ar kuru 
tad arī reģistrē pētāmā posma temperatūru.

95. z i m. Shēma aparātam, kas strādā pec optis
kās metodes

Šai metodei ir tā priekšrocība, ka iespējams iegūt datus par skai
das un sagatavojuma temperatūru dažādajos to sānvirsmas punktos 
(96. zīm.). Metodes trūkumi ir grūtā graduēšana, neērtā nostipri
nāšana, aparāta komplicētība, griešanas procesā radušos plāno 
oksīdu (atlaidināšanas krāsu) ietekme uz rādījumu precizitāti u. c. 
Šie trūkumi kavē plašāku optiskās
metodes ieviešanos.

M i k r o s t r u k t ū r a s  а n a- 
1 ī z e s m e t о d i ierosinājuši pa
domju zinātnieki A. Guļajevs [23] 
un B. Kosteckis [24]. Tās pamatā 
likta to fāzu un mikrostruktūras 
pārvērtību analīze, kuras notiek in
strumenta skaldņu virsējos slāņos, 
rodoties griešanas procesa sil
tumam.

Mikrostruktūras pārvērtības (no
saka ar metalmikroskopu) un cie
tības pārmaiņas (nosaka ar mik- 
rocietības mēraparātu) instrumenta 
virsējos slāņos ļauj spriest par 
temperatūru, kāda bijusi virsmas 
dažādos punktos griešanas procesā. 
Temperatūras izmērīšanai iepriekš 
jāzina instrumenta metālā mikro- 
struktūra, fāzes stāvokļi un cietība, 
kas atbilst tadai vai citādai sakar- 
suma temperatūrai. Padomju zināt

96. z i rn. Temperatūra skaidas un 
sagatavojuma dažādos punktos
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nieki ir 1-abi izpētījuši ātrgriezējtēraudu P18 un, ja grieznis izga
tavots no šī tērauda, ieteiktā metode dod iespēju pietiekoši precīzi 
nosacīt sakarsuma temperatūru griežņa skaidvirsmas un mugurvir- 
smas atsevišķos punktos.

Kā šīs metodes trūkumi jāatzīmē vajadzīgo metalografisko pētī
jumu sarežģītība un nepieciešamība strādāt ar instrumentiem, kas 
izgatavoti no tāda metālā, kam labi izpētītas mikrostruktūras un 
fāzes stāvokļa pārvērtības (pagaidām to vēl nevar teikt par ciet- 
sakausējumiem).

3. GRIEŽŅA UN SKAIDAS TEMPERATŪRAS LAUKS

Aplūkotās metodes ļauj konstatēt griešanas procesā radītā sil
tuma kopējo bilanci un noskaidrot griežņa, skaidas un sagatavo
juma temperatūras lauku.

97. zīmējumā pēc A. Daņijeļana datiem ir parādītas griežņa 
skaidvirsmas un mugurvirsmas atsevišķo punktu temperatūras, kas 
izmērītas ar mākslīgajiem termopāriem, apstrādājot 10 min ilgi

tērauda 3140 sagatavojumu 
(u =  38 m/min; t = 2 mm; s =  
=  0,54 mm/apgr). Termopāri iz
mērīja temperatūru griežņa punk
tos, kas bija 2 mm (plāksnītes 
biezums eksperimentā) atsta
tumā no skaidvirsmas un mugur
virsmas.

Punktos, kas atrodas uz 
griežņa skaidvirsmas un mugur
virsmas vienādā atstatumā no 
asmens, ir dažādas sakarsuma 
temperatūras (97. zīm.). Tā, pie
mēram, visaugstākā temperatūra 
uz skaidvirsmas ir 228°, bet uz 
mugurvirsmas — 211°. Griežņa 

mugurvirsmu mazākais sakarsums izskaidrojams ar to, ka tās sa
skaras ar griešanas virsmu un sagatavojuma apstrādāto virsmu, kur 
plastiskās deformācijas ir mazakas nekā skaidā. Siltuma pieplū
dumu mugurvirsmai izraisa galvenokārt berzes darbs, pie kam plas
tiskiem metāliem šis berzes spēku darbs uz mugurvirsmas ir ma
zāks nekā berzes spēku darbs uz skaidvirsmas. Turpretim skaid- 
virsma saskaras ar skaidu, kas plastiski tiek stipri deformēta un tā
tad ir vairāk sakarsēta nekā sagatavojums. Siltuma pieplūdi skaid- 
virsmai izraisa ne vien stipri sakarsētā skaida, bet arī lietais ber

97. z īm . Temperatūra griežņa skaid
virsmas un mugurvirsmas dažādos 
punktos (pēc A. Daņijeļana datiem)
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zes darbs, kas jāveic skaidai, beržoties gar skaidvirsmu. Tāpēc ari 
skaidvirsmai ir augslaka sakarsuma temperatūra.

97. zīmējumā viegli saskatāms, ka visaugstākā temperatūra uz 
griežņa ir koncentrēta skaidas spiediena centrā (punkts ar 228° tem
peratūru atbilst spiediena centram). To apstiprina ari B. Kostecka 
darbi; pēc viņa iegūtajiem mikrostruktūras analīzes datiem 92. zīmē
jumā shematiski attēlots temperatūras sadalījums griežņa siltuma 
laukā uz skaidvirsmas. No šīs shēmas secināms, ka visaugstākā 
temperatūra uz skaidvirsmas ir spiediena centrā. Attālinoties no 
skaidas spiediena centra, skaidvirsmas slāņu sakarsuma tempera
tūra samazinās.

Visaugstākā temperatūra uz mugurvirsmas ir pie paša asmens; 
attālinoties no iasmens, tā samazinās.

9G. zīmējumā parādīta skaidas un sagatavojuma sānvirsmas 
dažādo punktu temperatūra, kas izmērīta pēc optiskās metodes. 
Zīmējumā redzams, ka maksimālā skaidas temperatūra ir slāņos, 
kas atrodas griežņa skaidvirsmas tuvumā. Fakts, ka skaidas mak
simālas temperatūras (475°) vieta atrodas zināmā attālumā no griežņa 
virsotnes (apmēram 0,3 mm), acīm redzot izskaidrojams ar to, ka 
skaidas spiediena centrs atrodas nevis tieši uz asmens, bet zināmā 
atstatumā no tā. Vislielākais spiediens centrā izraisa arī vislielāko 
siltumizdali un tātad arī temperatūras celšanos gan uz griežņa, gan 
arī uz skaidas slīdes virsmām.

Apstrādājamā sagatavojuma temperatūra samazinās, attālinoties 
no griešanas virsmas (vai apstrādātās virsmas), pie kam samērā 
augsta temperatūra (370°) ir griežņa un sagatavojuma saskares 
vietas tuvumā.

Pētījumi rāda, ka parastajiem griežņiem temperatūra uz skaid
virsmas ir augstaka nekā skaidas vidējā temperatūra, pie kam, jo 
biezāka skaida, jo lielāka ir šo temperatūru starpība. Tā, piemēram, 
apstrādājot tēraudu, temperatūra uz griežņa ir 1,1 — 1,5 reizes 
augstāka nekā skaidas vidējā temperatūra, bet, apstrādājot čugunu,
2—3,5 reizes augstāka [146]. Tas izskaidrojams tā, ka pec kalori- 
metriskās metodes, kuru parasti lieto skaidas sakarsuma tempera
tūras nosacīšanai, tiek izmērīta skaidas vidējā temperatūra, kas 
būtu it kā vienmērīgi sadalīta pa visu tās biezumu. Turpretim 
griežņa slāņu sakarsumu parasti izmēra ar kādu no agrāk apskatī
tajiem ternropāriem vai nosaka pēc mikrostruktūras analīzes meto
des. Nedrīkst aizmirst, ka ar mākslīgo vai pusmākslīgo termopāri 
nosaka griežņa temperatūru kādā noteiktā punktā, kas atrodas tikai 
maksimālās temperatūras punkta tuvumā, bet dabiskais termopāris 
fiksē augstāku temperatūru, kas aptuveni atbilst skaidas un griežņa 
saskares vietas temperatūrai, kuru stipri ietekmē berzes radītais 
siltums.
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Vislielāko temperatūru instrumenta virskārtas plānajos slāņos 
var fiksēt arī ar mikrostruktūras analīzi.

Iepriekš jau noradīts, ka griežņa noturību ietekmē ne tik daudz 
kopējais siltuma daudzums, kas nokļūst grieznī, un arī ne griežņa 
galvas vai kāla vidējā sakarsuma temperatūra, cik (ā augstā tem
peratūra, kas rodas dilšanai pakļauto virsmu plānajos virsējos slā
ņos. Tāpēc ar terminu «griešanas temperatūra» apzīmē plāno virs
kārtas slāņu sakarsuma maksimālo temperatūru griežņa berzes 
vietās. Ja skaida nav bieza («<0,12 mm), tad, pēc A. Malkina da
tiem, bez sevišķas kļūdas par šo temperatūru var pieņemt tērauda 
skaidas vidējo temperatūru [116].

4. DAŽĀDU FAKTORU IETEKME UZ GRIEŠANAS TEMPERATŪRU
VIRPOŠANĀ

Griešanas temperatūru virpošanā ietekmē šādi galvenie faktori:
1) apstrādājamais metals;
2) griešanas režīma elementi (griešanas ātrums, padeve, grie

šanas dziļums);
3) griežņa griczējdaļas ģeometriskie elementi un šķēluma iz

mēri;
4) eļļojošais dzesētājšķidrums.
Apstrādājamais metals. Kā jau norādīts, griežot tēraudu, vienā

dos darba apstākļos izdalās vairāk siltuma, nekā griežot čugunu. To 
eksperimentāli pierādīja jau J. Usačovs.

Tomēr, neraugoties uz mazāku siltuma daudzumu, kas izdalas 
čuguna griešanas procesā, griežņa virsmu plānajos slāņos var but 
ļoti augsta temperatūra. Tas izskaidojams ar to, ka sakarā ar iz- 
lauzumu skaidas veidošanos čuguna apstrādē skaidas spiediens uz 
griezni koncentrējas asmens tuvumā (uz mazas griežņa galvas til
puma daļas) un ka čugunam ir mazāka siltumvadāmība nekā tērau
dam (tāpēc tas siltuma daudzums, kas pāriet skaidas masā un sa
gatavojumā, ir mazāks, bet tas daudzums, kas pāriet grieznī, — 
lielāks).

Liela ietekme uz griešanas temperatūru ir apstrādājamā metālā 
īpašībām, ko raksturo izturības robeža, cietība, tecēšanas robeža, 
relatīvais pagarinājums, relatīvais sašaurinājums u. c. Visbiežāk 
aprēķinos izmanto stiepes izturības robežu ab un cietību HB, kaut 
arī tie vien tikai nepilnīgi raksturo metālā mehāniskās īpašības. Ja 
sagatavojuma melalam ir augstāka izturības robeža ab un cietība 
HB, tad skaidas veidošanai jāpārvar lielāki pretestības spēki un 
jāizlieto lielāks darbs griešanai; tas nozīmē, ka izdalas vairāk sil
tuma un griešanas temperatūra ir augstāka. Turklāt, griežot cietus
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tēraudus, laukums, kur skaida saskaras ar griežņa skaidvirsmu, ir 
mazāks, nekā griežot mīkstus (plastiskus) tēraudus; tas paaugstina 
īpatnējo spiedienu uz saskares virsmas laukuma vienību. Turklāt 
sakarā ar to, ka siltums griežņa dziļumā un skaidas masā jāaizvada 
caur mazāku virsmas laukumu, griežņa virskārtā temperatūra pie
aug straujāk.

No apstrādājamā metālā fizikālajām īpašībām griešanas tem 
peratūru visvairāk ietekmē siltumvadāmība un siltumietilpība.

Ja apstrādājamam metalam ir augstāka siltumvadāmība, tad 
siltuma aizvadīšana no tā rašanās vietām uz skaidas masu un ap
strādājamo sagatavojumu ir intensīvāka; tātad griežņa virskārtas 
temperatūrai jābūt mazākai.

Krāsainajiem metāliem un sakausējumiem ir augsta siltum
vadāmība, bet augstleģētajiem tēraudiem — zema. Palielinot oglekļa 
saturu tēraudā (0 0 ,1 5 % ),  tā siltumvadāmība pazeminās.

No apstrādājamā metālā siltumietilpības ir atkarīgs siltuma 
daudzums, kuru uzņem skaida un sagatavojums, un tātad no tā 
atkarīga arī griežņa sakarsuma temperatūra. Tomēr pašlaik vēl nav 
pietiekamu datu šādas atkarības noteikšanai.

Griešanas režīma elementi. Kā jau teikts, palielinot g r i e š a 
nas  ā t r umu,  samazinās griešanas spēks P 7. Taču spēka sama
zināšanās notiek daudz gausāk nekā griešanas ātruma palielināša
nās. Tā, piemēram (sk. 89. zīm.), palielinot griešanas ātrumu piec- 
kārt (no v =  50 m/min līdz u =  250 m/min), spēks P z samazinās tikai 
142j j 2 «1,27 reizes, bet pie o>500 m/min spēks P z ir gandrīz kon
stants, neskatoties uz v tālāku palielināšanu. Tāpēc no formulas

P z - v
kal/min

secināms, ka, palielinot ātrumu, griešanas procesā izdalās vairāk 
siltuma. Sī formula turklāt rāda, ka sakarā ar spēka P 7 pamazinā- 
šanos, ja palielina ātrumu v, griešanas procesā izdalītais siltuma 
daudzums palielinās gausāk nekā griešanas ātrums.

Ja pieaug griešanas ātrums v, reizē ar kopējā siltuma daudzuma 
palielināšanos palielinās arī tā siltuma daudzums, kas pāriet 
skaidā, grieznī un sagatavojumā. Grieznī un sagatavojumā pār
ejošā siltuma daudzuma absolūtā vērtība gan palielinās, taču pro
centuālā attiecība pret kopējo daudzumu samazinās. Turpretim 
skaidā pārejošā siltuma daudzums palielinās gan savā absolūtajā 
vērtībā, gan arī procentuālajā attiecībā pret kopējo siltuma dau
dzumu. Siltuma pastiprinātā pāriešana skaidās, kuru atklāja jau 
J. Usačovs, izskaidrojama ar to, ka, palielinot griešanas ātrūmu, 
samazinās laiks siltuma aizvadīšanai no galvenā siltuma rašanās
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avota, proti, no skaidas, uz sagatavojumu un griezni. Ja griešanas 
ātrums ir pietiekoši liels (lielāks nekā siltuma izplatīšanās ātrums), 
tad viss skaidā radītais siltums var aiziet līdzi ar skaidu un par 
griežņa sakarsuma galveno avotu tad kļūst berzes pārvarēšanai 
nepieciešamais darbs, kas pieaug, ja palielina griešanas ātrumu.

Palielinoties siltuma daudzumam, pieaug arī griežņa, skaidas un 
sagatavojuma sakarsuma temperatūra (98. zīm.). Tādējādi mūs 
interesējošā griešanas temperatūra (griežņa temperatūra) pieaug, 
palielinoties griešanas ātrumam; šo sakarību var izteikt ar vienā
dojumu:

T =  Ci - v\
kur T — griešanas temperatūra (grādos);

C\ — koeficients, kas atkarīgs no apstrādes apstākļiem (ap
strādājamā metālā, griešanas dziļuma, padeves, griežņa 
griezējdaļas ģeometriskajiem elementiem, eļļojošā 
dzesētā jšķi drūma);

2 — pakāpes rādītājs, kas raksturo to, cik intensīvi pieaug tem
peratūra, palielinot griešanas ātrumu.

Eksperimentāli dati rāda, ka pakāpes rādītājs z < l ,  t. i., tem
peratūras pieaugums atpaliek no griešanas ātruma palielinājuma, 
kas izskaidrojams ar to, ka, palielinot griešanas ātrumu, iepriekš, 
aprakstītajā veidā mainās siltuma aizvadīšana. Pakāpes rādītājs 
2=0,20-^0,72; tā vērtība atkarīga galvenokārt no apstrādājamā me
tālā un apstrādes veida. Apstrādājot čugunu, 2 ir mazāks, nekā ap

strādājot tēraudu. Tas nozīmē, 
ka čuguna apstrādē griešanas 
temperatūras pieaugums, palieli
not griešanas ātrumu, ir mazāks 
nekā tērauda apstrādē. Tāda pa
rādība izskaidrojama ar to, ka 
čuguna apstrādē galvenais sil
tuma izdalīšanās cēlonis ir ber
zes darbs uz skaidvirsmas, kurš, 
palielinot griešanas ātrumu, pie
aug tikai nelielā apmērā (sakarā 
ar sadrupinātās izlauzumu skai
das mazo slīdi).

Palielinot griešanas ātrumu, 
minētais griešanas temperatūras 
pieaugšanas temps paliek tāds 
pats līdz v =  100 -N 200 m/min, 
ja apstrādā viegli kūstošus me
tālus, un līdz 300—500 m/min, 
ja apstrādā grūti kūstošus meta -

98. zīm.  Griešanas ātruma ietekme 
uz griežņa, skaidas un sagatavojuma 
sakarsuma temperatūru (pēc КОЕК 
konstrukcijas griežņa autoru datiem)
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lus [129]. Sasniedzot augstākus griešanas ātrumus, ātruma kāpi
nājuma izraisītā temperatūras pieauguma intensitāte strauji paze
minās un temperatūra lēni tuvojas kādai robežai, kas atbilst kuša
nas temperatūrai (tērauda apstrādes gadījumā).

Palielinot p a d e v i ,  palielinās griešanas spēks un tātad pie
aug ari siltuma daudzums:

P ' V
Q =  -  —

427
kal/min.

Taču spēks P z pieaug mazāk nekā padeve (pakāpes rādītājs 
y = 0,75, sk. 110. lpp.), un tāpēc ari siltuma daudzums Q pieaug 
lēnāk nekā padeve.

Nevienmērīgais deformāci
ju sadalījums pa skaidas bie
zumu un ar to saistītais ne
vienmērīgais siltuma sadalī
jums rada lielu nevienā
dību starp temperatūru uz 
skaidas virsmas griežņa pusē 
un ārējā pusē. Šī nevienādība 
ir jo lielāka, jo biezāka skai
da (lielāka padeve). Turklāt, 
palielinot padevi, skaidas spie
diena centrs attālinās no as
mens un palielinās skaidas 
saskares laukums ar griežņa 
skaidvirsmu. Tas viss veicina labāku siltuma aizvadīšanu uz skai
das masu un uz griežņa ķermeni un pazemina temperatūru kon
takta vietas virsējos slāņos. Tāpēc, palielinot padevi, griešanas
temperatūra pieaug gausāk nekā pati padeve (99. zīm.).

Griešanas temperatūras atkarību no padeves var izteikt ar vie
nādojumu

T =  C2 ■ s\

kur C2 — koeficients, kas atkarīgs no apstrādes apstākļiem;
x — pakāpes rādītājs, kas rāda, cik intensīvi pieaug tempe

ratūra, palielinot padevi.
Saskaņā ar iepriekš teikto л<1.
Virpojot tēraudu 40ХН, prof. A. Daņijeļans ieguva pakāpes rādī

tāju 0,24, bet, virpojot čugunu, — 0,133. No šiem datiem
redzams, ka, palielinot griešanas ātrumu vai padevi, temperatūras 
pieauguma intensitāte, virpojot čugunu, ir mazāka, nekā virpojot 
tēraudu.

Pēc citu pētnieku datiem, tēraudu virpošanā лг=0,2ч-0,45, t. i.,

99. z ī m.  Padeves ietekme uz grie
šanas temperatūru (pēc J. Usačova 

datiem)
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padeve ietekmē griešanas temperatūru mazāk nekā griešanas- 
ātrums.

Vēl mazāka ietekme uz griešanas temperatūru ir g r i e š a n a s -  
d z i ļ u m a m .  Palielinot griešanas dziļumu, kopējais siltuma dau
dzums palielinās, jo palielinās spēks P z un berzes darbs. Taču reizē 
ar siltuma daudzuma palielināšanos proporcionāli griešanas dziļu
mam pieaug arī asmens aktīvās daļas garums (sk. 78. zīm. а), t. i., 
atbilstoši katram tikko klāt nākušam skaidas platuma posmam nāk 
klāt tāds pats saskares posms ar griezni. Līdz ar saskares laukuma 
palielināšanos uzlabojas arī siltuma aizvadīšana uz griežņa ķer
meni, jo palielinās griežņa galvas aktīvās daļas tilpums. Tāpēc, ne
raugoties uz to, ka, palielinot griešanas dziļumu, palielinās kopē
jais izdalītā siltuma daudzums, katrā griežņa un skaidas saskares 
punktā temperatūra kāpj visai maz (100. zīm.).

100. z I m. Griešanas temperatūras 
atkarība no griešanas ātruma pie da
žādiem griešanas dziļumiem (pēc 

A. Daņijeļana datiem)

101. zīm . Griešanas tempera
tūras atkarība no griešanas 
leņķa pie dažādiem ātrumiem 

(pec A. Daņijeļana datiem)

Temperatūras atkarību no griešanas dziļuma var izteikt šādi:

T =  C3 • F.

Pēc Л. Daņijeļana datiem, virpojot tēraudu 40ХН, pakāpes rādī
tājs //=0,1, bet, virpojot čugunu, //=0,09.

Kopējais vienādojums griešanas temperatūras aprēķināšanai at
karībā no visiem griešanas režīma elementiem ir šāds:

T =  C • vz'S*-ty,

kur C — kopējais koeficients, kas raksturo apstrādes apstākļus (ap
strādājamo metālu, griežņa griezējdaļas ģeometriskos 
elementus, eļļojošo dzesētājšķidrumu).
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Ievērojot iepriekš dotas vērtības, kuras prof. A. Daņijeļans iepu
vis tēraudam 40XH,

T =  148,8 • v°-л - ,s°.24 ■ Ak
Griežņa ģeometriskie elementi. No šiem elementiem vislielākā

ietekme uz griešanas temperatūru ir skaidleņķim (griešanas leņ
ķim), galvenajam iestatīšanas leņķim un griežņa virsotnes no- 
apaļojuma rādiusam.

S k a i d l e ņ ķ a  (griešanas leņķa) ietekme uz griešanas tempe
ratūru ir sarežģīta. Tas izskaidrojams ar to, ka, no vienas puses, 
samazinot skaidleņķi (palielinot griešanas leņķi), palielinās defor
mācijas un griešanas darbs, tāpēc palielinās izdalītā siltuma dau
dzums. No otras puses, palielinot griešanas leņķi, skaidas spiediena 
centrs attālinās no asmens un griežņa galva kļūst masīvāka, kas, 
uzlabojot siltuma aizvadīšanu uz griezni, pazemina temperatūru uz 
kontakta virsmām.

102. zīm. Galvenā iestatīšanas leņķa ietekme:
а — uz g r iešan as  tem peratūru  (p ēc A. D aņ ije ļan a  da tiem ); b — uz asm ens ak tīvās 

da ļas  garum u (ja  t —2 mm , r = 2 m m ) 101 102

101. zīmējumā ir parādīta griešanas temperatūras atkarība no 
griešanas leņķa pie dažādiem griešanas ātrumiem. Diapazonā 
6 =  654-75° griešanas temperatūra mainās visai maz; palielinot grie
šanas leņķi diapazonā 6 =  75-4-85°, griešanas temperatūra paaugsti
nās, kas acīm redzot izskaidrojams ar to, ka izdalītais siltuma dau
dzums pārsniedz aizvadīto.

Negatīvs skaidleņķis rada lielākas deformācijas nekā pozitīvs, 
tāpēc griešanas procesā izdalās arī vairāk siltuma. Strādājot ar 
griezni, kam skaidleņķis \’= -Ю ° ,  griešanas temperatūra ir apmē
ram par 15% augstāka, nekā strādājot ar griezni, kam v =  +  lū°-

102. zīmējumā a parādīta griešanas temperatūras atkarība no 
g a l v e n ā  i e s t a t ī š a n a s  l e ņķa ;  jo lielāks galvenais iesta
tīšanas leņķis, jo augstāka ir griešanas temperatūra, t. i., jo vairāk 
sakarst grieznis.
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Mainot galveno iestatīšanas leņķi, notiek sekojošais. No. vienas 
puses, palielinot galveno iestatīšanas leņķi, ja t un s netiek mainīti, 
skaida kļūst biezāka, attālinās tās spiediena centrs no asmens un 
palielinās skaidas un griežņa saskares laukums; tāpēc uzlabojas 
siltuma aizvadīšana gan uz skaidas masu, gan uz griezni. Bet, no 
otras puses (kas ir pārsvarā), palielinot galveno iestatīšanas leņķi, 
samazinās skaidas platums un asmens aktīvās daļas garums (sk. 
22. zīm. un 102. zīm. b), tāpēc pasliktinās siltuma aizvadīšana uz 
sagatavojumu un uz griežņa ķermeni, siltums koncentrējas uz ma- 
zaķa nogriežamās sloksnītes platuma griežņa virsotnes tuvumā un 
griešanas temperatūra pieaug.

No 102. zīmējumā a parādītās atkarības redzams, ka griešanas 
temperatūra visstraujāk palielinās diapazonā cp= 20—60°. Tas ir 
tāpēc, ka šajās robežās, kaut arī spēks P 7 (sk. 82. zīm.) un līdz ar 
to arī siltuma izdalīšanās samazinās, tomēr asmens aktīvās daļas 
garuma (vai skaidas platuma) samazināšanās notiek visstraujāk. 
Turpretim robežās cp= 60-f-90° šī samazināšanās ir niecīga 
(102. zīm. b), un tāpēc griešanas temperatūras palielināšanās, kuras 
cēlonis ir kopējā izdalītā siltuma daudzuma pieaugums sakarā ar 
spēka P7 palielināšanos (sk. 82. zīm., augšējā līkne), kļūst gau
sāka.

Griežņa v i r s o t n e s  n o a p a ļ o j u m a  r ā d i u s s  ietekmē 
gan kopējo siltuma izdalīšanos, gan arī tā aizvadīšanu. Jo lielāks 
rādiuss, jo lielākas ir deformācijas (tātad arī spēks P 7, sk. 116. lpp.) 
un jo vairāk siltuma izdalās skaidas veidošanās procesā. Sakarā ar 
to griešanas temperatūrai būtu jāceļas. Taču, palielinot rādiusu, 
pieaug asmens aktīvās daļas garums un palielinās griežņa galvas 
aktīvais tilpums; šie faktori veicina siltuma aizvadīšanu gan uz 
griežņa ķermeni, gan arī uz sagatavojumu. Tā kā siltuma aizvadī
šanas ietekme ir pārsvarā, tad, palielinot noapaļojuma rādiusu, grie
šanas temperatūra pazeminās (103. zīm.).

Jo lielāks griežņa ķermeņa š ķ ē r s š ķ ē l u m a  laukums, jo in
tensīvāk siltums tiek aizvadīts no tā rašanās vietām uz 
griežņa ķermeni un tātad jo mazāka ir griešanas temperatūra 
(104. zīm.).

Eļļojošie dzesētājšķidrumi. Siltums, kas rodas griešanas pro
cesā, nokļūstot grieznī, ne vien pazemina tā cietību un noturību, bet 
arī pagarina to. Siltums, kas aizplūst uz sagatavojumu, izsauc ap
strādātās virsmas izmēru palielināšanos. Šīs griežņa un sagata
vojuma termiskās deformācijas kopā ar metalgriešanas mašīnas 
atsevišķo detaļu termiskajām deformācijām (kuru cēlonis ir tempera
tūras celšanās, ko izraisa berzes darbs rotējošās un kustīgajās ma
šīnas detaļās) rada zināmas apstrādes kļūdas, t. i., ietekmē ap
strādes precizitāti. Tāpēc ir svarīgi izdalīto siltuma daudzumu sa
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mazināt vai aizvadīt apkārtējā vidē, ko panak, lietojot metālu grie
šanas procesā eļļojošos dzesētājšķidrumus.

Eļļojošie dzesētājšķidrumi ne vien samazina siltuma izdalīšanos 
(atvieglojot skaidas veidošanās procesu un samazinot berzi), bet 
ari absorbē un aiznes sev līdzi daļu no izdalītā siltuma, pazeminot 
lidz ar to griešanas temperatūru (105. zīm.). Jo augstāka eļļojoša

103. /. ī ш. Griežņa virsotnes noapa- 
[ojuma rādiusa ietekme uz griešanas 

temperatūru (pēc A. Daņijeļana 
datiem)

104. zīm. Griežņa ķermeņa 
šķērsšķēluma laukuma ietekme 
uz griešanas temperatūru (pēc 

A. Daņijeļana datiem)

dzesētājšķidruma siltumietilpība un siltumvadāmība, jo lielāks ir 
dzesēšanas efekts.

Eļļojošais dzesētāj šķidrums jāpievada skaidas atdalīšanas vietai 
(106. zīm. a) pietiekošā daudzumā (8— 12 1/min, bet, ja griešanas 
ātrumi ir lieli, — līdz 
20 1/min).

Ļoti labs dzesētājs ir 
ūdens emulsija, kuru pievada 
ar spiedienu caur šauru 
sprauslu1 griežņa mugurpusē 
(106. zīm. b). Pastāv uzskats, 
ka šķidrums, kuru šajā gadī
juma pievada sasmidzinātā 
veida, ne vien samazina berzi 
un atvieglo skaidas veidoša
nās procesu, bet arī intensīvāk 
aizvada siltumu nekā tad, ja 
ierīkota parastā dzesēšana ar 
bagātīgu šķidruma plūsmu no

Griešanas ātrum s

105. zīm. Dzesēšanas ietekme uz grie
šanas temperatūru (tērauds 40, grieznis 
T1SK6, dzesēšana ar ūdeni 36 1/min, 
ūdens temperatūra +  10°, pēc T. Soro- 

matinas datiem)

Lai izvairītos no sprauslas aizsērēšanas, šķidrums rūpīgi jafiltre.

1 0  M e tā lu  g r ie š a n a
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augšas (106. zlm. a), jo iztvaikošana atņem vairāk siltuma, nekā 
tiek aizvadīts siltumvadamības ceļā [127].

Šis šķidruma pievadīšanas metodes lielākais efekts (sk. 180. lpp.) 
izskaidrojams ar! ar to, ka strūkla no mugurvirsmas puses izkliedē 
tvaika apvalku, kas rodas ap stipri sakarsēto griežņa virsotni. Tas 
atvieglo siltuma aizvadīšanu un tātad pazemina griežņa sakarsuma 
temperatūru [170].

Vislabākos rezultātus ar tādu šķidruma pievadīšanas metodi var 
sasniegt tad, ja lieto šķidrumus, kas viegli iztvaiko (piemēram, 5% 
emulsola šķīdumu ūdenī, piejaucot 15% petrolejas [183]).

106. z ī in. Eļļojoša dzesētājšķidruma pievadīšana: 
o —  b a gā t īg ā  plūsm ā; b — ar spiedienu

Pietiekoši bagātīga dzesēšana no augšas ar ūdeni saturošiem 
eļļojošiem dzesētājšķidrumiem, kam ir istabas temperatūra (ap
mēram 20°), pazemina griešanas temperatūru salīdzinājumā ar 
temperatūru sausajā apstrādē par 100— 150°. Pētījumi, kas veikti 
Maskavas darbmašīrni un instrumentu būvniecības institūtā [27], 
parādīja, ka eļļojošā dzesētāj šķidruma temperatūras mākslīga pa
zemināšana veicina griešanas temperatūras pazemināšanos. Tā, pie 
mēram, šķidrums, kam bija +2° temperatūra, pazemināja griešanas 
temperatūru vidēji par 220° salīdzinājumā ar sauso apstrādi (vir
pojot tēraudu ОХНЗМ ar griezni, kas izgatavots no ātrgriezēj 
tērauda, griešanas ātrums 25 m/min).

Šķidruma dzesējošā iedarbība izpaužas stiprāk, apstrādājot 
stigrus metālus un nogriežot liela šķēluma skaidas, t. i., kad iz 
dalās vairāk siltuma. Apstrādājot čugunu, eļļojošais dzesētāj- 
šķidrums pazemina griešanas temperatūru mazāk, nekā apstrādājot 
tēraudu. Tas ir tāpēc, ka čuguna apstrādē sakarā ar daudz ma
zākām plastiskajām deformācijām un izlauzumu skaidas berzi gar 
griežņa skaidvirsmu izdalās mazāk siltuma nekā tērauda apstrādē, 
tātad šķidrums var aiznest mazāk siltuma, t. i., dzesēšanas intensi
tāte ir mazāka.



griežņu dilšana 147

5. G R I E Ž Ņ U  D I L Š A N A

Metālu griešanas procesā, skaidai beržoties gar griežņa skaid- 
virsmu un griežņa mugurvirsmai gar sagatavojuma virsmu, grieznis 
dilst (107. zīm. a) ; dilšanas procesā virsmu mikrodaļiņas tiek norī
vētas un izrautas, kā ari asmens izdrūp (no asmens atšķeļas mikro- 
drumslas).

Berze un ar to saistītā dilšana metālu griešanas procesā atšķiras 
no mašīnu detaļu virsmu parastās berzes. Atšķirība ir tā, ka grie
šanas procesā berze notiek starp pastāvīgi no jauna izveidotām «at
jaunotām» virsmām, turklāt pie augstām temperatūrām, lieliem spie
dieniem un uz relatīvi mazam kontakta virsmām.

No fizikālā viedokļa griezējinstrumentu dilšanas parādība ir ļoti 
sarežģīta. Jaunākā teorija par šo jautājumu ir «abrazīvi moleku
lārā» hipotēze [130], saskaņā ar kuru instrumenta nodiluma cēlonis 
ir gan abrazīvā, gan molekulārā dilšana.

Abrazīvā dilšana notiek, apstrādājamā metālā struktūras cieta
jiem komponentiem (cementīts, leģējošo elementu brīvie karbīdi) 
noskrāpējot — nogriežot no instrumenta mikroskopiskas materiāla 
daļiņas; stipra abrazīva iedarbība ir arī sagatavojumu liešanā iegū
tajai garozai un kalšanā iegūtajam pļāvās slānim.

Molekulārā dilšana notiek ievērojamo molekulāro kohēzijas spēku 
(pielipšana, sametināšanās) iedarbībā; šie spēki atrauj no instru
menta vissīkākās materiāla daļiņas.

Instrumentu dilšanu ietekmē vairāki faktori: apstrādājamā me
tālā un instrumenta materiāla fizikāli mehāniskās īpašības; instru
menta darbīgo virsmu un asmeņu stāvoklis; eļļojošo dzesētājšķid- 
rumu daba un fizikāli ķīmiskās īpašības; griešanas režīma ele
menti; instrumenta griezējdaļas ģeometriskie elementi; metalgrie- 
šanas mašīnas stāvoklis; sistēmas «metalgriešanas mašīna — sa

107. z ī m. Griežņu nodiluma shēmas.

10*
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gatavojums — instruments — ierīce» stingums un citi apstrādes 
apstākļi.

Vispārinātā gadījumā grieznis nodilst gan pa skaidvirsmu, gan 
arī pa mugurvirsmu (107. zīm. a) ; taču atkarībā no apstrādes ap
stākļiem pārsvarā var būt nodilsana pa vienu vai otru virsmu.

Nodilumu pa mugurvirsmu raksturo laukumiņa augstums hm, 
pie kam šim laukumiņam mugurleņķis ir vienlīdzīgs nullei1. Nodi
lumu pa skaidvirsmu raksturo galvenokārt iedobuma jeb bedrītes 
dziļums hie un platums b (107. zīm. b); iedobuma garums maiņas 
ļoti maz.

Griešanas procesā nodilumi tuvinās viens otram, samazinot lau
kumiņa platumu c. Kad iedobums kļūst tik plats, ka sasniedz asmeni, 
asmens sabrūk un grieznis kļūst griešanai nederīgs (107. zīm. d) . 
Lai grieznis atkal varētu griezt, nepieciešams to uzasināt, t. i., tam 
no jauna jāpiešķir vajadzīgā ģeometriskā forma, noslīpējot zināmu 
metālā kārtu gan pa skaidvirsmu, gan arī pa mugurvirsmu (sk.
113. zīm. a, pārtrauktā līnija).

Griežņiem, kam ir noapaļota virsotne, nodilums pa mugurvirsmu 
gar asmens aktīvo daļu ir nevienmērīgs. Ja sagatavojumam nav ga
rozas, tad vislielākais nodilums ir pie griežņa virsotnes 
(107. zīm. c). Tas izskaidrojams ar to, ka tad griežņa virsotne iat- 
rodas vissmagākajos temperatūras apstākļos, jo siltums tai pieplūst 
arī no palīgasmens puses (no blakus griešanas). Turklāt noapaļo
jama posma mugurleņķis ir mainīgs un parasti mazāks nekā asmens 
taisnajā posmā, tāpēc šajā posmā rodas vairāk berzes siltuma.

КБЕК konstrukcijas griežņiem (sk. 140. zīm.), kam noapaļojuma 
rādiuss vienlīdzīgs nullei, mugurleņķis ir konstants gar visu galveno 
asmeni, un tāpēc tie pa mugurvirsmu dilst vienmērīgāk.

Turpretim, ja sagatavojumam ir garoza, tad vislielākais nodilums 
var būt tai vietā, kur garoza saskaras ar griezni, t. i., zināmā atsta
tumā no virsotnes.

Nogriešanas un iegriešanas griežņiem vissmagākie darba ap
stākļi ir vietās, kur galvenais asmens salaists ar palīgasmeņiem; 
tur nodilums pa mugurvirsmu ir mazliet lielāks nekā citos asmens 
posmos.

Nodilumu pa mugurvirsmu hm var izmērīt ar parasto lupu (ar 
divdesmitkārtīgu palielinājumu), bet iedobuma dziļumu hļE — ar 
indikatoru.

Pēdējā laika griezējinstrumentu nodilšanas procesu sāk pētīt ari 
ar radioaktīvo izotopu (iezīmēto atomu) palīdzību. Šīs metodes bū
tība ir tā, ka instrumentā tiek radīti radioaktīvie izotopi (apstarojot 
instrumentu ar kodola daļiņām), kurus nodilšanas produktu veidā

1 Ģeometriskā ziņā nodiluma virsma pa griežņa mugurvirsmu atbilst saga
tavojuma virsmai, gar kuru notiek berzēšanās.
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aiznes sev līdzi skaida. Izmērot skaidas radioaktivitāti (ar speciālu 
skaitītāju bloku), nosaka arī instrumenta nodilumu. Radioaktīvo 
izotopu metode ļauj izpētīt griezējinstrumenta nodilumu atkarībā no 
darbības laika, nepārtraucot griešanas procesu, un pēc tās var ātrāk 
konstatēt dažādu faktoru ietekmi uz instrumenta dilšanu.

Kā jau norādīts, siltums, kas pāriet grieznī, pazemina tā grie- 
zējdaļas materiāla cietību, tāpēc grieznis vieglāk dilst. Pie tam, jo 
augstāka griežņa sakarsuma temperatūra, jo zemāka tā cietība (sk. 
10. zīm.) un jo intensīvāk norisinās dilšana. Tāpēc faktori, kas 
ietekmē griešanas temperatūru, ietekmē arī griežņu dilšanu.

No teiktā secināms, ka, jo augstāka cietība griežņa materiālam 
sakarsētā stāvoklī (t. i., jo augstāka tā karstumnoturība) un jo ilgāk 
šī cietība saglabājas (t. i., jo augstāka materiāla sarkankvēles no
turība), jo gausāk norisinās griežņa dilšana. Jāiegaumē arī, ka kat
ram materiālam, no kā izgatavo instrumenta griezējdaļu, atbilst 
sava maksimālā sakarsuma temperatūra, kuru pārsniedzot instru
ments zaudē savas griešanas īpašības. Instrumentu oglekļtēraudiem 
šī maksimālā temperatūra ir 250°, ātrgriezējtēraudiem — 600°, ciet- 
sakausējumiem - 1000°, keramiskajām (termokorunda) plāksnī
tēm — 1200°.

Daži pētnieki norada, ka metālu atrgriešana ar instrumentiem, 
kas izveidoti ar cietsakausējurnu, griešanas temperatūra sasniedzot 
1400— 1500°.

Nodilšanu, kas intensīvi norisinās temperatūras iedarbība (sa
karā ar stipro cietības samazināšanos, palielinoties sakarsuma tem
peratūrai), bieži sauc par termisko (temperatūras izraisīto) nodil
šanu atšķirībā no mehāniskās nodilšanas, kas vienmēr norisinās 
starp divām virsmām, kuras beržas viena gar otru.

Lai gan dotā instrumenta nodilšana nav atkarīga tikai no grie
šanas temperatūras, bet gan no temperatūras un apstrādājamā me
tālā deldēšanas spējas1 [130] kopējās iedarbības, taču daudzos ga
dījumos galvenā nozīme ir instrumenta virsējo slāņu sakarsuma 
temperatūrai.

Termiskajai nodilšanai stipri pakļauti ir instrumentu oglekļtē- 
raudi un ātrgriezējtēraudi. Cietsakausējumiem, ja griešanas tempe
ratūra nepārsniedz 700°, pārsvarā ir mehāniskā dilšana, kas izpau
žas tā, ka tangenciālo spēku iedarbībā no berzes virsmas tiek atrau
tas (izdrūp) sīkas cictsakausējuma daļiņas. Temperatūras maiņa

1 Par apstrādājamā metālā deldēšanas spēju sauc instrumenta griezejdaļas 
materiāla nodilšanas relatīvo intensitāti, tam beržoties gar apstrādājamo me
tālu. Tēraudu deldēšanas spēja pieaug, palielinoties oglekļa un karbīdu veido
jošo, leģējošo elementu saturam; vislielākā deldēšanas spēja ir troostosorbitam, 
vismazākā ferītam; plākšņainajain perlitam ir lielāka deldēšanas spēja nekā 
graudainajam [130]. Augstas deldēšanas (abrazīvās) spējas ir čuguniem.
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šajā diapazonā vāji ietekmē nodilsanas intensitāti. Tas ir_ tāpēc, ka, 
neraugoties uz zināmu cietības pazemināšanos, tās absolūtā vērtība 
cietsakausējumiem ir vēl pietiekami liela (sk. 10. zīm.). Ja griešanas 
temperatūra pārsniedz 700°, termiskā iedarbība uz cietsakausējuma 
nodilšanu kļūst intensīvāka; turklāt augstās temperatūrās, cietsa
kausējuma cietībai pazeminoties, tā trauslums krasi samazinas, t. i., 
tas kļūst stigrāks. Ja griešanas temperatūra ir 700—800° robežās, 
cietsakausējuma stigrība sitienā ir 2—3 reizes augstāka nekā 
400—600° robežās un nodilsanas process norisinās mierīgāk (bez 
izdrupšanas). Ja griešanas temperatūra ceļas vēl augstāk, cietsakau
sējuma mehāniskās īpašības (cr„ csp, HB) krasi pazeminās, 
tāpēc nodilsanas intensitāte palielinās.

Nodiluma lieluma atkarību no darbības laika (vai berzes ceļa) 
vispārinātā veidā parāda 108. zīmējuma līkne, ko var sadalīt trīs

posmos.
Pirmais posms / — pie- 

strādāšanās periods (sā
kotnējā dilšana). Šiajā īsa
jā periodā intensīvi nodilst 
virsmas vairāk izvirzītās 
daļiņas; jo gludākas ir ber
zes virsmas, jo gausāk pie
aug nodilums vienā un tai 
pašā laikā.

Otrais posms I I  — nor
mālās dilšanas periods; tas 
raksturīgs ar to, ka, palie
linoties darbības laikam 
(deldēšanas laikam), no
dilums pakāpeniski pieaug.

Sasniedzot zināmu nodilumu, berzes apstākļi izmainās (galveno
kārt palielinās griešanas temperatūra) un iesākas trešais pe
riods 111 — paaugstinātās (katastrofālās) dilšanas periods.

108. zīmējumā attēlotā nodiluma atkarība no darbības laika vai
rāk atbilst nodilšanai pa skaidvirsmu. Nodilšanā pa mugurvirsmu 
posms / tik krasi neizpaužas (109. zīm. a un 110. zīm.).

Instrumentiem ar cietsakausējuma plāksnītēm ir augsta cietība, 
kas, ceļoties temperatūrai, samazinās visai nelielos apmēros, tāpēc 
tiem paaugstinātās nodilšanas1 perioda gandrīz nemaz nav (posms 
I I I  108. zīmējumā).

Atkarībā no sagatavojuma materiāla, griežņa materiāla, griesa-

108. zīm. Griežņu nodiluma atkarība 
no darbības laika

1 Instrumentiem ar cietsakausējuma plāksnītēm paaugstinata nodilšana var 
izpausties tā, ka no asmens izdrūp lielas drumslas (asmens tiek sagrauts).
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nas režīma elementiem, griežņa 
griezējdaļas ģeometrijas un 
citiem apstrādes apstākļiem 
griežņi nodilst dažādi.

Griežot t r a u s l u s  me 
t ā l u s  (čugunu, bronzu), 
griežņi nodilst galvenokārt pa 
mugurvirsmu, vienalga, no 
kāda materiāla tie izgatavoti.
Tas izskaidrojams ar to, ka 
uz skaidvirsmu iedarbojas 
sadrupinātā izlauzuma skaida, 
kurai ir maza deldēšanas 
spēja, turpretim griežņa mu- 
gurvirsma atrodas pastāvīgā 
saskarē ar sagatavojumu. Ti
kai pie lieliem griešanas āt
rumiem grieznis nodilst ne 
vien pa mugurvirsmu, bet ari 
pa skaidvirsmu. Jāpiezīmē, ka 
sakarā ar čuguna augsto del
dēšanas spēju (kuru vēl pa
stiprina blakus piemaisījumi) 
grieznis kļūst neass pie zemākas griešanas temperatūras, nekā ap
strādājot tēraudu.

Griežot s t i g r u s  me t ā l u s ,  griežņa nodilšanas norise ir sa
režģītāka un tās raksturu un apmērus stipri ietekmē uzķepums [25].

Pie maziem griešanas ātru
miem, kad uzķepuma nav, no
dilst galvenokārt mugur- 
virsma. Tas izskaidrojams ar 
to, ka nodilšana notiek mehā
niski, t. i., bez īpašas termis
kās iedarbības (sakarā ar ze
mo griešanas temperatūru), 
un berzes ātrums uz mugur- 
virsmas ir lielāks nekā āt
rums, ar kādu skaida beržas 
(slīd) gar skaidvirsmu (skai
das sarukuma dēļ). Biezu 
skaidu gadījumos, kad spie
diens uz skaidvirsmas ir lie
lāks, iedobums (kaut arī ne
liels) izveidojias intensīvāk.

110. z ī m. Nodilšanas līknes cietsakau- 
sējuma (T15K6) grieznim, apstrādājot 

tēraudu:
1 — gr iezn is  tika i s līpēts; 2 —  gr iezn is  s līpēts 

un lenēts

0 10 20 30 40 T mm
Ь/

109. zīm. Atrgriezējtērauda griežņa 
nodiluma atkarība no darbības laika, 

apstrādājot tēraudu:
а —  nod ilum s pa m ugurvirsm u ; b —  n od i

lum s pa skaidvirsm u
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Ja griešanas ātrumi ir tādi, ka uzķepums veidojas ļoti inten
sīvi, tas iegūst «aktīvu» lomu un var pasargāt mugurvirsmu no no- 
dilšanas (sk. 41. zīm. a); tāpēc, ja skaida ir bieza un netiek lietoti 
eļļojošie dzesētāj šķidrumi, nodilsana norisinās galvenokārt pa 
griežņa skaidvirsmu (aiz uzķepuma). Palielinoties iedobuma platu
mam un samazinoties atbalstlaukumiņam zem uzķepuma, uzķepums 
samazinās tiktāl, ka vairs nevar aizsargāt mugurvirsmu un tā sāk 
dilt. Ja skaida ir plāna un lieto eļļojošos dzesētājšķidrumus, uzķe
pums veidojas mazāk, tāpēc šajā griešanas ātruma diapazonā griez
nis dilst ari pa mugurvirsmu.

Ja griešanas ātrumi ir tik lieli, ka uzķepums vairs neveidojas, un 
skaida ir plāna (a<0 ,l mm), grieznis vairāk dilst pa mugurvirsmu. 
Ja skaida ir bieza, tad, gluži otrādi, grieznis dilst vairāk pa skaid
virsmu un mazāk pa mugurvirsmu. Tas izskaidrojams tā, ka biezu 
skaidu gadījumos reizē ar lielo spiedienu uz skaidvirsmas rodas arī 
stipri augstāka temperatūra nekā uz mugurvirsmas.

Ja skaida ir plāna un ja vēl vairāk palielina griešanas ātrumu, 
tad sakarā ar laugsto griešanas temperatūru un berzes ātruma pa
lielināšanos (skaidas slīdes ātruma palielināšanos, samazinoties 
tās sarukumam) pārsvarā var izrādīties dilšana pa skaidvirsmu.

Iepriekš bijia aplūkota nodilšana tēraudu apstrādē, ja lieto griež
ņus ar ātrgriezējtērauda plāksnītēm. Griežņiem ar cietsakausējuma 
plāksnītēm nodilšanas raksturs galvenos vilcienos paliek tāds pats. 
Taču sakarā ar cietsakausējumu trauslumu tie vairāk nodilst pa mu
gurvirsmu nekā pa skaidvirsmu; sevišķi uzskatāmi tas novērojams, 
strādājot ar maziem griešanas ātrumiem, kad skaidvirsrna gandrīz 
nemaz nedilst. Griežņiem ar cietsakausējuma plāksnītēm nodilšanu 
ietekmē ari apstrādājamā metālā daba; tā, piemēram, titāna-vol- 
frama cietsakausējumi mazāk nodilst tērauda apstrādē, bet vairāk 
čuguna apstrādē.

Vibrācijas, kas rodas sistēmas «metalgriešanas mašīna — saga
tavojums — grieznis — ierīce» nepietiekoša stinguma dēļ, cietsakau
sējumu griežņiem veicina strauju asmens izdrupšanu. Tāda paša 
ietekme ir arī metalgriešanas mašīnas nepietiekoši stingam pama
tam un satricinājumiem, kas uz doto mašīnu tiek pārnesti no līdzās 
novietotām strādājošām mašīnām (it sevišķi, ja tās nodarbinātas 
pārtrauktā griešanā).

Jāpiezīmē, ka iepriekš norādītais griešanas ātrums, pie kura uz
ķepums pasargā mugurvirsmu no nodilšanas, nav raksturīgs, jo, 
virpojot ar cietsakausējuma plāksnīšu griežņiem, griešanas ātrums 
ir ievērojami augstāks par to ātrumu zonu, kurā veidojas uzķepums; 
tāpēc grieznis pa skaidvirsmu dilst, sākot gandrīz ar pašu asmeni.

Griežņi ar minerālkeramiskajām plāksnītēm dilst galvenokārt pa 
mugurvirsmu; uz skaidvirsmas izveidojas tikai niecīgs iedobums.
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Griežņa nodilšanu stipri ietekmē tā d a r b a  v i r s m u  g 1 u- 
d u ms  (mikroģeometrija). Jo gludāka griežņa skaidvirsma un mu- 
gurvirsma, jo mazāka ir berze starp saskares virsmām un jo tais
nāki ir asmeņi. Asmeņu taisnums ir sevišķi svarīgs cietsakausējumu 
un minerālkeramikas plāksnītēm (sakarā ar to trauslumu), jo zāģ- 
veidīgam asmenim ir zemāka izturība nekā taisnam un izvirzītās 
daļas griešanas procesā intensīvi izdrūp. Turpretim, ja asmens ir 
taisns, visos tā punktos darbojas vienmērīgāka īpatnējā slodze un 
tas mazāk drūp.

110. zīmējumā parādītas nodiluma atkarības no darbības laika 
grieznim ar cietsakausējuma (T15K6) plāksnīti, apstrādājot tē
raudu. Ja arī nodilums ir vienāds (/?m=0,8 mm), slīpētam griez
nim (līkne 1) ar negludākām virsmām ir mazāka noturība (mazāks 
darbības laiks) nekā tam pašam grieznim, kas pēc slīpēšanas tiek 
vēl lepēts (T\<Tļ) .  Šīs atkarības arī parāda, ka sākotnējā dilšana 
tepētam (gludākajam) grieznim nav tik intensīva kā tam pašam 
grieznim, kas pēc. slīpēšanas netiek lepēts.

Pētījumi rāda, ka, palielinot g r i e š a n a s  l eņķ i ,  nodilšana 
pa skaidvirsmu pastiprinās.

Jo lielāks a s m e n s  n o a p a ļ o  j u m a r ā d i u s s  ņ, jo lie
lāks ir nodilums pa mugurvirsmu. Sevišķi stipri tas izpaužas tad, ja 
nogriežamās sloksnītes biezums ir mazs, jo rādiusa ņ ietekme uz 
nogriežamās sloksnītes deformāciju un griešanas spēku (sevišķi 
uz P y) tad ir intensīvāka.

E ļ ļ o j o š o  d z e s ē t ā j š ķ i d r u m u  lietošana griešanas pro
cesā samazina griežņu nodilumu, it sevišķi pa skaidvirsmu. Tas iz
skaidrojams ar to, ka atvieglojas skaidas veidošanās, samazinās 
berzes spēki uz slīdes virsmām un pazeminās instrumenta sakar- 
suma temperatūra. No 111. zīmējumā parādītajām atkarībām re
dzams, ka griežņa iedobuma dziļums pēc 33 min mašīnlaika sau
sajā apstrādē bija apmēram 0,23 mm, bet apstrādē ar dzesē
šanu — 0,15 mm.

Rodas jautājums, kad beigt darbu ar doto griezni un nodot to 
pārasināt. Citiem vārdiem, jānosaka g r i e ž ņ a  n o d i l u m a  k r i 
t ē r i j s .

Ja grieznim ļauj nodilt līdz punktam а (108. zīm.) un pēc tam 
nodod pārasināt, tad šāda rīcība nebūs ekonomiski izdevīga, jo 
griezni vajadzēs pārasināt pārāk bieži. No otras puses, nav izdevīgi, 
ja griežņa nodilums ir pārāk liels, katastrofisks, kas atbilst punk
tam c, jo tad, pārasinot griezni, nepieciešams noslīpēt no tā biezu 
metālā kārtu. Tik lielu griežņa nodilumu nedrīkst pielaist arī tāpēc, 
ka, sasniedzot zinatna lieluma nodilumu pa mugurvirsmu, palielinās 
griešanas spēki, ceļas griešanas temperatūra, pasliktinās apstrādā
tās virsmas gludums, pazeminās apstrādes precizitāte, rodas vibrā-
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cijas; visas šīs parādības sevišķi nepieļaujamas ir gludajā apstrāde. 
Ir vairāki griežņu nodiluma kritēriji (pazīmes).
1. Spožās svītras kritērijs. Griezni skaita par nodilušu un nodod 

pārasināt tad, ja, apstrādājot tēraudu, uz griešanas virsmas parādās 
spoža svītra (112. zīm.), bet, apstrādājot čugunu, — tumši plan

ts 10 2 0  3 0 33  U  0  5О 6 0  70 I пип

111. z  I  m . S k a id v ir s m a s  n o d i lu m a  a tk a r īb a  n o  d a r b īb a s  
la ik a  g r i e z n im  a r  c ie ts a k a u s ē ju m u  (T 1 5 K .6 ) p lā k s n īt i :

/ — apstrāde sausā veidā; 2 — dzesējot ar emulsiju (tērauds 
OXH3M, u =  l50 m/min; t=2 mm; 5=0,5 mm/apgr.)

kūmi. Tie rodas tāpēc, ka dotajā momentā asmens atsevišķie punkti 
jau sāk izdrupt. Sajās vietās grieznis kļūst neass, saspiež griešanas 
virsmas atsevišķus posmus un it kā pulē tos. Spožā svītra parādās

nodilšanas trešā perioda sākumā. Tur
pinot darbu ar tādu griezni, tā asmens 
pilnīgi sabrūk l—2 min laikā un griez
nis tiek galīgi sabojāts.

Sī vienkāršā nodiluma kritērija trū
kums ir tas, ka to nevar izmantot glud- 
apstrādē, kā arī darbos, kur lieto sarež
ģītus un dārgus instrumentus. Turklāt, 
strādājot ar cietsakausējumu plāksnīšu 
griežņiem, grūti pamanīt spožo svītru; 
tāpat nepieciešama pastiprināta uzma
nība, lai konstatētu tumšos plankumus 
čuguna apstrādē.

2. Spēka kritērijs (Šlezingera kritē
rijs). Griezni skaita par neasu tad, ja krasi sāk palielināties spēki, 
sevišķi spēki Py un Px. Sī kritērija trūkums ir tas, ka metalgrieša- 
nas mašīnai tad nepieciešami speciāli aparāti griešanas spēku mē
rīšanai; tāpēc ceha apstākļos šis kritērijs nav lietojams.

П 2 . z ī m .  S p o ž ā  s v ī t r a  
u z  g r ie š a n a s  v ir s m a s
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3. Optimālā nodiluma kritērijs. So kritēriju izstrādāja M. Larins, 
likdams tā pamatā optimālā, t. L, visizdevīgākā nodiluma aprēķinu. 
Par o p t i m ā l o  sauc tādu nodilumu, kas ļauj panākt visilgāko 
griežņa kalpošanas laiku. Instrumenta kopējo kalpošanas laiku ap
rēķina, reizinot pārasināšanas reižu skaitu, ko pieļauj plāksnīte, 
kas nodilusi līdz noteiktajam nodilumam, ar darbības laiku (no
turību), kurā tads nodilums rodas, t. i.,

M  =  К - T min,

kur К — pārasināšanas reižu skaits, ko pieļauj plāksnīte, kas no
dilusi līdz noteiktajam nodilumam;

T — instrumenta darbības mašīnlaiks (noturība), kas atbilst 
noteiktajam nodilumam.

113. z ī m .  G r ie ž ņ a  n o d i lu m a  u n  a s in ā š a n a s  e le m e n t i

Parasinašanas reižu skaits, ko pieļauj plāksnīte, ja ta nodilst 
pa skaidvirsmu (113. zīm. a), ir:

Кг x hie -j A

kur H — plāksnītes augstums (mm);
x — slānis, kuru katru reizi noslīpē, pārasinot pa skaid

virsmu (mm);
A — asināšanas jeb slīpēšanas pielaide (lai noslīpētu slāni, 

kura biezums ir mazliet lielāks nekā nodiluma iedobuma 
dziļums); Д = 0,14-0,2 mm.
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Pārasināšanā plāksnīti parasti nenoslīpē līdz tās pamatam, tā
pēc formulā ir koeficients ~  .

Pārasināšanas reižu skaits, ko pieļauj plāksnīte, ja tā nodilsi 
pa mugurvirsmu (113. zīm. a), ir:

K , = у

kur В — plāksnītes platums virzienā, kas perpendikulārs galvena
jam asmenim (mm);

у — slānis, kuru katru reizi noslīpē, pārasinot pa mugur
virsmu (mm).

Savukārt
у =  с +  Д.

No 1J 3. zīm. b

tapec

а  .

cos v
a =  hm- tga,

_  / U n - t g a  _ 
C > 

cos у

y  =

K2=

h m - t g a д 
cos у 

2
3 -g .
tga ’

cos у *

vidējā vērtība slīpēšanas pielaidei Д =  0,15 mm.
114. zīmējumā grafiski parādīts griežņa kopējais kalpošanas laiks 

un optimālais nodilums pa mugurvirsmu tādos darba un nodilšanas 
apstākļos, kas attēloti 109. zīmējumā a; plāksnītes platums B =  
15 mm; skaidleņķis y =  12°; mugurleņķis a =  10°.

No dotajām formulām izriet, ka, palielinot nodilumu, t. i., instru
menta darbības mašīnlaiku (noturību), samazinās pieļaujamais 
plāksnītes mugurvirsmas pārasināšanas reižu skaits; kopējais kal
pošanas laiks (114. zīm.) sākumā pieaug, bet pēc tam, sākot ar no
dilumu 1,3 mm, samazinās. Tātad dotajos darba apstākļos optimā
lais nodilums, ar kuru panākama instrumenta vislielākā kopējā no
turība (Л'2-Г = т а х ),  ir nodilums hm=  1,3 mm, kam atbilst 40 min 
ilgs griešanas laiks (109. zīm. а).

No aplūkotā piemēra secināms, ka optimālais nodilums atbilst, 
punktam b (108. zīm.), t. i., otrā perioda beigām.
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Tā kā, palielinot nodilumu, samazinās pieļaujamais plāksnītes 
pārasināšanas reižu skaits, tad, lai paildzinātu tās kalpošanas laiku, 
jārīkojas šādi: ja plāksnīte vairāk nodilst pa skaidvirsmu, tā jāņem 
biezāka (lielāks izmērs H),  bet, ja tā vairāk nodilst pa mugur- 
virsmu, tad platāka (lielāks izmērs B, 113. zīm. a).

Optimālā nodiluma kritēriju visvairāk izmanto pētnieciskos dar
bos, nosakot griezējīpašības instrumentiem, kas paredzēti rupjajai 
un pusgludajai apstrādei.
To var lietot arī ražošanas 
apstākļos instrumentiem, 
kas paredzēti masveidā iz
gatavojamu detaļu apstrā
dei, kā arī tādiem instru
mentiem, kuru izgatavo
šana ir dārga un sarežģīta.
Aprēķinot dotajiem konkrē
tajiem apstrādes apstāk
ļiem instrumenta optimālo 
nodilumu un zinot darba 
laiku, kurā šis nodilums 
rodas, ražošanā var viegli 
ievērot šo nodilumu. Tā, 
piemēram, ja grieznis pa
redzēts vārpstu apstrādei 
un katras vārpstas virpošanai nepieciešamas 4 min mašīnlaika, tad 
pieļaujamo noviržu robežās var pieņemt, ka optimālais nodilums
tiks sasniegts pēc 10 vārpstu apstrādes^^- =  T =  • Tāpēc, ja

grib palielināt griežņa kopējo noturību, tas ik pēc 10 vārpstu ap
strādes jādod pārasināt, jo, strādājot ar to ilgāk, samazinātos tā 
kopējais kalpošanas laiks (К г-Т ).

Šī kritērija trūkumiem jāpieskaita tas, ka pētīšanas procesā 
griezni nepieciešams stipri nodeldēt (gandrīz līdz pilnīgai sabrukša
nai). Turklāt dažos gadījumos (ja lieto instrumentus ar cietsakausē- 
jumu plāksnītēm) pārliekšanās punkta b (108. zīm.), kas raksturo 
katastrofiskās nodilšanas sākumu, nav, kaut arī nodilums ir jau 
tik liels, ka turpināt darbu ar griezni nav vairs lietderīgi.

Sakarā ar to jāatzīmē, ka griežņu griezējīpašības, ja optimālais 
nodilums ir krasi izteikts (punkts b 108. zīm.), salīdzina pēc tās no
turības, kas atbilst šo griežņu optimālajam nodilumam (augstākas 
griezējīpašības ir tiem griežņiem, kam pie optimālā nodiluma ir vis
lielākā noturība). Turpretim tajos gadījumos, kad nodiluma rakstu
rojuma līknei nav krasi izteikta pārliekšanās punkta b (108. zīm.), 
instrumentu griezējīpašības salīdzina pēc noturības, kas atbilst

114. z ī m .  G r ie ž ņ a  k o p ē jā  k a lp o š a n a s  la ik a  
a tk a r īb a  n o  n o d i lu m a  p a  m u g u r v ir s m u
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vienādiem nodilumiem1. Jo lielākā ir noturība pie vienādiem nodilu
miem, jo augstākas ir dotā griežņa griezējīpašības.

4. Tehnoloģiskais kritērijs. So kritēriju izmanto instrumentiem, 
kas paredzēti gludajai (galīgajai) apstrādei. Izmantojot šo kritēriju, 
instrumentu skaita par nodilušu (neasu) tad, kad apstrādātā vir
sma vairs neatbilst tehniskajiem noteikumiem.

Ja lieto šo kritēriju, instrumenti, nododot tos pārasināšanai, ir 
nodiluši mazāk, nekā lietojot jebkuru citu kritēriju. Tas izskaidro
jams ar to, ka apstrādātās virsmas izmēra izmainīšanās (pielaides

lauka pārsniegšana) vai 
tās gluduma (mikroģeo- 
metrijas) pasliktināšanās, 
kuras cēlonis ir instrumen
ta nodilums, sākas jau tad, 
kad nodilums nav sasnie
dzis otrā perioda beigas.

115. zīmējumā paradīts, 
kā griežņa nodilums ra
diālā virzienā (izmērs a 
113. zīm. b) virpošanas 
procesā ietekmē apstrādā
tās virsmas diametra mai
ņu. Darba sākumā, kad no

diluma nav, apstrādātās virsmas diametrs ir d mm. Griešanas pro
cesā, palielinoties griežņa nodilumam, šis izmērs pieaug; ja radiā
lais nodilums ir a, tad diametrs ir d+2a*.

Pēc ЭНИМС2 datiem, gludajā virpošanā a vērtība nedrīkst pār
sniegt 0,1 mm.

Griežņa noturību, kas atbilst noteiktam nodilumam radiālā vir
zienā, sauc par i z m ē r a  n o t u r ī b u .  Instrumentu izmēra noturī
bas periods ir sevišķi svarīgs automātiskajās līnijās un rūpnīcās, 
kuru normāls darbs iespējams tikai tad, ja uzdotajā laika periodā, 
parasti maiņā, griezējinstrumenti strādā stabili un bez traucēju
miem. Tēraudu gludapstrādes pētījumi [131] parādīja, ka izmēra 
noturības ziņā visražīgākais ir cietsakausējums T30K4; ja griešanas 
ātrums u =  200 m/min, tad, apstrādājot tēraudu 45, noturība, kas 
atbilst griežņa radiālajam nodilumam c=0 ,l mm, ir 351 min, bet,

1 Griežņiem ar cietsakausējuma plāksnītēm salīdzināšanā var lietot 
h m =0,8— 1 mm.

* Praktiskos apstākļos apstrādātās virsmas izmēra atkarība no griežņa no
diluma ir sarežģītāka.

2 Экспериментальный научно-исследовательский институт металлоре
жущих станков — Metalgriešanas mašīnu eksperimentālais zinātniskās pētnie
cības institūts. — Tulk.

115. z īm.  Griežņa nodiluma ietekme uz 
apstrādātās virsmas izmēru
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apstrādājot tēraudu 40ХНМА [/=1 mm; s =  0,22 mm/apgr; 
r —0,5 mm; f=0 ,24-0,3 mm; ,Yf =  —5°; y =  ̂ °  (sk. 130. zīm. b)\ 
a =  10°; a, =  8°; Ф =  60°; ф1=10с; 7 =  0°], — 360 min.

Rūdīta čuguna (H B  =  375 4-400) smalkajā izvirpošanā (v— 
=  754-150 m/min; s=0 ,124-0,2 mm/apgr; / =  0.34-0,5 mm) vislie
lākā izmēra noturība ir cietsakausējumam BK2 (2,8 reizes lielāka 
nekā cietsakausējumam BK8) un minerālkeramikai ЦМ-332 (3,4 rei
zes lielāka nekā cietsakausējumam BK8) [182].

Kā mūsu darbmasīnu un instrumentu būves rūpniecības sasnie
gums jāatzīmē speciālas sekotājaparatūras izstrādāšana un ievie
šana. So aparatūru sekmīgi lieto metalgriešanas mašīnām virzuļu 
izgatavošanas automātiskajā 
rūpnīcā, kas ir pirmā tāda tipa 
rūpnīca pasaulē [147]. Tiklīdz ap
strādātās virsmas izmērs vairs 
neiekļaujas noteiktajās pielaides 
lauka robežās, šī aparatūra ar 
maziem impulsiem instrumentu 
automātiski pārvieto radiālā vir
zienā par noteiktu atstatumu un 
tādējādi gludi apstrādātās vir
smas nepieciešamā izmēra pre
cizitāte tiek uzturēta prasītajā 
līmenī ilgāku laiku.

Gludi apstrādātās virsmas 
izmēru, piemērojoties griežņa 
nodilumam, var automātiski re
gulēt arī virpošanā, lietojot 
ВНИИ1 izstrādātos platos (līdz 
40 mm) cietsakausējuma griež
ņus, kuriem ir liels asmens slī
puma leņķis 7, (7 =  45°, Ф =
=  0; [135]). Asmens aktīvā daļa DC (116. zīm.), uz kuru iedarbojas 
skaida, nodilst. Apstrādātās virsmas precizitāte un gludums ir at
karīgs galvenokārt no asmens stāvokļa vietas D  tuvumā; jo lielāks 
nodilums šajā posmā, jo lielāks ir apstrādātās virsmas izmēra pie
augums un sliktāks tās gludums. Prasīto izmēra precizitāti un vir
smas gludumu panāk ar griežņa plāksnītes nelieliem (0,1—0,4 mm) 
periodiskiem pārvietojumiem paralēli asmenim AB  no punkta В uz 
punktu D, t. i., pakāpeniski ievadot griešanā vēl nestrādājošo 
asmens posmu DB. Plāksnīti, kas noslīpēta leņķos у un a, speciālā

116. z īm.  Virpošana ar plato griezni, 
kam ir liels asmens slīpuma leņķis 

7. (shēma)

1 Всесоюзный научно-исследовательский инструментальный институт 
Vissavienības Instrumentu zinātniskās pētniecības institūts. — Tulk.
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griežņturī nostiprina ar griešanas spēku palīdzību1, plāksnīti vir
zienā BD var periodiski pārvietot gan pēc suporta katrreizējas at
griešanās izejstāvoklī (apstrādājot īsas sagatavojumu virsmas), gan 
arī griešanas procesā (ar solenoīda palīdzību, ja apstrādā garas 
sagatavojumu virsmas). Čuguna virzuļgredzenu gludajā virpošanā 
ar tādu griezni (BK3), sistemātiski pārvietojot to papildus par 
0,3 mm pēc katra pārgājiena, ir sasniegta apstrādes precizitāte 15p 
robežās, turklāt ievērojami pieaugot (salīdzinot ar parasto griezni) 
izmēra noturībai un stabili saglabājoties apstrādātās virsmas glu- 
dumam (V7—V8) [135]. Kad plāksnīte nodilusi visā asmens ga
rumā, tā viegli apmaināma pret jaunu.

No visiem aplūkotajiem griežņu nodiluma jeb neasuma kritēri
jiem visvairāk izplatīts ir optimālā nodiluma un tehnoloģiskais kri
tērijs. Ražošanas apstākļos par kritēriju pieņem atbilstošās griežņu 
nodiluma vērtības, kas sniegtas šīs nodaļas beigās.

Nodilums ietekmē ne vien instrumenta noturību, bet arī grieša
nas procesa raksturu. Kad sasniegts zināma lieluma nodilums pa 
mugurvirsmu, strauji pieaug griešanas spēki, ceļas griešanas tem
peratūra, pasliktinās apstrādātās virsmas kvalitāte un izmainās tās 
izmērs, rodas vibrācijas; turpinot darbu ar tādu jau pietiekami no
dilušu griezni, asmens var arī atskaldīties (sabrukt), it sevišķi 
griežņiem ar cietsakausējumu vai minerālkeramiskajām plāksnītēm. 
Nodilums pa skaidvirsmu mazāk ietekmē griešanas procesu. Tā 
ietekme krasi pieaug tikai tad, ja grieznis pilnīgi nodilis (kad iz
zudis laukumiņš c, kas parādīts 107. zīmējumā /;); tādu no
dilumu nevar pieņemt par optimālo. Sakarā ar to visbiežāk limitē 
nodilums pa mugurvirsmu. PSRS bijušās Darbmašīnu būvniecības 
ministrijas dati rāda, ka griežņiem, kas izgatavoti no ā t r g r i e 
z ē j  t ē r a u d a ,  par neasuma kritēriju var ieteikt šādas vidējās 
vērtības maksimāli pieļaujamam nodilumam pa mugurvirsmu:

1) garenvirpošanas griežņiem tērauda un kaļamā čuguna ap
strādē ar dzesēšanu — 1,5—2 mm; bez dzesēšanas — 0,3—0,5 mm; 
pelēkā čuguna rupjajā virpošanā — 3—4 mm, pusgludajā virpo
šanā — 1,5—2 mm;

2) galu pievirpošanas un izvirpošanas griežņiem tērauda un ka
ļamā čuguna apstrādē ar dzesēšanu — 1,5—2 mm; bez dzesēša
nas — 0,3—0,5 mm; pelēkā čuguna apstrādē bez dzesēšanas — 1,5— 
2 mm;

3) iegriešanas un nogriešanas griežņiem tērauda un kaļamā 
čuguna apstrādē ar dzesēšanu — 0,8— 1,0 mm; bez dzesēšanas — 
0,3—0,5 mm; pelēkā čuguna apstrādē bez dzesēšanas — 1,5—2,0 mm;

1 Parasto griežņu plāksnīšu nostiprināšana ar griešanas speķu palīdzību 
parādīta 143. zīmējumā; griežņtura konstrukciju sk. [135].
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4) fasongriežņiem tērauda apstrādē ar dzesēšanu — 0,4— 
0,5 mm;

5) vītņu griežņiem rupjai iegriešanai tērauda sagatavojumā ar 
dzesēšanu — 2,0 mm; gludai iegriešanai — 0,3 mm.

Garenvirpošanas un galu pievirpošanas griežņiem ar c i e t  sa
k a u s ē j u m u  plāksnītēm par neasuma kritēriju ieteicams šāds 
nodilums pa mugurvirsmu:

1) tēraudu apstrādē — 0,8— 1 mm;
2) pelēkā čuguna apstrādē, ja padeve s^0,3 mm/apgr — 1,4 — 

1,7 mm; ja padeve s>0,3 mm/apgr — 0,8— 1 mm.
Nogriešanas griežņiem ar cietsakausējumu plāksnītēm hm =  

=  0,34-0,5 mm. Griežņiem ar m i n e r ā l k e r a m i s k a j ā m  
p l ā k s n ī t ē m  maksimāli pieļaujamais nodilums /im=0,6-4 
4-0,8 mm.

Sājā nodaļā aplūkotās siltuma izdalīšanās un instrumentu no- 
d ilšanas likumsakarības ir spēkā ne tikai virpošanā, bet galvenajos 
vilcienos arī citos metālu griešanas veidos; nosakot griešanas re
žīma elementus (griešanas dziļumu, padevi un griešanas ātrumu), 
par pamatu jāņem šīs likumsakarības.

11 Metālu griešana
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GRIEŠANAS ĀTRUMS, KO PIEĻAUJ GRIEZNIS

No mašlnlaika formulas

Tm =  —  min
n-s

izriet, ka šis laiks, ja pārējie apstākļi vienādi, ir atkarīgs no apgrie
zienu skaita vai griešanas ātruma, jo

1000*v . .n = ------- apgr/min.
Ti-D

Jo lielāks griešanas ātrums, jo mazāks ir laiks Tm.
Tomēr griešanas ātrumu nevar nosacīt, neievērojot konkrētos ap

strādes apstākļus, jo, palielinot ātrumu, krasi pieaug griežņa nodil- 
šanas intensitāte, t. i., pazeminās tā n o t u r ī b a  ■— instrumenta 
darbības mašīnlaiks no vienas pārasināšanas līdz nākošai vai līdz

117. z ī m.  Nodiluma atkarība no darbības laika pie dažādiem 
griešanas ātrumiem (tērauds 18Х11ВА, cietsakausējums T15K6)
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noteikta lieluma nodilumam. Tad grieznis bieži jāpārasina, tātad 
palielinās asinātāja darbs un laiks griežņa noņemšanai un uzstādī
šanai; turklāt zināms daudzums griežņa griezējdalas materiāla pār
vēršas atkritumos (uzasināšanas procesā). Tādējādi instrumenta 
nodilums (vai tā noturība) ietekmē apstrādes ražīgumu un pašiz
maksu.

No 117. zīmējumā attēlotās atkarības redzams, ka 20 min dar
bības laikā grieznim nodiluma dēļ izveidojas šāda dziļuma iedobumi: 
ja griešanas ātrums ir 200 m/min, — 0,05 mm; ja griešanas ātrums 
ir 250 m/min — 0,11 mm, bet, ja tas sasniedz 300 m/min, — 0,17 mm. 
Griežņa nodiluma straujais pieaugums, palielinot griešanas ātrumu, 
izskaidrojams ar to, ka palielinās izdalītais siltuma daudzums un 
slīdes ātrums starp berzes virsmām. Jo lielāks griešanas ātrums, jo 
vairāk pazeminās griežņa materiāla cietība, jo lielāks tad ir skaidas 
un sagatavojuma virsmas garums, kas vienā un tai pašā laikā pār
vietojas pa griezni to saskares vielās, jo lielāks nodilums rodas šajā 
laikā. Tāpēc lielāku interesi izraisa nevis tas griešanas ātrums, kas 
aprēķināms pēc formulas

т.-D -n  ,v — ------  m/min
1000

un kuru nosaka mctalgriešanas mašīnas kinemātiskie dati, bet grie
šanas ātrums, ko pieļauj griežņa griezējīpašības pie kaut kādas no
turības, kas atbilst noteikta lieluma nodilumam. Jo lielāku griešanas 
ātrumu pieļauj grieznis pie vienas un tās pašas noturības, jo aug
stākas ir tā griezējīpašības un ražīgums.

1. DAŽĀDU FAKTORU IETEKME UZ GRIEŠANAS ĀTRUMU, KO 
PIEĻAUJ GRIEZNIS

Griešanas ātrumu, ko pieļauj grieznis, ietekmē šādi faktori:
1) griezējinstrumenta noturība;
2) apstrādājamā metālā fizikāli mehāniskās īpašības;
3) instrumenta griezējdaļas materiāls;
4) padeve un griešanas dziļums;
5) griežņa griezēj daļas ģeometriskie elementi;
6) griežņa kāta šķēluma izmēri;
7) eļļojošais dzesētājšķidrums;
8) griežņa maksimāli pieļaujamais nodilums;
9) apstrādes veids.

n *
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Sakarība starp griešanas ātrumu un noturību

Eksperimentāli ir konstatēts, ka starp griešanas ātrumu un grie
zējinstrumenta noturību, ja tas izgatavots no instrumentu tēraudiem 
ir noteikta sakarība: jo lielāks griešanas ātrums, jo mazāka ir 
griežņa noturība (118. zīm. līknes 1 un 2). Tas pilnīgi izskaidro

jams ar agrāk aprakstīto 
griešanas ātruma ietekmi 
uz siltuma izdalīšanos un 
nodilumu. No šīs sakarības 
secināms arī pretējais, t. i„ 
ja grib iegūt lielāku instru
menta noturību, tad jā
strādā ar mazāku grieša
nas ātrumu.

Instrumentiem ar ciet- 
sakausējumu plāksnītēm 
sakarība starp griešanas 
ātrumu un noturību ir sa
režģītāka. No sakarības, 
kas attēlota 118. zīmējuma 
(līkne 3), redzams, ka zi
nāmos apstākļos nerūdīta 
tērauda apstrādē, palielinot 
griešanas ātrumu, cietsa
kausējuma griežņa noturība 
sākumā samazinās, pēc tam 
palielinās, bet pēc tam at

kal samazinās; turklāt, jo cietāks apstrādājamais metals, jo ma
zākas ir kritisko ātrumu vērtības, kas atbilst pārliekšanās punktiem 
(sal. 118. un 119. zīmējumā parādītās sakarības). Cietsakausējumiem 
tāda sakarība starp griešanas ātru
mu un noturību izskaidrojama tā, 
ka pie mazām v vērtībām zemas 
griešanas temperatūras dēļ griežņa 
dilšana noris lēni. Palielinot grie
šanas ātrumu, temperatūra uz vir
smām, kur grieznis saskaras ar sa
gatavojumu un skaidu, pieaug; tas 
sekmē salipšanu (sametinašanos) 
saskares vietās un atbilstoši palie
lina griežņa dilšanas intensitāti 
un pazemina noturību. Vēl vai
rāk palielinot griešanas ātrumu v

T

119. z ī m.  Ar cietsakausējuma 
plāksnīti izveidota griežņa noturī
bas atkarība no griešanas ātruma, 
apstrādājot rūdītu tēraudu, HRC=-- 
=51-^52 (pēc A. Malkina datiem)

118. z ī m.  Sakarība starp griešanas ātrumu 
un griežņa noturību [116]:

1 — griežņiem, kas izgatavoti no tērauda У 12; 2 — 
griežņiem, kas izgatavoti no tērauda P18; 3 — 

griežņiem ar cietsakausējuma T15K6 plāksnīti
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(sākot ar и =10 m/min, 119. zīm.), temperatūras celšanās ietekmē 
skaidas un sagatavojuma virskārta kļūst mīkstāka (notiek pat mik- 
roapkausēšana), kas kavē salipšanu, atvieglo relatīvo slīdi un sa
mazina nodilšanas intensitāti (paaugstina noturību); noturības pa
augstināšanos sekmē arī tādi faktori kā cietsakausejuma stignbas 
palielināšanās sitienā (it sevišķi 600—800° temperatūru intervālā) 
un uz griezni darbojošos speķu samazināšanās. Vēl vairak palielinot 
griešanas ātrumu (u~20 m/min), pieaug atbilstošā griešanas tem
peratūra, kas krasi pazemina cietsakausējumia cietību un izturību, 
un tāpēc griežņa dilšanas intensitāte (aizvien pieaugot berzes ceļam 
vienā un tai pašā laika sprīdī) paaugstinās un noturība pazeminās.

120. z ī m. Sakarība starp griešanas ātrumu un noturību:
а — vienkāršajās koordinātēs; b — logaritmiskajās koordinātēs (tērauds 45, rTb =45 kG/mm2, 

cietsakausējums T15K6. tx s —2X0,4)

Ja griežņu noturība ir vienāda, piemēram, 50 min (118. zīm.), 
tad izdevīgāk strādāt (var sasniegt lielāku ražīgumu), ja griešanas 
ātrums u= 160 m/min, nekā tad, ja и=50 m/min. Sakarā ar to 
par cietsakausejuma racionālās izmantošanas zonu jāuzskata 
posms, kas atrodas pa labi no maksimālās noturības pārliekšanās 
punkta. Tāpēc sakarību starp lielumiem v un T aplūkosim lejup 
krītošajā zarā, kas vienkāršajās koordinātēs ir līkne (120. zīm. a), 
bet logaritmiskajās koordinātēs — taisne (120. zīm. b). 

Matemātiski šī sakarība izsakāma šādi:

v =  j -  vai v ■ Tm =  A =  konst,

kurn — griešanas ātrums (m/min);
T — noturība (min), kas atbilst dotajam griešanas ātrumam; 

m — relatīvās noturības rādītājs, kas raksturo noturības 
ietekmi uz griešanas ātrumu;
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А — pastāvīgs lielums, kas atkarīgs no apstrādes apstāk
ļiem (griežņa un sagatavojuma materiāls, dzesēšana, 
nogriežamās sloksnītes šķēlums u. c.).

Logaritmējot pirmo vienādojumu, iegūstam:

Īgu  =  lg  А — m • IgT ,

t. i., logaritmiskajās koordinātēs sakarību starp griešanas ātrumu 
un noturību izsaka taisnes vienādojums, pie kam tās slīpuma leņķa 
tangenss ir relatīvās noturības rādītājs (120. zīm. b):

m — tga =  — ■

Relatīvās noturības rādītājs raksturo to, cik plašās robežās 
mainās griežņa noturība, mainot griešanas ātrumu. Šis rādītājs at
karīgs no apstrādājamā metālā, griežņa griezējdaļas materiāla, 
nogriežamās sloksnītes biezuma, apstrādes veida un apstākļiem. 
Griežņiem, kas izgatavoti no ātrgriezējtērauda, relatīvās noturības 
rādītājs tēraudu apstrāde ir lielāks nekā čugunu apstrādē; lietojot 
apstrādē griežņus ar cietsakausējumu plāksnītēm, tas ir otrādi. Ja 
skaida ir plāna (gludapstrādē), relatīvās noturības rādītājs m ir 
mazāks nekā tad, ja skaida ir bieza. Jo lielāks skaidleņķis, jo ma
zāks ir relatīvās noturības rādītājs. No ātrgriezējtērauda izgatavo
tiem iegriešanas un nogriešanas griežņiem relatīvās noturības 
rādītājs ir lielāks nekā garenvirpošanas, galu pievirpošanas un iz- 
virpošanas griežņiem. Ja apstrādē pielieto dzesēšanu, tad m ir lie
lāks nekā sausajā apstrādē. Nodilumam palielinoties, relatīvās 
noturības rādītājs samazinās.

Instrumentiem, kas strādā ar maziem griešanas ātrumiem, ir 
lielāks rādītājs m nekā instrumentiem, kas strādā ar lieliem ātru
miem. Tas ir tāpēc, ka pie lieliem griešanas ātrumiem nodilšanas 
intensitāte strauji pieaug un neliels griešanas ātruma palielinājums 
krasi samazina noturību, kas atbilst tam pašam nodilumam.

Cietsakausējumiem ir lielāks relatīvās noturības rādītājs (t. i., 
taisne iet stāvāk) nekā ātrgriezējtēraudiem. Tas nozīmē, ka vienādi 
griešanas ātruma palielinājumi dod dažādus instrumenta noturības 
pamazinājumus. Ātrgriezējtēraudiem tas ir lielāks un cietsakausē
jumiem — mazāks. Tas izskaidrojams tā, ka cietsakausējumiem ir 
lielāka karstuma un sarkankvēles noturība, t. i., tiem cietība, palie
linoties izdalītajam siltuma daudzumam, mainās gausāk, tātad 
nodilšanas intensitāte, palielinot griešanas ātrumu, tāpat mainās 
gausāk.

PSRS bijušās Darbgaldu būvniecības ministrijas dati rāda, ka, 
apstrādājot tēraudu, tērauda lējumus un kaļamo čugunu, pielietojot
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dzesēšanu, garenvirpošanas, galu pievirpošanas un izvirpošanas 
griežņiem, kas izgatavoti no ātrgriezējtērauda, mv =0,125; apstrā
dājot pelēko čugunu, m =  0,l [33]. Griežot tērauda lējumus un ka
ļamo čugunu un pielietojot dzesēšanu, nogriešanas un iegriešanas 
griežņiem, kas izgatavoti no ātrgriezējtērauda, m =  0,25; ja griež 
pelēko čugunu un nepielieto dzesēšanu, m=0,15. Griežņiem, kas 
izveidoti ar cietsakausējumu plāksnītēm, m =  0,125^-0,3 (mv =  
=  0,2); ja apstrādā rūdītus tēraudus, šiem pašiem griežņiem
/72 =  0,1.

Agrāk minētā sakarība starp griešanas ātrumu un noturību ļauj 
aprēķināt noturību T2 pie ātruma v2 vai arī ātrumu v2 pie noturī
bas T2, ja ir zināma noturība T\ pie ātruma v\ (un pārējie griešanas 
apstākļi ir vienādi).

No vienādojuma u-Fm= A  =  konst secināms, ka

Tā kā relatīvās noturības rādītājs pie maziem un lieliem grieša
nas ātrumiem ir dažāds, tad, pārrēķinot griešanas ātrumu no ma
zām uz ļoti lielām noturībām (piemēram, uz 7’>500 min), šīs for
mulas var dot nepareizus rezultātus.

Vispārējā gadījumā noturībai un tai atbilstošajam griešanas 
ātrumam jābūt tādam, lai reizē ar pietiekošu apstrādātas virsmas 
kvalitāti varētu sasniegt arī augstu darba ražīgumu un zemu ap
strādes pašizmaksu.

Tā kā apstrādes apstākļi, griezējinstrumentu un metalgriešanas 
mašīnu konstrukcijas, ražošanas vispārējais tehniskais līmenis un 
metalgriešanas mašīnu un instrumentu tehniski ekonomiskie eks
pluatācijas apstākļi mēdz būt dažādi, tad dažādām jābūt arī notu
rības vērtībām un tām atbilstošajam griešanas ātrumam. Piemēram, 
daudzinstrumentu apstrādē (uz automātiem un pusautomātiem), 
kad neaso instrumentu nomainīšanai un to ieregulēšanai jāizlieto 
daudz laika un darba, instrumentu noturībai jābūt lielākai nekā 
vieninstrumenta apstrādē, kad veic vienkāršākus darbus.

Pēc НИБТН' datiem, darbā ar normāliem garenvirpošanas un 
galu pievirpošanas griežņiem, kuri izgatavoti no ā t r g r i e z ē j -

1 Научно-исследовательское бюро технических нормативов — Tehnisko 
normatīvu zinātniskās pētniecības birojs. — Tulk.

no kurienes

vai
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t ē r a ud a  un kuriem ir vidēju izmēru kāts (Й Х Я =  10x 16: 
16X25; 20X30), apstrādājot tēraudu uz parastam virpām, no
turību pieņem robežās 25—55 min, bet, apstrādājot čugunu, — 
30—70 min.

Garenvirpošanas un galu pievirpošanas griežņiem, kas izveidoti 
ar c i e t s a k a u s ē j u m u  plāksnītēm un kam kāta šķēlums ir 
10X16; 16X25 un 20x30 mm, atkarībā no metalgriešanas mašī
nas vērtības, kā ari neaso instrumentu nomainīšanai un ieregule- 
šanai nepieciešamā laika ieteicams pieņemt noturību 15—40 min 
robežās [69]; ja metalgriešanas mašīnas vērtība ir līdz 1500 rbļ. 
un neasā griežņa nomainīšanai un ieregulēšanai nepieciešamais 
laiks — 1 min, tad garenvirpošanas un galu pievirpošanas griežņu 
noturības periods 7=30 min.

10. tabulā, kas sastādīta pēc НИБТН materiāliem, doti vidējie 
korekcijas koeficienti griešanas ātrumam, ko pieļauj ar c i e t s a 
k a u s ē j u m u  plāksnītēm izveidoti griežņi atkarībā no noturības 
(par vienību pieņemta griešanas ātruma vērtība, kas atbilst notu
rībai 7=30 min).

10. tabula
Griešanas ātrumā korekcijas koeficienti atkarība no noturības 

(griežņiem ar cietsakausējumu plāksnītēm)

Apstrādājamais metals
Noturība T (min)

15 20 25 30 | 35 j 40 60 | 90

Nerīidits tērauds: ču
guns 1,15 1,08 1,03 1,00 0,97 0,95 0,88 0,81

Rūdīts tērauds . . . 1,07 1,03 1,01 1,00 0,98 0,97 0,94 0,91

Apstradajama metālā ietekme
Liela ietekme uz griešanas ātrumu, ko pieļauj grieznis, ir apstrā

dājamā metālā fizikāli mehāniskajām īpašībām. Sī ietekme ir atka
rīga galvenokārt no siltuma izdalīšanās griešanas procesā un šā 
siltuma sadalījuma starp skaidu, sagatavojumu, griezni un apkār
tējo vidi. No vienas puses, jo augstākas apstrādājamā metālā me
hāniskās īpašības (izturība un cietība), jo lielāks tad ir skaidas 
veidošanai izlietotais darbs un izdalītā siltuma daudzums, jo 
augstāka griežņa sakarsuma temperatūra un metālā deldēšanas 
spēja, jo intensīvākā griežņa nodilšana un tātad jo mazāku grieša
nas ātrumu pieļauj grieznis, protams, ja noturība un pārējie 
apstrādes apstākļi ir vienādi. No otras puses, jo lielāka apstrādā
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jamā metālā siltumvadāmība, jo intensīvāk siltums noplūst uz 
skaidu un sagatavojumu, jo mazāk tad sakarst grieznis un jo lie
lāks ir pieļaujamais griešanas ātrums, jia pārējie apstākļi ir vienādi. 
Lielāks griešanas ātrums pieļaujams, ari palielinoties tērauda stip
rumam un plastiskumam (uz deldēšanas spējas pazemināšanās 
rēķina [130]).

Griešanas ātrumu, ko pieļauj instrumenta griezējīpašības, 
ietekmē ari tērauda ķīmiskais sastāvs, termiskā apstrāde un šajā 
apstrādē iegūtās struktūras raksturs [130]. Tā, piemēram, samazi
not konstrukciju oglekļ tēraudā oglekļa saturu, pieļaujamais 
griešanas ātrums palielinās, bet, ievadot leģējošus elementus 
(Cr, Mn u. c.), — samazinās; tēraudam 40X vislielākais pieļauja
mais griešanas ātrums ir tad, ja to atkvēlina 900° temperatūrā, 
tēraudam 40 — ja to normalize pie f  =  900ч-950°, un ātrgriezēj- 
tēraudiem — ja tos izotermiski atkvēlina1. Graudainajam pērli tam 
vislielākais pieļaujamais griešanas ātrums ir tad, ja cementitam 
ir sīku, lodesveidīgu graudiņu forma un tas vienmērīgi sadalīts 
feritā; no struktūrām vislielāko griešanas ātrumu pieļauj ferits, tam 
seko (pieļaujamā griešanas ātruma samazināšanas secībā) pun
ktainais perlits, grandamais perlits, plākšņainais perlits. sorbitvei- 
dīgais perlits, sorbits, troostosorbits.

No prakses ir zināms, ka sīkgraudainos tēraudus vieglāk ap
strādāt nekā rupjgraudainos un ka, ievadot nelielā daudzumā da
žus elementus (piemēram, sēru līdz 0,1% un svinu līdz 0,2— 0,25% 
[157]), var uzlabot tērauda apstrādājamību, sevišķi nemainot tā 
mehāniskās īpašības.

Griešanas ātrums, kas pieļaujams dotā metālā apstrādē pie no
teiktas griežņa noturības, ir galvenais metālu apstrādajamības2 rak
sturotājs. Jo lielāks šis ātrums, jo labāka ir dotā metālā apstrādā- 
jamība; metalam, kas pie tās pašas griežņa noturības un vienādiem 
pārējiem apstākļiem pieļauj mazāku griešanas ātrumu, ir sliktāka 
apstrādājamība.

Vissliktākā apstrādājamība ir instrumentu ātrgriezējtēraudiem, 
hroma-niķeļa-volframa, hroma-mangana, hroma-silīcija, hroma-silī- 
cija-mangāna un silīcija-mangāna tēraudiem. Ļoti slikta apstrādā
jamība ir arī austenita karstumizturīgajiem tēraudiem (sk. 237. un 
238. lpp.).

Viegli (ar lielu griešanas ātrumu) var apstrādāt automātu tē
raudus, krāsainos un vieglos sakausējumus.

1 Četras stundas karsē pie t°=  870°, strauji atdzese līdz 740" un 2 stundas, 
notur šādā temperatūrā.

2 Metālu apstradājamību raksturo ari apstrādātās virsmas gludums (kas 
sevišķi svarīgi galīgajās — gludapstrādes operācijās), ka an spēki, kas grie
šanas procesā iedarbojas uz instrumentu.
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Alumīnijs apstrādājams ar 5 -6  reizes lielāku griešanas ātrumu 
nekā konstrukciju oglekļtērauds ( C<10,6%; crb=75 kG/mm2); 
silumlnam un lejamiem alumīnija sakausējumiem šis ātrums ir 4— 5 
reizes lielāks.

Tā kā čugunam ir mazāka siltumvadāmība, lielāka deldēšanas 
spēja un tā skaidas spiediens koncentrējas uz maza laukumiņa 
asmens tuvumā, tad čugunam griešanas ātrums ir mazāks nekā 
konstrukciju oglekļtēraudam. Augstas izturības čuguniem ar glo- 
bulāro grafītu, ja tos atkvēlina un atlaidina augstā temperatūrā 
(600°), apstrādājainību var uzlabot par 15—30% (ātruma ziņā 
[85]).

Griešanas ātrums, ko pieļauj grieznis pie noteiktas noturības 
atkarībā no tērauda stiepes izturības robežas, aprēķināms pēc for
mulas

Strādājot ar ātrgriezējtērauda griežņiem, pakāpes rādītāja *  vēr
tība ir atkarīga no apstrādājamā metālā: automātu tēraudiem pakā
pes rādītājs *  =  1,75; oglekļtēraudiem, kam ob<45 kG/mm2, x = l ,  
bet, ja ob>45 kG/mm2, tad *=1,75; hromtēraudiem *=1,75; 
hroma-niķeļa tēraudiem *=1,5; niķeļa, mangāna, hroma-mangāna, 
hroma-silīcija-mangāna, hroma-silīcija, silīcija-mangāna, hroma- 
niķeļa-mangana tēraudiem *=1,5; hroma-molibdena, hroma-ni- 
ķeļa-molibdena tēraudiem un instrumentu ātrgriezējtēraudiem 
*=1,25.

Ja lielo griežņus, kas izveidoti ar c i e t s a k a  u s ē j u mu  
plāksnītēm, tad nerudītiem konstrukciju leģētiem un oglekļtērau
diem *=1,5; rūdītiem tēraudiem *=2 .

Tādējādi, ja ir zināms griešanas ātrums v\, ko pieļauj pie dotās 
noturības grieznis tēraudam, kam stiepes izturība ir obl, tad viegli 
aprēķināt ātrumu v", tēraudam, kuram stiepes izturība ir ob2, jo

t 'Y o h./
no kurienes
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Ja par vienību pieņem to griešanas ātrumu, ko pieļauj grieznis, 
apstrādājot nerūdītus konstrukciju leģētus un oglekļtēraudus,
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kuriem ab=75 kG/mm1 2, tad, apstrādājot teraudus, kam ob ir citāds, 
lietojami īpaši korekcijas koeficienti /\mv, kuru vērtības atroda
mas 11. tabulā1.

t l.  tabula
Korekcijas koeficienti Kmv griešanas atrumam atkarība no stiepes izturības

robežas

Apstrādājamais metāls
Cb (kG/mm2)

40-50 50—60 ļ 60 70 70—80 ļ 80—90 90-100 100—noļllo—120

Konstrukciju un l e ģ ē t s 2 
tērauds, nerudīts . . 2,2 1,6

I
1,25 j 1 0,83 0,71 0,61 0,53

Griešanas ātrums, ko pieļauj grieznis pie noteiktas noturības 
atkarībā no čuguna cietības HB. aprēķināms pēc formulas:

Strādājot ar ā t r g r i e z ē j t ē n a u d  a griežņiem, y =  1,7, bet 
ar griežņiem, kuriem ir cietsakausējumu plāksnītes, у =1,75.

Griešanas ātrumu, ko pieļauj grieznis, ietekmē ari a p s t r ā d ā 
j a m ā  m a t e r i ā l a  s t ā v o k l i s ,  sagatavojuma raksturs un 
virskārtas stāvoklis. Tā, piemēram, ja par vienību pieņem karsti 
velmēta tērauda griešanas ātrumu, tad auksti vilktajam tēraudam 
griešanas ātrums jākoriģc ar koeficientu 1,1, t. i., griešanas ātrums 
ir par to 10% lielāks. Turpretim normalizētam tēraudam šis koefi
cients ir 0,95, atkvēlinātam — 0,9, uzlabotam — 0,8.

Ja par vienību pieņem to griešanas ātrumu, kas pieļaujams, 
apstrādājot tērauda velmējumu, kalumu vai atlējumu, kuram nav 
pļavas vai liešanas garozas (pļavas kārta vai garoza nogriezta 
iepriekšējā pārgājienā vai nokodināta), tad, apstrādājot tādus tē
rauda sagatavojumus, kuriem pļāvās kārta vai garoza nav no
griezta vai nav nokodināta, griešanas ātrums jāsamazina (koefi
cients 0,9).

Cietā garoza vai pļāva, kas rodas pēc liešanas, kalšanas vai 
karstās velmēšanas, krasi palielina instrumenta dilšanu un sakarā 
ar to pazemina griešanas ātrumu.

12. tabulā doti korekcijas koeficienti Ķgv griešanas ātrumam, 
ja sagatavojumam ir pļāva vai garoza un apstrādei lieto griežņus 
ar c i e t s a k a u s ē j u m u 3 plāksnītēm [26],

1 Koeficientus citiem apstrādājamiem metāliem sk. [33].
2 Hroma, hroma-niķela un hrorna-molibdena.
3 Koeficientus ātrgriezējtērauda griežņiem sk. [33].
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12. tabula

Korekcijas koeficienti griešanas ātrumam, ja apstrādājamam sagatavojumam

ir plāva vai garoza

Tērauds un tērauda atlej rimi Č u g u n s

bez piāvas vai 
pēc kodināšanas

ar plāvu vai 
garozu bez garozas

ar garozu

cietība HB

līdz leo 160— 200 pāri par 200

1.0
! !

0 ,9  1,0 1 0,7 0,8 0 ,9

Griežņa griezējdaļas materiala ietekme

Griežņa nodilšana daudzējādā ziņā ir atkarīga no griezējdaļas 
materiāla fizikāli mehāniskajām īpašībām. Jo lielāka šī materiāla 
karsturnnoturība un izturība, jo gausāk dilst griezējinstruments un 
jo lielāks ir tā pieļaujamais griešanas ātrums (ja noturība un pārē
jie apstrādes apstākļi ir vienādi). Jia par vienību pieņem griešanas 
ātrumu, ko pieļauj ātrgriezējtēraudi, tad citiem materiāliem pieļau
jamais griešanas ātrums jākoriģē ar koeficientu /Cmļv, kas instru
mentu leģētiem un oglekļtēraudiem ir mazāks par vienu, bet 
cietsakausējumiem un minerālkeramiskajiem materiāliem lielāks 
par vienu.

Koeficienta K mļv vērtības dažām instrumentu tērauda markām 
ir šādias.

Griežņa griezējdaļas tērauda marka PI8,P9 9ХС У10А,У12Л
Koeficienti Tri, ................................  1 9,5 0,5 un mazāk"lv

Cietsakausējumiem korekcijas koeficients griešanas ātrumam, 
ko pieļauj grieznis, ir 3— 10 un vairāk reizes lielāks nekā ātrgrie- 
zējtēraudam P18 (ja griežņa griezējdaļai ir optimālā ģeometrija).

Ja par vienību pieņem griešanas ātrumu, ko pieļauj cietsakau- 
sējums T15K6, tad sakausējumam Т5КЮ korekcijas koeficients ir 
0,65, bet sakausējumam T30K4 — 1,3ч-1,5 (pusgludajā virpošanā, 
ja t=l4-2,5 mm un s =  0,l4-0,3 mrn/apgr). Ražošanā sekmīgi 
ieviestais cietsakausējums T14K8 ļauj palielināt griešanas ātrumu 
par 25% (salīdzinot ar sakausējumu Т5КЮ).

Ja ņem par bāzi sakausējumu BK8, tad cietsakausējumam BK6
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griešanas ātruma koeficients ir 1,2, bet cietsakausējumam В КЗ — 
1,Зч-1,5 (pusgludajā virpošanā).

Salīdzinājumā ar sakausējumu BK8* sakausējums BK2 ļauj pa
lielināt griešanas ātrumu (gludajā virpošanā) par 35—40%, bet 
sakausējums BK4 — par 20—30% (gan gludajā, gan arī rupjajā 
apstrāde).

Griežņi ar minerālkeramiskajām plāksnītēm tēraudu gludajā 
un pusgludajā apstrādē pieļauj 1,1— 1,3 reizes lielāku griešanas 
ātrumu nekā sakausējums T15K6; čuguna gludajā un pusgludajā 
apstrādē — 1,5 reizes lielāku ātrumu nekā sakausējums BK6. Dažās 
operācijās šie koeficienti ir vēl lielāki (līdz 3 reizes).

Padeves un griešanas dziļuma ietekme

Padeve un griešanas dziļums, ietekmējot griešanas spēkus un 
temperatūru, stipri ietekmē arī griešanas ātrumu, ko pieļauj griez
nis. Jo lielāka padeve un griešanas dziļums, jo lielāki arī spēki, kas 
darbojas uz griezni, un griešanas temperatūra, jo intensīvāk nodilst 
grieznis, jo mazāku griešanas ātrumu pieļauj grieznis pie vienas 
un tās pašas noturības. Sakarību starp griešanas ātrumu, padevi 
un griešanas dziļumu pie noteiktas noturības, piemēram, 30 min, 
vispārinātā veidā izsaka šāda formula:

kur r30 — griešanas ātrums (m/min), ko pieļauj instru
ments (grieznis), ja tā noturība ir 30 min;

Cv80— pastāvīgs koeficients, kas atkarīgs no [apstrādā
jamā metālā, griežņa griezējdaļias materiāla, 
griežņa ģeometrijas, dzesēšanas un citiem ap
strādes apstākļiem (mūsu gadījumā viens no 
šiem apstākļiem ir griežņa noturība, kas vienlī
dzīga 30 min);

t — griešanas dziļums (min); 
s — padeve (mm/apgr);

jcv uny v — pakāpju rādītāji, kas atkarīgi no apstrādājamā 
metālā, griežņa materiāla un apstrādes apstāk
ļiem.

Oglekļtērauda sagatavojumu ārējā virpošanā un izvirpošanā ar 
ātrgriezējtērauda griežņiem, ja s 0,25 mm/apgr, xv =  0,25,

* Dažas čuguna gludapstrades operācijās sakausējums BK^ salīdzinājuma 
ar sakausējumu BK8 ļauj palielināt griešanas ātrumu trīskārt [84].
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yv =0,33; turpretim, ja padeve s >  0,25 mm/apgr, xv =0,25, 
ž/v =0,66 (ja s < t ) .

No šim pakāpju rādītāju vērtībām secināms, ka: 1) tie ir mazaki 
par vienu, t. i., griešanas ātrums samazinās gausāk, nekā pieaug 
padeve un griešanas dziļums; 2) .padeves pakāpes rādītājs ir lie
lāks nekā griešanas dziļuma pakāpes rādītājs, t. i., padeves palie
lināšana griešanas ātruma samazināšanos ietekmē vairāk nekā 
griešanas dziļuma palielināšana. Otrais secinājums izskaidrojams 
šādi: palielinot padevi, palielinās nogriežamās sloksnītes biezums 
un izdalītā siltuma daudzums, bet asmens aktīvās daļas garums 
(sk. 78. zīm. b) un griežņa galvas tilpums (kas atrodas pie asmens 
aktīvās daļas) paliek nemainīgs, tāpēc termodinamiskā slodze uz 
asmens garuma vienību pieaug daudz intensīvāk, nekā palielinot 
griešanas dziļumu. Palielinot griešanas dziļumu, nogriežamās 
sloksnītes biezums nepalielinās, bet reizē ar izdalītā siltuma dau
dzuma palielināšanos palielinās arī asmens aktīvās daļas garums, 
tāpat skaidas un griežņa, kā arī griežņa un sagatavojuma saskares 
laukumu garumi (sk. 78. zīm. a)\ tātad palielinās siltuma aizvadī
šana un līdz ar to termodinamiskā slodze uz asmens garuma vie
nību pieaug mazak, nekā palielinot padevi. Tāpēc arī griešanas 
dziļuma palielināšana mazāk atsaucas uz griežņa nodilšanas inten
sitātes pieaugumu un noturības pazemināšanos un tatad ari mazāk 
ietekmē griešanas ātruma samazināšanos (ja s < t )* .

Tātad, ja nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma laukumi ir vie
nādi, tad parastajam grieznim (cp>0, ja s < t )  ir vieglāk strā
dāt ar mazāku padevi un lielāku griešanas dziļumu; turpretim me- 
talgriešanas mašīnai ir vieglāk strādāt (jaudas ziņā) ar lielāku 
padevi un mazāku griešanas dziļumu, jo griešanas spēku griešanas 
dziļums ietekmē vairāk nekā padeve.

Tā kā griešanas ātrums ir proporcionāls koeficientam Cv, tad, 
izmantojot attiecību

Zinot koeficienta CVg0vērtību pie noturības 30 min, pēc dotās 
formulas var viegli aprēķināt koeficienta CVw vērtību pie noturības 
40 min. Koeficientu Cv aprēķinu var vienkāršot, izmantojot 
10. tabulā dotos griešanas ātruma korekcijas koeficientus.

* Ja nogriežamās sloksnītes ir apgrieztas ( s>t ) ,  griešanas dziļumam ir lie
lāka ietekme nekā padevei (sk. 229. lpp.).

var secināt, ka
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Griežņa ģeometrisko elementu ietekme

Griezējdaļas ģeometriskie elementi stipri ietekmē ne vien skai
das veidošanās procesu, siltuma izdalīšanos un sadalīšanos, bet arī 
griešanas ātrumu, ko pieļauj grieznis.

Jo lielāks g r i e š a n a s  l e ņķ i  s, jo lielākas ir deformācijas, 
izdalītais siltuma daudzums un spēki, kas darbojas uz griezni, tā
pēc intensīvāka ir arī griežņa nodilšana un zemāka tā noturība. Sa
mazinot griešanas leņķi (palielinot skaidleņķa pozitīvo vērtību), 
deformācijas, griešanas spēki un izdalītais siltuma daudzums sama
zinās un noturība sākumā palielinās (121. zim.). Taču reizē ar 
leņķa +  palielināšanu samazinās ķīļleņķis un griežņa galvas til
pums, tāpēc siltuma novadīšana no griežņa berzes virsmām un as
mens izturība samazinās un, sākot ar zināmu griešanas leņķa vēr
tību, nodilšana pastiprinās (iespējama arī asmens izdrupšana), bet 
noturība pazeminās (121. zīm.). Tāpēc katram sagatavojuma ma
teriālam, griežņa materiālam un citiem apstrādes apstākļiem ir 
savs optimālais griešanas leņķis (skaidleņķis), pie kura noturība 
un tātad arī griešanas ātrums (ja noturības ir vienādas) ir vislie
lākais. Pie tam, jo lielāks apstrādājamā metālā o bvai HB. jo 
mazāka ir optimālā skaidleņķa pozitīvā vērtība (121. zīm.).

Jo lielāks griežņa m u g u r l e ņ ķ i s ,  jo mazāka ir griežņa 
berze gar sagatavojumu, tātad grieznis mazāk nodilst un tam ir lie
lāka noturība. Tomēr, palielinot mugurleņķi, samazinās ķīļleņķis 
un grieznis kļūst neizturīgāks. Sākot ar zināmu mugurleņķa vēr
tību, asmens (sevišķi cietsakausējumiem) sāk izdrupt un griežņa 
noturība strauji samazinās (122. zīm.). Tāpēc katram apstrādāja

6ļ<so

121. z ī m.  Instru
menta noturības at
karība no skaid
leņķa lieluma [150]

122. z ī m.  Instrumenta 
noturības atkarība no 
mugurleņķa lieluma pie 
dažādām padevem 
(s,<s2<S3, ai<a2< «j)
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mam metalam, griežņa materiālam un apstrādes apstākļiem tiek 
īpaši noteikta mugurleņķa optimālā vērtība, pie kuras noturība un 
tātad arī griešanas ātrums (pie vienas un tās pašas noturības) ir 
vislielākais. Pētījumi rāda, ka mugurleņķa optimālās vērtības 
svārstās šaurās robežās (6— 15°) un ka šā leņķa lielumu nosaka 
galvenokārt padeve (nogriežamās sloksnītes biezums): jo lielāka 
ir padeve, jo lielāks spēks darbojas uz griezni un, lai izvairītos 
no asmens izdrupšanas, jo mazākam jābūt mugurleņķim (122. zīm.). 
Turklāt, strādājot ar mazām padevēm (biezumiem), asmens noapa- 
ļojuma rādiusam p jābūt mazākam, kas sasniedzams tad, ja a vēr
tības ir lielākas.

123. z ī m.  Griešanas ātruma atkarība no gai 
vēnā ieslatīšanas leņķa, ja t un s vērtības ir 
konstantas (tērauds 45, oi, =  55 kG/nim2, ciet- 

sakausejums T15K6, tX s=2X 0,3 )

Viens no ģeometriskajiem elementiem, kas stipri ietekmē griežņa 
pieļaujamo griešanas ātrumu, ir g a l v e n a i s  i e s t a t ī š a n a s  
l e ņķ i s .  Jo lielāks šis leņķis, jo lielāks (nemainot padevi un grie
šanas dziļumu) ir nogriežamās sloksnītes biezums, mazāks asmens 
aktīvās daļas garums un griežņa galvas aktīvais tilpums (kas ir 
galvenais siltuma uzņēmējs; sk. 22. zīm.), lielāka termodinamiskā 
slodze uz asmens garuma vienību, intensīvāk dilst grieznis un jo 
mazāka tā noturība. Tāpēc griežņi ar mazu galveno iestatīšanas 
leņķi pieļauj (ja pārējie apstākļi ir vienādi) lielāku griešanas āt
rumu (123. zīm.).

13. tabulā ir doti korekcijas koeficienti griešanas ātrumam, ko 
pieļauj grieznis ar cietsakausējumu plāksnīti1, dažādām galvenā

1 Korekcijas koeficientus ātrgriezejterauda griežņiem sk. [33].
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iestatišanas leņķa vērtībām; par vienību pieņemts griešanas ātrums, 
kad q>=45°.

13. tabula
Korekcijas koeficienti Kcpv griešanas atrumam atkarība no galvenā iestatīšanas

leņķa
(griežņiem ar cietsakausējuma plāksnītēm)

Apstrādājamais metals
Leņķis cp°

10 20 30 45 60 70 so

Tērauds, nerūdīts un rūdīts . 1,55 1,3 1,13 1,0 0,92 0,86 0,81

Pelēkais č u g u n s .................. 1,68 1,4 1,2 1,0 0,88 0,83 0,73

Jāpatur vērā, ka galvenie iestatīšanas leņķi, kas pieļauj lielus 
griešanas ātrumus un tātad ļauj grieznim sasniegt augstu darba 
ražīgumu, griešanas procesā palielina radiālā spēka P y vērtību. 
Līdz ar to, ja sistēma nav pietiekoši stinga, var rasties vibrācijas, 
kas pazemina apstrādātās virsmas kvalitāti un sekmē asmens iz- 
drupšanu (sevišķi griežņiem ar cietsakausējumu un minerālkera- 
miskajām plāksnītēm). Tāpēc griežņus ar mazu galveno iestatīša
nas leņķi ieteicams lielot stingu ( ~  6 ) sagatavojumu apstrādē.

Arī i e s t a t ī š a n a s  p a l ī g l e ņ ķ i s  ietekmē griežņa nodil- 
šanu un tātad arī tā noturību. Ja iestatīšanas palīgleņķis ir mazs 
(< 5 ° ) ,  tad palīgasmenim ir jāveic ievērojams blakusgriešanas 
darbs, tāpēc palielinās izdalītā siltuma daudzums un griežņa dilša
naŝ  intensitāte un tātad pazeminās tā noturība. Palielinot leņķi фЬ 
paligasmens griešanas darbā piedalās mazāk, tāpēc nedaudz palie
linās noturība un tātad arī griešanas ātrums, ko pieļauj grieznis

124. z u t i . Griešanas ātrumā atkarība no iestati- 
šanas palīgieņķa

1 2  M e tā lu  g r ie š a n a
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(ja noturība ir vienāda; sk. 124. zlm.). Tomēr, sākot ar leņķi 
Ф1 =  5-̂ -10°, aizvien vairāk izpaužas griežņa galvas tilpuma 
samazināšanās, kas, pasliktinot siltuma novadīšanas apstākļus un 
radot augstu temperatūru uz griežņa berzes virsmām, pazemina 
pieļaujamo griešanas ātrumu.

Sniedzam korekcijas koeficientus I\(?lv griešanas ātrumam atka
rībā no iestatīšanas palīgleņķa; par vienību pieņemts griešanas āt
rums pie <pi =  10°.

Iestatīšanas palīgieņķis tpū 10 15 20 30 45
Korekcijas koeficients Km 1,0 0,97 0,94 0,91 0.87

Palielinot griežņa v i r s o t n e s  n o a p a ļ o j u m i a  r ā d i u s u ,  
pieaug deformācijas un spēki P z un P y, bet reizē ar to palielinās 
arī asmens aktīvās daļas garums un griežņa galvas tilpums. Pēdē
jie divi faktori, kas sekmē pastiprinātu siltuma novadīšanu, ir pār
svarā, un tāpēc, palielinot griežņa virsotnes noapaļojuma rādiusu, 
griežņa noturība un tātad arī griešanas ātrums, ko tas pieļauj, ne
daudz .palielinās. Tā, piemēram, ja tērauda pusgludajā apstrādē1 
par vienību pieņem griešanas ātrumu, ko pieļauj grieznis ar 
r ~ 2 mm, tad korekcijas koeficienti citām r vērtībām ir šādi: ja 
r =  1 mm Kr =0,86; ja r= 3  mm — Kr =1,09; ja r=  
=4  mm — Kr =  1,21.

Kaut gan palielinātais griežņa virsotnes noapaļojuma rādiuss 
sekmē griešanas ātruma palielināšanos, taču reizē ar to arī ievē
rojami palielina spēkus P7 un P y. Tāpēc, lai izvairītos no vibrāci
jām un asmens izdrupšanas, parastajiem garenvirpošanas griežņiem 
ar cietsakausējumu plāksnītēm virsotnes noapaļojuma rādiusu nav 
ieteicams pieņemt lielāku par 2 mm.

КБЕК griežņiem virsotne gan nav noapaļota (r =  0), tomēr 
griešanas ātrums ir lielāks nekā parastajiem griežņiem, kuriem 
r = 2 mm (125. zīm.). Tas izskaidrojams ar to, ka КБЕК griežņiem 
(sk. 127. zīm.) ir mazi iestatīšanas leņķi (ф=10-7-20°; ф! =  10°), 
tāpēc tie ir pietiekoši noturīgi arī tad, ja r —0. Turklāt, ja griežņa 
virsotne nav noapaļota, tad nav ari asmens līkā posma un defor
mācijas nekoncentrējas pie griežņa virsotnes.

G a l v e n ā  a s m e n s  s l ī p u  m a l e ņ ķ a  A pozitīvā vērtība 
stipri palielina asmens izturību, kas sevišķi svarīgi, ja griešanā 
rodas triecieni (pārtrauktā griešanā), kā arī apstrādājot sagatavo
jumus, kuriem ir garoza vai nevienmērīga uzlaide. Tāpēc, pārejot 
no negatīva leņķa К uz pozitīvu (no — 15° līdz 4-40°), griežņa no
turība palielinās. Turpretim diapazonā A =0— 10° noturības iz
maiņa ir niecīga un to var neievērot.

1 Datus par citieru apstrādes apstākļiem sk. [33]
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Ari griežņa s k a i d  v i r s m a s  f o r m a  ietekmē griešanas 
ātrumu. Ja par vienību pieņem griešanas ātrumu, ko pieļauj griez
nis, kurš izveidots ar cietsakausējuma plāksnīti un kuram ir pla
kana skaidvirsma (forma 1, 130. zīm.), tad plakanai vai iedobtai 
skaidvirsmai ar fāzīli (formas I I  un l l -a ) korekcijas koeficients

v

125. z ī m.  Sakarība starp griešanas ātrumu un 
noturību:

1 — KEEI\ grieznis ((p=l(f, cpi=U0". y = —5°, <x=I2\ r=0), 
dzesēšana no iekšpuses ar ūdeni; 2 — bez dzesēšanas; 
3 — parastais grieznis ar r = 2 mm (tērauds 30ХГСА, 

ab~I60 kG/mm2, cietsakausējums T15K6; tXs=- 1X0,21)

griešanas ātrumam ir 1,15, bet plakanai skaidvirsmai ar negatīvu 
skaidleņķi у =  — 10° (formas I I I  un I l l -а) šis koeficients ir 1,2. 
Formām I I I  un I l l -а attiecībā pret formām II un Il-a  griešanas 
ātruma palielināšanās koeficients ir 1,05.

Griežņa kata šķēluma izmēru ietekme

Ari griežņa šķēluma izmēri ietekmē griešanas ātrumu, ko pie
ļauj grieznis. Jo lielāks griežņa ķermeņa šķēluma laukums, jo in
tensīvāka ir siltuma novadīšana no griežņa berzes (dilšanas) vir
smām un zemāka sakarsuma temperatūra. Pieaug arī griežņa 
stingums, un tāpēc grieznis, kam ir lielāki kāla šķēluma izmēri, 
pieļauj lielākus griešanas ātrumus. Tā, piemēram, ja par vienību 
pieņem griešanas ātrumu, kāds ir ātrgriezējtērauda grieznim ar kāta 
šķēlumu 20X30 mm, tad grieznim ar kāta šķēlumu 16X25 mm ko
rekcijas koeficients griešanas ātrumam Kkv =0,97, bet grieznim 
ar šķēlumu 25x40 mm — 1,04 (apstrādājot tēraudus). Griežņiem 
ar cietsakausējumu plāksnītēm kāta šķēluma izmēri nav svarīgi un 
to ietekmi var neievērot.
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Eļļojošo dzesetājšķidrumu ietekme

Eļļojošie dzesētāj šķidrumi, atvieglojot skaidas veidošanos, sa
mazinot berzes koeficientu un pazeminot griešanas temperatūru, 
ietekmē ari griešanas ātrumu, ko pieļauj grieznis. Sai ziņā visla
bākais ir tas šķidrums, kam reizē ar augstām dzesēšanas īpašībām 
ir ari labs eļļainums, t. i., spēja saglabāt uz slīdes virsmām iztu
rīgu adsorbcijas plēvīti arī pie lieliem spiedieniem. Kā jau teikts, 
vislielākā dzesēšanas spēja ir ūdenī šķīdinātiem eļļojošiem dzesētāi- 
šķidrumiem. Dzesējot skaidas atdalīšanas vietu no augšas ar bagā
tīgu šķidruma plūsmu (8— 12 1/min; sk. 106. zīm. a) un lietojot 
ātrgriezējterauda griežņus, tēraudu ļoti rupjajā apstrādē griešanas 
ātrums salīdzinājumā ar sauso apstrādi palielinās par 20—30%, 
bet gludajā apstrādē (plānas skaidas, izdalās mazāk siltuma) — 
par 8— 10%. Gludajā apstrādē šķidruma caurtece mazāka -nekā 
rupjajā — pietiek ar 4—6 1/min.

Ja dzesēšanas šķidrumu (emulsiju) iepriekš atvēsina līdz +2°, 
tad tēraudu apstrādē griešanas ātrums var būt par 40—45% lie
lāks nekā sausajā apstrādē [27]. No 126. zīmējumā parādītās saka
rības redzams, ka tad, kad dzesēšanas šķidruma temperatūra ir 
zemāka, dotā līnija atrodas tālāk no līnijas, kas atbilst sausajai 
apstrādei, tātad griešanas ātrums, ko pieļauj grieznis pie vienas 
un tās īpašas noturības, ir lielāks.

Pētījumi [127] rāda, ka griežņiem, kas izgatavoti no ātrgriezēj- 
tērauda, griešanas ātrums var būt par 43% lielāks nekā tērauda 
sausajā apstrādē, ja eļļojošo dzesetājšķidrumu (5—8 procentīgo 
emulsola šķīdumu ūdenī) sasmidzinātā stāvoklī ar spiedienu 25— 
30 kG/cm2 pievada griešanas zonai no apakšas (106. zīm. b; 
sprauslas spnaugas garums 3,4 mm, platums 0,55 mm; sprauga 
paralēla galvenajam asmenim, šķidruma caurtece 1,9 1/min). Salī
dzinot ar parasto dzesēšanu no augšas (106. zīm. a), tāds šķidruma 
pievadīšanas paņēmiens palielina griešanas ātrumu par 14,5%, bet 
griežņu noturību vienam un tam pašam griešanas ātrumam — 3,2 
reizes.

Instrumenta dzesēšana ar siasmidzinātu šķidrumu, ko pievada 
no mugurvirsmas puses ar spiedienu 20—25 kG/cm2, pozitīvi 
ietekmē arī griežņus, kas izveidoti ar cietsakausējumu plāksnītēm, 
sevišķi augstas izturības un grūti apstrādājamu Ieraudu griešanā. 
Tā, piemēram, virpojot tēraudu ОХНЗМ (H B = 2904-300) ar griezni, 
kam ir cietsakausējuma T15I\6 plāksnīte, noturība (salīdzinājumā ar 
parasto dzesēšanu) palielinās 1,5—2 reizes (bet pieļaujamais grieša
nas ātrums par 30—40%); par 1—2 klasēm [183] uzlabojas ap
strādātās virsmas gludums.

Griežot parastos pelēkos čugunus, dzesēšanas efekts ir mazāks
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(10-15% ), nekā griežot tēraudus, jo griežņi nodilst visai intensīvi 
ari pie zemām temperatūrām (sakarā ar čuguna lielo deldēšanas 
spēju). Turklāt, griežot čugunu, ja pārējie apstākļi ir vienādi, iz
dāļās mazāks siltuma daudzums (sakarā ar mazo plastisko defor
mēšanos un mazo berzi pa skaidvirsmu), un tāpēc tā novadīšana ir 
mazāk efektīva. Ievērojot turklāt vēl to, ka metalgriešanas mašīna 
stipri notraipās ar putrasveidlgo masu, kas rodas no čuguna putek
ļiem un smalkajam skaidam, pelēko čugunu parasti apstrādā sausā 
veidā.

126. z ī m. Sakarība starp griešanas ātrumu un noturību 
atkarībā no dzesēšanas šķidruma temperatūras (tērauds 

ОХНЗМ. 0  ̂=  76 kG/mm2, grieznis P18, IXs =  2 x 0 . 5 )

Taču, griežot augstas izturības perlita-ferita čugunu, kam ir glo- 
bulars grafīts (cietība H B =  187, stiepes izturības robeža ob=  
=  42,6 kG/mm2. tecēšanas. robeža Oo,2 =  32,2 k G / m m 2) ,  un lietojot 
griezni ar cietsakausējuma В KG plāksnīti, eļļojošais dzesētāj 
šķidrums (10 procentīgais emulsola šķīdums ūdenī, 6—8 1/min, pie- 
vadīšana no augšas) ļauj palielināt griešanas ātrumu par 22%[85]; 
šai gadījumā šķidruma lietošana var attaisnoties. Augstas dilum- 
noturības čugunu (Cr līdz 1 5 % ,  R C = 30-t-34) apstrādē vel lielāks 
efekts iegūts, pievadot šķidrumu ar spiedienu no griežņa mugur- 
virsmas puses. Tā, piemēram, ja tādā veidā pievada 5 procentīgo



182 GRIEŠANAS ĀTRUMS. КО PIEĻAU J GRIEZNIS

sodas šķīdumu (ar spiedienu 8 at, pa sprauslu, kuras diametrs» 
»0,35 mm, šķidruma caurtece 0,35 1/min), tad salīdzinājumā ar 
parasto dzesēšanu no augšas (4 1/min) griežņa noturība pieaug 
10— 11 reizes, tāpēc griešanas ātrumu var palielināt 1,5 reizes [132].

Neraugoties uz zināmu efektu, ko dod eļļojošais dzesētājšķidrums 
(palielina noturību līdz 2 reizēm), tomēr ātrgriešanā ar cietsakau- 
sējumu instrumentiem ārējo dzesēšanu ar bagātīgu šķidruma plūsmu 
izmanto reti (stiprās izšļakstīšanas dēļ), bet biežāk apstrādi veic

sausā veidā. Lai no
vērstu šķidruma iz- 
šļakstīšanos, dažreiz 
lieto iekšējo dzesēša
nu (127. zīm.), kas 
sevišķi izdevīga ču
guna apstrādē, jo tad 
nietalgriešanas mašī
na netiek notriepta ar 
putrasveidīgo masu.

Ātrgriešanā ārējo 
bagātīgo dzesēšanu, 
kas tomēr dod lielāku 
efektu nekā iekšējā, 
var lietot, strādājot 
uz automātiem un 
pusautomātiem, kur 
pastāvīga strādnieka

klātbūtne nav nepieciešama, tāpēc sagatavojumu un griezni var 
viegli nosegt ar aizsargapvalkiem (kas novērš izšļakstīšanos).

Jaievēro, ka metālu ātrgriešanā sevišķa nozīme ir tam, lai dze
sēšana būtu ne tikai bagātīga, bet ari pastāvīga; ja dzesēšanā ir 
pārtraukumi, tad griešanas procesā stipri sakarsētā cietsakausējuma 
plāksnīte pēc pārtraukuma tiek strauji atdzesēta un var saplaisāt — 
grieznis tad vairs nav lietojams.

127. z ī in. КБЕК grieznis ar iekšejo dzesēšanu

Griežņa pieļaujama nodiluma ietekme

Griešanas ātrumu ietekmē arī maksimālais nodilums pa mugur- 
virsmu, kurš pieļaujams zināmos darba apstākļos. Jo lielāks pie
ļaujamais nodilums, jo lielāku griešanas ātrumu var noteikt 
grieznim.

Sniedzam korekcijas koeficientus Ķhv griešanas ātrumam atka
rībā no nodiluma pa mugurvirsmu, ja nerādīta tērauda apstrādē
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lielo griežņus ar cietsakausejuma plāksnītēm (griešanas ātrums pie 
nodiluma Am=0 ,8~  1 mm pieņemts par vienību).

Nodilums hm (mm) 0,8— 1 1,5—2
Koeficients Kh 1 1,33

Virpošanas veida ietekme

Atkarībā no virpošanas veida (ārējā virpošana, iekšējā izvirpo- 
šana, gala virsmu pievirpošana, nogriešana) mainās apstākļi, kādos 
grieznis atrodas skaidas veidošanās procesā.

Tā, piemēram, i e k š ē j ā  i z v i r p o š a n ā  grieznis atrodas 
smagākos apstākļos nekā ārējā garenvirpošanā. Iekšējā izvirpošanā 
griežņa virsotne atrodas uz maksimālā diametra (D>/7o, 16. zīm.), 
t. L, strādā ar vislielāko ātrumu, turklāt tai grūtāk pievadīt dzesētāj- 
šķidrumu un aizvadīt no tās siltumu; negatīvs faktors ir arī tas, ka 
izvirpošanas grieznim, kam ir mazāks kāta šķēlums un liels izlai
dums, ir arī mazāks stingums. Tādos apstākļos grieznis izliecas un 
rodas vibrācijas, tāpēc izvirpošanā parasti nogriež mazāka šķē
luma skaidu un samazina griešanas ātrumu. Pie tam, jo mazāks 
izvirpojamā cauruma diametrs, jo lielāka saskares virsma ir griez
nim ar sagatavojumu, jo lielāks ir nodilums pa mugurvirsmu vienā 
un tai pašā laikā, jo mazāku griešanas ātrumu tad pieļauj izvirpo
šanas grieznis salīdzinājumā ar griezni ārējai garenvirpošanai (sa
mazinājuma koeficients ĶlZi =0,8, jia D <  75 mm; 0,90, ja 
D —764-150 mm; 0,95, ja /7 =  150=250 mm; 1, ja D > 250 mm).

S ķ ē r s v i r  p o š a n ā  (gala virsmu pievirpošana) griežņa 
darba apstākļi ir labvēlīgāki nekā garenvirpošanā, jo, pārvietojoties 
no perifērijas uz centru (šķērspadeve), grieznis vislielākā ātruma 
ietekmē atrodas tikai īsu laika sprīdi. Grieznim pārvietojoties uz sa
gatavojuma centru, šis ātrums samazinās (sk. 20. zīm.) un centrā 
tas vienlīdzīgs nullei. Turpretim ārējās garenvirpošanas (grieznis 
atrodas konstanta griešanas ātruma ietekmē visu apstrādes laiku, 
pie kam šis ātrums šķērsvirpošanā ir maksimālais. Tāpēc šķērsvir- 
pošanas grieznis salīdzinājumā ar garenvirpošanas griezni nodilst 
gausāk, tātad tā griešanas ātrumu var noteikt lielāku. Jo lielāka ir 
starpība starp maksimālo un minimālo griešanas ātrumu, t. i., jo
lielāka ir attiecība — ^ —- apstrādātās gala virsmas maksimā
lais diametrs un D 0 — minimālais diametrs), jo labvēlīgāki ir darba 
apstākļi un jo lielāks ir pieļaujamais griešanas ātrums. 14. tabulā 
doti griešanas ātruma korekcijas koeficienti šķērsvirpošanai atkarībā 
no griešanas virziena un griežņa tipa (salīdzinājumā ar ārējo garen- 
virpošanu un ņemot vērā iestatīšanas leņķus).
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14. tabula
Griešanas ātruma korekcijas koeficienti K$v galu pievirpošanas griežņiem

Apstrādes shēma Griešanas virziens un griežņa 
tips

D - D 0  
Attiecība-----—----

(pēc shēmām*

0,2 0,6 0,8 1,0

Koeficients JKs

К
<3Cļ

10°

Tieša griešana ar galu 
pievirpošanas griezni 0,65 0,68 0,71 0,92

45° R

45° Г +

Tieša griešana ar labējo 
atliekto griezni 0,78 0,80 0,84 1,04

10°

45°

f {

15*

о 5©

Ārējā garenvirpošana 
Tiešā griešana ar kreiso 

taisno griezni

1,00

1,03

1,00

1,05

1,00

1,08

1,00

1,29

Apgrieztā griešana ar la
bējo taisno griezni 1,16 1,18 1,22 1,43

Apgrieztā griešana ar 
galu pievirpošanas 
griezni 1,47 1,49 1,53 1,7
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Nelabvēlīgos apstākļos strādā n o g r i e š a n a s  (iegriešanas) 
griežņi (sk. 133. zīm.), jo to darbā skaidas veidošanās process no
risinās smagākos apstākļos. Mazo virsotnes leņķu un nelielo galvas 
šķēlumu izmēru dēļ nogriešanas griežņi slikti novada siltumu. Tem
peratūras ziņā sevišķi noslogoti ir griežņa stūri, tāpēc tie intensīvi 
nodilst un tātad samazina pieļaujamo griešanas ātrumu salīdzinā
jumā ar ātrumu, ko pieļauj ārējās garenvirpošanas griežņi. Lai pa
lielinātu nogriešanas griežņa stūru izturību, tos izveido ar pārejas 
asmeni (sk. 136. zīm. c ) .

Tāpat kā šķērsvirpošanā, arī nogriešanas griežņa pieļaujamo 

griešanas ātrumu ietekmē attiecība D D Do.
Griešanas ātruma korekcijas koeficienti Ķn nogriešanas (iegrie

šanas) griežņiem ir šādi.

Diametru attiecība
D

Korekcijas koeficienti Kn .

1.0 0,5 0,25 0,10 < 0 ,0 5

1.00 0,97 0,93 0,89 0,86

Ražošanā lieto [86], [87] ari no cietsakausējuina izgatavotus 
nogriešanas griežņus ar diviem simetriski novietotiem asmeņiem; 
katram asmenim leņķis ф =  60-к70° (128. znn.). Sakarā ar lielāku 
metālā masu pie stūriem un garāku asmeni tādiem griežņiem ir 
mazāka termodinamiskā slodze uz asmens garuma vienību nekā 
griežņiem, kam leņķis cp=90°, bet di- 
lumnoturība un pieļaujamais grieša
nas ātrums tiem ir lielāks. Jia nogrie
šanas griežņus, kam ir tādi leņķi ф. 
turklāt izveido ar 0,15—0,30 mm pla
tu negatīvu fāzīti (leņķi yf =  —10-k 
-5— 30°, -y l-;-5G), tad konstrukciju 
un leģēto tēraudu nogriešanā (sagrie
šanā) var izraudzīties padevi s līdz 
0,3 mm/apgr un griešanas ātrumu 

200 m/min (ar parastiem nogrieša
nas griežņiem, kam ir cietsakausēju- 
ma plāksnīte un viens asmens 
leņķī ф=90°, nogriešanu var veikt 
ar s=0,05 mm/iapgr un v ~
— 40 m/min).

Tāds nogriešanas griežņa asmens 
profils (fasonprofils) atvieglo skaidas 
izskriešanu no iegrieztās rieyas un ļ28 zim 
samazina griežņa iesprūšanas iespēju.

Nogriešanas grieznis 
ar diviem asmeņiem
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Tā kā nogriešanas procesā griešana norit īpatnējos apstākļos, 
katrā ziņā jālieto eļļojošie dzesētāj šķidrumi, kuri gan palielina 
griežņa noturību un atvieglo skaidas izskriešanu no rievas, gan ari 
samazina griešanas spēku (kas sevišķi svarīgi, ja lieto nogriešanas 
griežņus, kam ir mazia izturība un stingums).

2. APRĒĶINA FORMULAS GRIEŠANAS ĀTRUMAM, KO PIEĻAUJ
GRIEZNIS

Pamatojoties uz iepriekš teikto, griežņa pieļauto griešanas 
ātrumu ārējā garenvirpošanā var aprēķināt pēc šādas vispārinātas 
formulas:

v - ,  = __ v____ к  •К  - К  •К  •К  •К  -К  •К « . К , V
\ txr . sJr Xn'v Xs” A g v A m lv  Xrt v Xf ]v  X'v к ' kv/v

Х К й г -К. m/min,

k u r :  Cv

T
m
i
s

xv u n  yv

к

74
Km,

Krrv

Kf
Kk

lv

— koeficients, kas raksturo metālu un tā apstrādes ap
stākļus;

— griezējinstrumenta noturība (min);
— relatīvās noturības rādītājs;
— griešanas dziļums (mm);
— padeve (mm/apgr);
— pakāpju rādītāji;
— koeficients, kurā ietverts dotā apstrādājamā metālā un 

tā mehānisko īpašību raksturojums (crb — tēraudiern; 
HB  — čuguniem);

— koeficients, kas rāda apstrādājamā metālā stāvokli un 
sagatavojuma raksturu;

— koeficients, kas rāda, vai sagatavojumam ir garoza;
— koeficients, kas rāda, no kāda materiāla izgatavota 

griežņa griezējdala;
— koeficients, kas rāda galvenā iestatīšanas leņķa 

lielumu;
— koeficients, kas rāda iestatīšanas palīgleņķa lielumu;
— koeficients, kas rāda griežņa virsotnes noapaļojurna 

rādiusa lielumu;
— koeficients, kas rāda griežņa skaidvirsmas formu;
— koeficients, kas rada griežņa kāta šķērsšķēluma iz

mērus;
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Ķ6z — koeficients, kas rada eļļojoša dzesetājšķidruma efek
tivitāti;

Ķh — koeficients, kas rāda griežņa pieļaujamā nodiluma 
lielumu pa mugurvirsmu.

Pilnīgi noteiktai noturības vērtībai (piemēram, noturībai 
Г =30 min) formulu var uzrakstīt vienkāršākā veidā:

Cv

Vs0==M v ' K  m/min’

kur: Ķ  — kopējais korekcijas koeficients, kas parāda visus konkrē
tos apstrādes apstākļus, kuri atšķiras no tiem, kuriem 
atbilstošās CVm vērtības dotas 15. tabulā; ja Т ф 30 min, 
tad šajā kopējā koeficientā reizinātāja veidā jāieved ari 
noturības korekcijas koeficients ĶT .

15. tabula
Koeficienta Cv un pakapju rādītāju vērtības, strādājot ar ātrgriezējtērauda 

P18 vai P9 griežņiem1

Apstrādājamais metals Apstrādes veids Apstrādes
raksturs

Koeficienti un pakapju 
rādītāji

Cy
v80 -*v Уу

Konstrukciju oglekļ- 
tērauds (C<C0,60%), 
°b=75 kG/mm2

Arējā garenvirpoša- 
na2 (ar dzesēšanu)

s<0,25
s>0,25

54,5
34,4

0,25
0,25

0,33
0,66

Iegriešana un nogrie
šana (ar dzesēšanu) — 8,0 0,66

Kajamais čuguns 
H B=  150

Arējā garenvirpošana 
(ar dzesēšanu)

s<0,25
s>0,25

71
50

0,20
0,20

0,25
0,50

Iegriešana un nogrie
šana (ar dzesēšanu)' ____ 16 0,50

Pelēkais čuguns 
H B =  i90

Arējā garenvirpošana 
(bez dzesēšanas)

Pusgludā
Rupjā

24.5
23.5

0,15
0,15

0,30
0,40

Iegriešana un nogrie
šana (bez dzesēša
nas) ___ 10,9 0,40

1 Pec НИБТН materiāliem.
2 Datus par fasonvirpošanu sk. [38].
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Griešanas
v i r p o š a n ā
mulārn:

ātrumu i e к š e j a i z v i r p o š a n ā  un š ķ e r s- 
(gala virsmu pievirpošanā) aprēķina pēc šādām for-

. __v30
txv.syv■K-K,, m/min;

v,30 ■ 30
t xv.Syv

•K-Kļ m/ mi n ,

kur / ( i Zļ, -  korekcijas koeficients, kas raksturo griešanas apstāk
ļus izvirpošanā (183. lpp.);

/<Sy — korekcijas koeficients, kas raksturo griešanas apstāk
ļus šķērsvirpošanā (sk. 14. tabulu, kuras koeficientos 
ir ņemti vērā galu pievirpošanas griežņa iestatlšanas 
leņķi) attiecībā pret ārējo garenvirpošariu ar griezni, 
kam <jp=45° un cpi =  10°.

Griešanas ātrums n o g r i e š a n ā  un i e g r i e š a n ā

v.30 ■ m/min,

kur korekcijas koeficients nogriešana

К  =  K„ •Ks -Km , -Kt ;ы v sv niļv i v

koeficientu Kn sk. 185. lpp.
15. tabulā dotas koeficientu CVgo un pakāpes rādītāju xv un 

yv vērtības virpošanā ar ātrgriezējtērauda P18 vai P9 griežņiem, 
kuriem ir optimālie skaidleņķi, mugurleņķi un galvenā asmens slī- 
pumleņķis, kā ari plakana skaidvirsma. Garenvirpošanas griežņiem 
pieņemts, ka galvenais iestatīšanas leņķis ф=45°, iestatīšanas 
palīgleņķis cpi= 10G; griežņa virsotnes noapaļojuma rādiuss r =  2 mm, 
kāta šķēluma izmēri 20X30 mm vai 25X25 inrn, maksimāli pie
ļaujamais nodilums pa mugurvirsmu /zm= 2 inrn. Iegriešanas un no
griešanas griežņiem <p=90°; <pi= 1ч-2°; A=0; г=0,5-Ю,8 mm. Koe
ficientu CV3o vērtības dotas karsti velmēta vai kalta konstrukciju 
oglekļtērauda (bez garozas) apstrādei, ja oglekļa saturs Cgš0,6% 
un stiepes izturības robeža ob =  75 kG/mm2. Čuguna apstrādei koe
ficientu CVgc vērtības atbilst apstākļiem, kad kaļamajam čugunam 
H B =  150, bet pelēkajam čugunam H B =  190 un sagatavojumam nav 
garozas. Citiem apstrādes apstākļiem Cv vērtības jāreizina ar ko
rekcijas koeficientiem, kuru vērtības dotas iedalījumā «Dažādu fak
toru ietekme uz griešanas ātrumu, ko pieļauj grieznis» (iepriekšē
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jās griešanas ātruma formulās tas ietverts kopējā korekcijas koefi
cientā К  un Ķ ' ) .

Arējā g a r e n  v i r p o š a n ā  ar griežņiem, kam i r c i e t s a k a u -  
s ē j u m u plāksnītes, griešanas ātruma aprēķināšanai ieteicamas 
šādas formulas1:

a) apstrādājot nerūdītus konstrukciju oglekļtēraudus un leģētus 
(hroma, hroma-molibdena un hroma-niķeļa) tēraudus, kam 
cfh =  75 kG/mm2 un kam nav garozas (plāvias), ar cietsakausējumu 
T15K6 bez dzesēšanas:

211
£>30 == -0,18 v(t,2 m/min (ia s 0,3 mm/apgr);

175 5
£>зо =  6̂̂ 0,35 m/min ( ja s >  0,3 mm/apgr);

b) apstrādājot pelēko čugunu, kam HB =  190, ar cietsakausē
jumu BK8 bez dzesēšanas:

96
£>30 = -0 13~0 2 m/min (ja s < 0 ,4  mm/apgr);t ’ *S ’

85
030 =  /02^53 m/mm (ja s>0,4 mm/apgr).

Pēc šīm formulām aprēķina griešanas ātrumu tad, ja tēraudu 
apstrādē lieto griežņus, kam plakana vai iedobta skaidvirsma ar 
fāzīti (forma I I  un Il-a, 130. zīm.) un noturība Г=30 min, vai ja 
čugunu apstrādē lieto griežņus, kam ir plakana skaidvirsma bez 
fāzītes; leņķu -y, a, Yu cņ, X vērtības — optimālās, kas dotas tabulās, 
galvenais iestatīšanas leņķis ф =  45°, iestatīšanas palīgleņķis 
<pi =  10°, griežņa virsotnes noapaļojuma rādiuss r = 2 inrn, maksimāli 
pieļaujamais nodilums pa mugurvirsmu 0,8— 1 mm, kāta šķēluma 
izmērs 20 X 3 0  mm.

Citiem darba apstākļiem un iekšējā izvirpošanā vai šķērsvirpo- 
šanā šajās griešanas ātruma formulās jāieved (reizinātāju veidā) 
korekcijas koeficienti, kas doti iedalījumā «Dažādu faktoru ietekme 
uz griešanas ātrumu, ko pieļauj grieznis».

Strādājot ar n o g r i e š a n a s  g r i e ž ņ i e m ,  kam ir c i e t 
s a k a u s ē j u m u  plāksnītes, griešanas ātrumu aprēķina pēc for
mulas

=  - £ m/mi n.

Ja apstrada neruditus konstrukciju oglekļtēraudus un leģetus te- 
raudus (ub=75 kG/mm2), un čugunus (//Б=190) un lieto griež

1 Pec НИБТН materiāliem.
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ņus ar plakanu skaidvirsrnu, leņķi <p=90°, un, ja leņķiem y, a, au 
Ф1, К ir tabulās dotās vērtības, bet noapaļojuma rādiuss r=0,5 4- 
4-0,8 mm, tad konstantā koeficienta Cvg0 vērtības (kad noturība 
T —30 min) un pakāpes rādītāja //v vērtības atrodamas 16. tabulā.

16. tabula
Koeficienta Cv un pakāpes rādītāja yv vērtības, strādājot ar nogriešanas 

griežņiem, kam ir cietsakausējumu plāksnītes

Darba apstākli
Griežņa

plāksnītes
materiāls

Apstradajamais metals ar dzesēšanu bez dzesēšanas

cv
v 30

cv
v sc J'v

T15K6 Tērauds
( ° b = 7 5  kG/mm2) 53 0,35 48 ,3 0,35

BK8 Čuguns (#6=190), - - 20,1 0 ,4 6

Rūdītu ОХНЗМ tipa tēraudu (#£=300  -4- 350) garenvirposanā 
ar griezni, kam ir cietsakausējuma T5K10 plāksnīte (-y=— 5°; a =  
=  8°; ф =  60°; ф1 =  15°; г — 1 mm; X=0), griešanas ātrumu var aprē
ķināt pēc formulas [187]:

Ārējā g a r e n v i r p o s a n ā ,  ja lieto griežņus ar m i n e r ā l -  
k e r a m i s k a j ā m  plāksnītēm ЦМ-332, griešanas ātruma aprē
ķināšanai ieteicamas1 šādas formulas:

a) konstrukciju, oglekļtēraudu un leģēto tēraudu (crb =  
=  70 kG/mm2) gludajai un pusgludajai apstrādei

238изо =  0.37 m/rnin (ja t>s, t s 3 mm, a *= 0,15 4- 0,3 mm);

b) pelēka čuguna (# £  =  180) gludajai un pusgludajai ap
strādei

409
vzo = -Ķ2~ūŠ m/min (j'a t >  i< 3 m m , a =  0,3 =  0,4 mm).

1 Pēc ЦНИИТМЛШ  (Центральный научно-исследовательский инсти
тут технологии и машиностроения — Centrālais tehnoloģijas un mašīnbūvnie
cības zinātniskās pētniecības institūts — Tulk.) materiāliem [110], kur dotas 
griešanas ātruma aprēķina formulas karstumizturīga tērauda ЭИ69 un augstas 
izturības čugunu apstrādei.
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Sis formulas, kas paredzētas griežņiem ar minerālkeramiskajām 
plāksnītēm, dod iespēju aprēķināt griešanas ātrumu tad, ja dotās t 
un s (nogriežamās sloksnītes biezuma a) vērtības jauj panākt sta
bilu griežņa darbību (normālu nodilšanu bez izdrupšanas) apstāk
ļos, kur noturība 7'=30 min, apstrādājamam metalam ir iepriekš mi
nētās ab un HB vērtības, griežņa skaidvirsmai ir plakanā, negatīvā, 
vienkāršā forma (forma III-a, 130. zīm.), leņķis -y= — 10°, leņķis ф= 
=30^-45°, bet pārējiem griezējdaļas elementiem ir optimālās vēr
tības (sk. 196. lpp.), turklāt, ja strādā bez dzesēšanas un ja maksi
mālais pieļaujamais nodilums hm=0,64-0,8 mm. Strādājot ar 
griežņiem, kam ir plakana vai iedobta skaidvirsma ar fāzīti (130. 
zīm., forma I I  un SI-a), šajās formulās reizinātāja veidā jāieved 
koeficients Kf =0,75.*V _ _

Apstrādājot tēraudus, kam ir citādās ab vērtības (tātad аъ ф  
Ф  70 kG/rnrn2), korekcijas koeficienti Kmv ir šādi:

ob kG/mm2 ...................  40 50 60 70 80 90
Korekcijas koeficients Km 1,28 1,16 1,06 I 0,92 0,46

V

Apstrādājot čugunus, kam ir citādas HB vērtības (HB ф  
'jļ.lSO), korekcijas koeficienti Amv ir šādi:

HB ..............................................  140 150 180 200 220
Korekcijas koeficients K m 1,31 1,14 1 0,81 0,61▼

Pie citām noturības vērtībām ( T Ф  30) korekcijas koeficients

Griežņiem, kam ir minerālkeramiskās plāksnītes ЦМ-332, rela
tīvās noturības radītājs m ir šāds [110]: apstrādājot konstrukciju 
oglekļtēraudus, kam crb <7 90 kG/mrn2, m — 0,24; apstrādājot kon
strukciju leģētos tēraudus, kam ob <7” 90 kG/mrn2, m =  0,30; ap
strādājot pelēkos čugunus, kam H B =  140^- 220, ///==0,43.

I. piemērs. Uz virpas apvirpo vispirms sagatavojuma ārējo cilindrisko 
virsmu, bet pēc tam pievirpo plakano gala virsmu. Sagatavojumam, kas izga
tavots no nerādīta konstrukciju oglekļtērauda 45 (karsti velmēts, bez garozas) 
un kam о*—65 kG/nim2, ir caurums, kura diametrs 36 mm; sagatavojuma pā
rējie izmēri redzami 129. zīmējumā. Ka apvirpošanu, tā pievirpošanu veic vienā

3. PIEMĒRI
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{garen virpošana) 
ficientus) ir

pārgājienā ar labo taisno griezni, 
kam ir cietsakausējuma T15K6 
plāksnīte, leņķi у, a un % ar opti
mālajām (tabulās norādītajam) 
vērtībām, leņķis rp=45°, cpi=10°. 
noapaļojuma rādiuss r = I  mm, 
plakanā skaidvirsma ar fāzīti. Kāta 
šķēluma izmēri 16X25 mm. Maksi
mālais pieļaujamais nodilums hm =  
— 1 mm. Apstrādi veic bez dzesē
šanas ar šādām padevēm: apvirpo- 
šanu ar si=0,2 mm/apgr, bet pie- 
virpošanu ar s2 =  0,15 mm/apgr. 
Aprēķināt griešanas ātrumu, ap
griezienu skaitu un mašīnlaiku, ja 
griežņa noturība ir 40 min.

A t r i s i n ā j u m s .
Griešanas ātrums apvirpošanā 

saskaņa ar 189. lpp. doto formulu (ievērojot korekcijas koe-

^ з о  =  t o 7 Ī8 ~ o ,2  ' K\ ' Kev ' A4 v ' * ¥ 1  v ' KIv*\ ' Ч -

K m =1,25 ( I I .  tabula): К  un К =1  (171. un 172. lpp.);
■у v Rv

A m =1 (172. lpp.); A T ^ -1  (13. tabula); /Сф]у =  1 (178. lpp.); К  =0,86

(178. lpp., kā pusgludajā apstrādē); Ķ f =1 (178. lpp.): Kh =1 (183. lpp.). 

Та kā apvirpošanā griešanas dziļums ir

D — Do 94 — 90
I = ---------- • ---- =  2 mm,

tad
211 227

Vso  =  ^ 0 ,18 7 (7 2 0 ,2 ‘ l ’2 5 ' 1 ■ 1 •1  • 1 •1 1 ■ 1  =  2 0 , I 8 .0 j2 o,2  =  2 8 0  ' " / o m i.

Sis ātrums atbilst noturībai 7 =30 min, jo formula dotais Cv =211 atbilst 
šādai noturībai. Turpretim mums jāaprēķina griešanas ātrums pie noturības 
7’=40 min. Korekcijas koeficientu uzmeklējam 10. tabulā; tā rāda, ka noturībai 
T=40  min atbilst korekcijas koeficients KT =0,95; tātad griešanas ātrums, kas 
atbilst prasītai noturībai, ir

v i0 =  V g o - K f  =  286-0,95 =  272 m/min.

Koeficientu 77T =0,95 varēja jau aprēķina sākumā ievest griešanas ātruma 
formulā ka vienu no reizinātājiem. Tad formula birtu šāda:

211
w 40 —  f0,18,£0,2 •ATT,A'mv...utt.

Apgriezienu skaits garenvirpošana

1000-272
n = ----------- =  924 apgr/min.

3,14-94
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Mašinlaiks arējas virsmas apvirpošanai

/ +  .У +  Д 110 +  241 ,5
924-0,2

: 0,62 min.

Lai aprēķinātu griešanas ātrumu gala virsmas pievirpošanā, formula jaieved 
koeficients Ks , kas rāda griešanas apstāk|us šķērsvirpošanā:

211 , „
v ■ ̂ sv • ̂ g v • ̂ rntv • v • Л'ф,v • ̂ r v • v • *4i y ‘ ^5y •

Koeficienta Ks noteikšanai (184. Ipp.) jāzina attiecība ^  —°- kur D —
v  I )

ārējās virsmas diametrs (90 mm), bet D0 —  iekšējās virsmas diametrs 
(36 mm):

D  — Do 90 — 36 54------= -------- =  — =  0,6.
D  90 90

14. tabulā atrodam, ka apgrieztajā griešanā ar labo taisno griezni /(g = I (I8. 

Pārējie koeficienti ir tie paši, kas garenvirpošanā; tāpēc

2 1 1  2 3 2  5

«4 0  =  ^ 5o,18.0 , 5o,2 - 0 . 9 5 - 1 , 2 5 . Ы . Ы  - 1 -0 ,86-1 . 1 - 1 , 1 8 =  = 3 2 2  m /m in -

Apgriezienu skaits šķērsvirpošanā (pievirpojot gala virsmu)

1000-322

3,14-90

Mašinlaiks gala virsmas pievirpošanai

1135 apgr/min.

D  — Do
-jz +  Д

90 — 36
1,5+ 1,5

1135.0,15
; 0,18 min.

13 Metālu griešana
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GRIEŽŅU GRIEZĒJDAĻAS ĢEOMETRISKIE ELEMENTI 

1. G R I E Ž Ņ U  ĢEOMETRISKO E L E M E N T U  OPTIMĀLĀS V Ē R T Ī B A S

Skaidas veidošanās procesu, griešanas spēku, apstrādātās vir
smas kvalitāti un instrumenta nodilšanas intensitāti, tātad arī darba 
ražīgumu ietekmē daudz faktoru, to skaitā ari instrumentu griezēj- 
daļas ģeometriskie elementi.

Ka jau teikts, par instrumentu griezējdaļas ģeometriskiem ele
mentiem sauc leņķus, skaidvirsmas formu un asmeņu formu.

Ģeometrisko elementu optimālās vērtības ir atkarīgas no apstrā
dājama sagatavojuma materiāla, instrumenta griezējdaļas mate
riāla, instrumenta tipa un citiem konkrētiem apstrādes apstākļiem.

Skaidvirsmas formas. Atkarībā no apstrādes apstākļiem skaid- 
virsmai izraugās dažādas formas. Visvienkāršākā ir p l a k a n ā  
p o z i t ī v ā  s k a i d v i r s m a  (130. zīm. a ) . Tomēr ar šādu formu 
nevar sasniegt pietiekoši augstu griežņa asmens izturību, un tāpēc 
ta ieteicama tikai šādos gadījumos: I) visu tipu griežņiem (kā ar 
ātrgriezējtēraudu, tā ar cietsakausējumu plāksnītēm), apstrādājot 
čugunu; 2) griežņiem, kas izgatavoti no ātrgriezējtērauda, apstrā
dājot tēraudus ar padevēm līdz 0,2 mm/apgr; 3) fasongriežņiem, 
kam ir sarežģītas kontūras asmens (vienkāršās izgatavošanas dēļ). 
Lai atvieglotu griežņa asināšanu un lepēšanu pa skaidvirsmu, 
leņķi у neizveido pa visu plāksnītes skaidvirsmu, bet tikai pa lauku
miņu, kura platums f 3 mm. Turpretim plāksnītes ligzdas pa
matu izveido leņķī

Y2 =  у +  5°.

Lai pastiprinātu griežņa visneizturīgāko un visvairāk noslogoto 
posmu (līdzās asmenim), zināmā platumā f izveido fazīti leņķī 'yf 
(130. zīm. b). Tā iegūto formu sauc par p l a k a n o  ska i d-  
v i r s  m u a r  f ā z ī t i. Tā ir lietderīga:

1) ātrgriezējtērauda griežņiem tēraudu apstrādē, ja padeve s >  
>0,2 mm sagatavojuma vienā apgriezienā (virpojot) vai dubultgā- 
jienā (ēvelējot); f — (0,8 4- 1) • s mm; Yf =  0 virpošanas griež
ņiem un Yf =3  -r- 5° ēvelēšanas un tēšanas griežņiem;
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2) griežņiem ar cietsakausējumu plāksnītēm, apstrādājot ar 
tiem tēnaudus, kam stiepes izturības robeža crbsŠC80 kG/min2, kā 
arī tēraudus ar crb>80 kG/mm2, ja sistēma «metatgriešanas ma
šīna — sagatavojums — grieznis — ierīce» nav pietiekoši stinga, 
f<C0,8 mm*, Yi — — 3-4— 5°; ja ob>90 kG/mm2, tad Yf var 
but līdz —10°; lai atvieglotu skaidas novadīšanu, jalieto skaid- 
vijēji (sk. 236. Ipp.).

130. z ī m. Griežņu skaidvirsmas formas

Lai atvieglotu skaidas vīšanos (skaidas novadīšanu), skaid- 
virsmu izveido ar iedobumu rādiusā R (130. zīm. c). Tādu formu 
sauc par i e d o b t o  s k a i d v i r s m u  ar  f ā z ī t i; to izmanto:

1) itēraudu apstrādē visu tipu (izņemot fasongriežņus ar sarež
ģītas kontūras asmeni) griežņiem, kas izgatavoti no ātrgriezēj- 
tērauda; f un yf vērtības tās pašas, kas formai 11, R ^ 3  mm;

2) griežņiem ar cietsakausējumu plāksnītēm, apstrādājot pus- 
gludi tēraudus, kam izturības robeža ob<š80 kG/mm2 ( t=  
=  1-4-5 mm; s 0,3 mm/apgr); f= 0 ,2 - 4 - 0,3 mm; \-f =  
’=  — 3 - 4 -— 5°; b =  2-n2,5 mm; R = 4-4-6 mm; iedobuma dziļums 
0,1—0,15 mm; iedobumu izveido pēc elektrodzirksteles apstrādes pa
ņēmiena.

* Ieteicams izraudzīties / = 0 ,5  a mm [1 4 9 ], kur a — nogriežamas sloksnītes 
biezums.

13*
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Griežņiem ar iedobtu skaidvirsmu ir šādi trūkumi: kļūst vājāks 
asmens; griežņi nav universāli (pie dotajiem R un b droša skaidas 
vīšanās panākama tikai šaurās s un t robežas), sarežģīta pārasinā- 
šana un palielināts cietsakausējuma izlietojums pārasinājumos.

Apstrādājot ar griežņiem, kam ir c i e t s a  k a u s ē j u m u  plāk
snītes, izturīgākus tēraudus (izturības robeža crb>80 kG/mm2), 
kad uz griezni iedarbojas lielāki spēki, lieto plakano d i v k ā r t  ne 
g a t ī v o  (130. zīm. d) un plakano v i e n k ā r t  n e g a t ī v o  (130. 
zīm. e) skaidvirsmu. Divkārt negatīvo skaidvirsmu (forma I I I )  liet
derīgi lietot tad, ja sistēmai «metalgriešanas mašīna — sagatavo
jums —- grieznis — ierīce» ir pietiekošs stingums un grieznis nodilst 
pa skaidvirsmu un mugurvirsmu. Šādu skaidvirsmu lieto arī tad, kad 
tēraudu (ieskaitot tos, kam crb<80 kG/mm2) apstrādē rodas trie
cieni un kad garozā uzlaide ir nevienmērīga. Lai atvieglotu skaidas 
novadīšanu, jālieto speciāli skaidlauži — vijēji vai jāizvēlas tāda
leņķu kombinācija (y = — 5-.----10°; <p=60 -^-70°; A.= 10-4-15°),
pie kuras skaida labi vijas un salūst sīkos gabalos (ja attiecība
starp griešanas dziļumu un padevi — 5 un s>0 ,l mm/apgr).

Formu Ill-a (130. zīm. e) lieto cietsakausējumu griežņiem, ja, 
apstrādājot tēraudus, kam ab>80 kG/mm2, nodilšana norisinās 
pa mugurvirsmu un ja tehnoloģiskajai sistēmai ir pietiekošs stin
gums.

Lai atvieglotu skaidas novadīšanu, lieto tādus pašus skaidlau- 
žus — vijējus un leņķu kombinācijas kā formas I I I  gadījumā.

Griežņiem ar minerālkeramiskajam plāksnītēm, apstrādājot tē
raudu un čugunu pietiekoša stinguma apstākļos, visefektīvākā (lie
lākas izturības dēļ) ir forma I l l -а (ja leņķis \= 0  ^----10°). Tur
pretim, apstrādājot tēraudu un čugunu nepietiekoši stingas sistēmas 
apstākļos, lietderīgi lietot formu II; formu Il-a lieto tikai tērauda 
apstrādē (ja sistēmas stingums ir nepietiekošs). Keramisko griežņu 
griezējdalas ģeometrisko elementu optimālās vērtības formai Ill-a 
ir šādas [110J: a = 8 -г- 10°, ср=30ч-45°, cp, =  10-ī- 15°, A,= 10°, vir
sotnes noapaļojuma rādiuss r=0,5-r- 1 mm; formai I I  un Il-a opti
mālās vērtības ir šādas: fāzītes platums mm, Yf = — 5-t-
------10°, y = 0-5- 10°, tp =  60^-75°; pārējo elementu optimālās vēr
tības ir tādas pašas kā formai Ill-a.

Skaidleņķis. Lai atvieglotu skaidas veidošanās procesu, griezni 
izveido ar pozitīvu skaidleņķi ( + y )- Taču, jo lielāks skaidleņķis 
(+ Y ).  jo mazāks ir ķīļleņķis (1 un jo neizturīgāks kļūst griežņa as
mens. Tāpēc cietu metālu apstrādē, kad griešanas procesā uz griezni 
iedarbojas lieli spēki, vai arī, pārtrauktu virsmu apstrādājot, kad 
griešanas procesā rodas triecieni, kā arī trauslu metālu (pelēko ču
gunu) apstrādē, kad sadrupinātās izlauzumu skaidas dēļ slodze uz
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griezni koncentrēta posmā, kas atrodas tuvu pie asmens, skaidleņķis 
jāsamazina, lai asmens kļūtu izturīgāks. Jo mīkstāks apstrādājamais 
metals, jo mazāki spēki tad iedarbojas uz griezni, tātad jo lielāku 
var izvēlēties skaidleņķi +  y-

Tā kā cietsakausējumi ir trausli, tiem izvēlas mazāku skaidleņķi 
nekā ātrgriezējtērauda griežņiem, bet atsevišķos gadījumos (apstrā
dājot metālus, kam liela izturība un cietība) — negatīvu. Negatīvais 
skaidleņķis maina ne vien plāksnītes deformācijas raksturu (ja skaid
leņķis ir negatīvs, tad plāksnīte mazāk pakļauta liecei, bet vairāk 
spiedei; sk. ll.  zīm. b), bet arī attālina skaidas spiediena centru no 
asmens, kas sevišķi svarīgi triecienu slodzē. Ja griešanas process ir 
pārtraukts un skaidleņķis pozitīvs (131. zīm. a), triecienu saņem 
pats asmens. Turpretim, ja skaidleņķis ir negatīvs (131. zīm. b), 
trieciens, kas rodas griežņa un sagatavojuma saskares momentā, 
iedarbojas nevis uz pašu asmeni, bet zināmā atstatumā no tā, tāpēc 
asmens mazāk pakļauts sabrukšanai.

131. z in i. Griežņi ar pozitivu (ci) un negatīvu 
(b) skaidleņķi

Pētījumi rāda, ka galvenais faktors, kas ietekmē cielsakausejumu 
instrumentu skaidleņķa optimālo vērtību, ir apstrādājamā tērauda 
izturības robeža a b vai apstrādājamā čuguna cietība HR  161].

Praktiskai lietošanai НИБТН ieteic griežņiem1 ar cietsakausē- 
jurnu plāksnītēm izraudzīties šādu vērtību skaidleņķus (sk. 17. ta
bulu).

Rūdītu tēraudu (H R C = 35 -h 65) apstrādē, ja sistēma ir stinga, 
leņķis у -----—10-e —20° (plaknē, kas perpendikulāra galvenajam as
menim, forma I I I  un 111 a).

Mugurleņķis. Lai samazinātu griežņa mugurvirsmu berzi gar ap
strādāto virsmu un griešanas virsmu, griezni pa mugurvirsmu no
slīpē leņķī a. Griešanas procesā minētās virsmas pakļautas gan elas
tīgam, gan plastiskām deformācijām. To ietekmē šīs virsmas

1 Šai nodala ģeometriskie elementi doti galvenokārt griežņiem ar cietsakau- 
sējumu plāksnītēm.
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17. tabula
Skaidleņķi un mugurleņķi griežņiem ar cietsakausējurnu plāksnītēm

OLО T0

Apstradajamais metals
Padeves lielums 

■s (mm/apgr)
Skaidvirsmas

forma

<  0,3 >0 ,3 I, U, īī-a I I I ,  U l -a

Konstrukciju leģētie o b ; 110kG/mm1 2 12 8 15 — 5

un oglckļteraudi
c b >  110 kG/mm2 12 — — —  10

Pelēkais čuguns HB <  220 
H B>  220

H) 
10

6
6

12
8

—

Kaļamais čuguns #B=140>150 12

8
15 —

mazliet izspiežas uz āru (rodas kūkumi), tapec uz griežņa mugur- 
virsmas asmens tuvumā rodas spiediens. Jo lielāks mugurleņķis u, 
jo tālāk no kūkumiem atrodas mugurvirsma un jo mazāka berze, 
sagatavojumam pārvietojoties gar griezni. Tomēr liels mugurleņķis 
samazina ķīļleņķi p un līdz ar to arī griežņa asmens izturību; tāpēc 
griežņiem mugurleņķa optimālā vērtība ir 6-:-12°.

Sevišķi liela berze starp griežņa mugurvirsmām un sagatavo
jumu ir tai gadījumā, ja asmens noapaļojuma rādiuss p^cn  (sk. 
80. zīm.); tad asmens tā priekšā esošo kārtu nenogriež, bet, slīdot pa 
to, stipri deformē1. Tātad, jo mazāks nogriežamās sloksnītes bie
zums, jo mazākam jābūt noapaļojuma rādiusam p. To var viegli 
samazināt2, palielinot mugurleņķi a (precīzāk, samazinot leņķi p ); 
tāpēc, jo mazāks nogriežamās sloksnītes biezums, jo lielākam jābūt 
leņķim а; bet, tā kā nogriežamās sloksnītes biezums ir proporcionāls 
padeves lielumam, tad mugurleņķa vērtības parasti nosaka atkarībā 
no padeves: jo mazāka padeve, jo lielākam jābūt mugurleņķim.

Griežņiem, kam ir cietsakausējurnu plāksnītes, ННБТН MCC 
(Научно-исследовательское бюро технических нормативов Мини
стерство станкостроения СССР — PSRS Darbgaldu būvniecības 
ministrijas Tehnisko normatīvu zinātniskās pētniecības birojs. 
Tulk.) ieteic izraudzīties šādas mugurleņķa vidējās vērtības (sk. 
17. tabulu).

Mugurvirsma jāizveido divos leņķos (130. zini.): plāksnīti

1 Tas sevišķi spilgti izpaužas tad, ja skaida ir plāna (tz<0,01 mm).
2 Kādiuss p samazinās ari tad, ja instrumenta skaidvirsma un mugurvirsma 

ir gludāka.
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noslīpē leņķī a, bet tās turētāju (griežņa kāta galvas daļu) leņķi 
a '= a + (3 ~ 5 ° ).  To dara, lai atvieglotu plāksnītes asināšanu un le- 
pēšanu, bet cietsakausējumu plāksnītēm arī tāpēc, lai samazinātu 
dārgās silīcija karbīda slīpripas dilšanu, jo dubultais asinājums no
vērš tās pieķepēšanos ar turētāja materiālu. Pašu turētāju noslīpē 
iepriekš ar vienkāršu korunda slīpripu (kas ir lētāka nekā silīcija 
karbīda slīpri'pa).

Palīgrnugurlenķis. Lai samazinātu berzi pa palīgmugurvirsmu, 
griezni noslīpē leņķī сц, ko gandrīz visiem griežņiem pieņem vienlī
dzīgu galvenajam mugurleņķim a; tikai nogriešanas un iegriešanas 
griežņiem leņķis си =  1 -t- 2°.

132. г i m. Griežņa virsotnes novietojums attiecībā pret sagatavojuma asi 
un tā ietekme uz skaidleņķi un mugurieņķi

Norādītās leņķu у un a vērtības var mainīties, ja mainās asmens 
stāvoklis attiecībā prel sagatavojuma asi. Ņemsim, piemēram, 
griezni, kam leņķis X=0 un asmens ir paralēls sagatavojuma asij. 
Sai gadījumā galvenā šķēlējplakne ir perpendikulāra sagatavojuma 
asij un, kad grieznis uzstādīts tā, ka asmens (virsotne) atrodas 
sagatavojuma centra (ass) augstumā (132. zīm. b), tad saskaņā ar 
iepriekšējām definīcijām skaidleņķis ir vienlīdzīgs uzasināšanas 
leņķim, un to veido rādiuss, kas iet caur griežņa virsotni, un skaid 
virsma. Mugurleņķis ir vienlīdzīgs uzasināšanas leņķim n, un to 
veido vertikālā lmija BB (griešanas plaknes pēda) un griežņa mu- 
gurvirsma. Ja griežņa virsotne uzstādīta augstāk par sagatavojuma 
asi (132. zīm. a), griešanas plaknes pēda А ' A ', kas ir perpendiku
lārā rādiusam, kas iet caur griežņa virsotni, novietojas pret līniju 
BB slīpi kādā leņķī т un faktiskais mugurleņķis a samazinas, t. i ,

а ' =  а  —  t .

Skaidleņķis y' turpretim palielinās:

y ' =  у +  T.



200 GRIEŽŅU GRIEZEJDALAS Ģ EOM ETRISKIE ELEMENTI

Ja griežņa virsotne uzstādīta zemāk par sagatavojuma asi 
(132. zīm. c), tad, gluži otrādi, skaidleņķis samazinās, bet mugur- 
leņķis palielinās, t. i.,

а// =  а+т; 

y "= = y — x*.

Leņķi x var aprēķināt no trijstūra OĶN (132. zīm. а):

_  ļ _  __h ___1 h
sm  T — o n  D D  '

2"

kur D — sagatavojuma diametrs.
Šeit leņķis т aprēķināts gadījumam, kad asmens ir paralēls sa

gatavojuma asij un galvenā šķēlējplakne sakrīt ar zīmējuma plakni. 
Turpretim, ja asmens pret sagatavojuma asi novietots slīpi kādā 
leņķī q: (sk. 6. zim.). tad leņķis \ ш  а mainīsies par leņķi t 9 ** :

tg T9=  tg T • co s  <p,

kur <p — galvenais iestatīšanas leņķis.
Iekšējo virsmu apstrādē (izvirpošanā) leņķi у un а atkarībā no 

griežņa virsotnes uzstādīšanas attiecībā pret sagatavojuma asi mai
nās otrādi, t. i., uzstādot virsotni zemāk par asi, skaidleņķis palie
linās, bet mugurleņķis samazinās.

Praksē griezni biežāk uzstāda tā, ka virsotne ir sagatavojuma 
ass augstumā. Uzstādīšana virs sagatavojuma ass par lielumu h — 
=  (0,01-t-0,02) D pieļaujama tikai rupjajā ārējā virpošanā.

Gludajā apstrādē grieznis jāuzstāda tā, lai virsotne atrastos sa
gatavojuma ass augstumā vai arī par lielumu h zemāk nekā ass. 
Pretējā gadījumā nepietiekoši stings grieznis var saliekties un, 
iegriežoties sagatavojumā, sākt nogriezt biezāku kārtu; tādējādi 
mainās apstrādātās detaļas diametrs un var rasties brāķis.

Galvenais iestatīšanas leņķis un iestatīšanas palīgleņķis. Galve
najam iestatīšanas leņķim un iestatīšanas palīgleņķim ir liela 
ietekme uz griežņa noturību. Jo mazāki leņķi q> un q>i, jo masīvāka 
ir griežņa galva, plānāka skaida un garāka asmens aktīvā daļa, ma
zāka termodinamiskā slodze uz asmens garuma vienību, gausāk no
dilst grieznis un lielāka tā noturība. Turklāt mazi leņķi cp un cpi

* Leņķu у un и mainīšanos ietekme arī padeves lielums un sagatavojuma 
diametrs (sk. 206. lpp.).

** G. Granovska plašie pētījumi par griešanas kinemātiku paradīja, ka skaid- 
leņķa un mugurleņķa faktiskās vērtības griešanas procesā un to kvantitatīvās 
izmaiņas, mainot griežņa virsotnes stāvokli attiecībā pret sagatavojuma asi, ir 
mazliet citādas [44].
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sekmē gludākas apstrādātās virsmas iegūšanu. Taču, samazinot 
leņķus q> un cp,, grieznis tiek vairāk atspiests no sagatavojuma (pa
lielinās elastīgā deformācija) un, ja sistēma «metalgriešanas ma
šīna — sagatavojums — grieznis — ierīce» nav pietiekoši stinga, 
pazeminās apstrādes precizitāte un var rasties tādas vibrācijas, ka 
praktiski nav iespējams strādāt. Tāpēc, ja dotajos apstrādes apstāk
ļos nav panākams pietiekošs stingums, jāiznaugās lielāks leņķis <p.

G a r e n  v i r .  p o š a n a s  g r i e ž ņ i e m galveno iestatišanas 
leņķi pieņem šādu: ф= 10-4-30°, ja sistēma «metalgriešanas ma
šīna — sagatavojums - grieznis --- ierīce» ir sevišķi stinga un ja 
attiecība starp sagatavojuma garumu L un apstrādātās virsmas dia
metru Do ir mazāka par 6 ( < 6 ), kā arī ja griešanas dziļums

ir mazs. ф=45°, ja sistēma ir pietiekoši stinga un ja -=6 4- 12 
<p=60 4- 75°, ja apstrādē rodas triecieni, ja sistēma nav pietiekos1 
stinga un ja —64-15, kā arī daudzgriežņu virpošanā

ср =  80т-90°, ja apstrādā garus un tievus sagatavojumus ( ,y ->
i  Jo

>15), ja apstrādi veic uz daudzgriežņu virpām, ja izvirpo pakāpju 
caurumus un maza diametra caurumus.

133. zīm . Nogriešanas griežņi:
а — ar leņķ i (p~-90°; b — ar leņķ i <p<9i»‘

P f e v i r p o š a n a s  griežņiem ar c i e t s a  к a u s ē j urna 
plāksnītēm, ja griešana noris virziena no perifērijas uz centru 
(15. zīm. b), leņķis ip=30-: 70°.

I e g r i e š a n a s  un n o g r i e š a n a s  g r i e ž ņ i e m  leņķis 
cj =  80 4- 90°. Nogriešanas griežņiem leņķa ф vērtība visbiežāk ir 90° 
(133. zīm. a). Bet, ja grieznim ir tads leņķis, tad nogriežamā daļa 
(labā) var atlūzt no kreisās daļas momentā, kad grieznis nav vel
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nogājis līdz centram; uz nogrieztās daļas tad paliek izcilnītis, kas 
pēc tam kaut kādā veidā jānogriež (piemēram, noslīpējot ar slīp- 
ripu). Turpretim uz sagatavojuma kreisās daļas var rasties iedo
bums, kas arī jālikvidē (speciāli pievirpojot)i.

Ja leņķis <p<90° (133. zīm. b), tad griežņa labais stūris iet pa 
priekšu kreisajam un, atdaloties nogriežamai daļai, izcilnītis nero
das. Uz sagatavojuma kreisās daļas palikušo izcilnīti nogriež, tur
pinot griežņa pārvietošanu.

Arī i e s t a t ī š a n a s  p а 1 ī g 1 e ņ ķ i qņ, kas samazina palīg- 
asmens līdzdalību griešanā, izraugās atkarībā no apstrādes aostāk 
ļiem. G a ren  v i r  p o š a n a s  griežņiem iestatīšanas palīgleņķi 
mēdz būt šādi: ja sistēmai ir pietiekošs stingums un ja strādā bez 
iegriešanās, leņķis ф1=5ч-10°; ja apstrādā nestingus sagatavoju
mus bez iegriešanās vai stingus sagatavojumus ar iegriešanos, 
leņķis cjo =  15-S-300; ja apstrādā nestingus sagatavojumus ar iegrie
šanos, leņķis q>i =30-^45°; gludās apstrādes griežņiem leņķi cpi pie
ņem vienlīdzīgu nullei (pa palīgasmeni, kura garums ir 0,5—2 mm, 
sk. 140. zīm. d). Taisnajiem p ie  v i r p o š a n a s  griežņiem iesta- 
tīšanas paiīgleņķis tpi =  lO-s-200, bet atliektajiem — ф| =20-4-45°. 
I e g r i e š a n a s  un n o g r i e š a n a s  griežņiem leņķis cpi =  l-t-2°.

Galvenā asmens slīpuma leņķis. Leņķis X ietekmē noskrejošās 
skaidas virzienu, griežņa galvas masīvumu un pārtrauktajā grie
šana arī vietu, kurā nogriežamā sloksnīte sāk saskarties ar griežņa 
asmeni. Sakarā ar dažādiem skaidas nogriešanas ātrumiem, kas uz 
perifērijas ir vD, bet uz apstrādātās virsmas uDo, garenvirpošanas 
grieznim, kam leņķis Ā,=0 un kas uzstādīts tā, lai virsotne atrastos 
sagatavojuma centra augstumā (134. zīm. a), skaida novirzās uz 
apstrādātās virsmas pusi un noskrien padevei pretēja virzienā. Tur
klāt sakarā ar ātrumu uD un uDo starpību un skrūvveida griešanas 
virsmu īstā skaidas nogriešanas ātruma vektors nesakrīt ar saga
tavojuma rotācijas ātruma vektoru un skaida slīd ne vien savas 
kustības galvenajā virzienā, bet arī asmens virzienā. Tāpēc skaidas 
noskriešanas virziens pa griezni (vektors v'D) nav normāls pret 
asmeni, bet veido ar normāli kādu leņķi A.

Skaida vēl vairāk novirzās uz apstrādātas virsmas pusi un leņ
ķis A ir vel lielāks, ja garenvirpošanas grieznim galvenā asmens 
slīpuma leņķis ir p o z i t ī v s  ( +  k) un grieznis uzstādīts tā, ka tā 
virsotne atrodas sagatavojuma ass augstumā (134. zīm. b). Kādā 
asmens punktā M  ātruma vektors v, kas ir normāls pret rādiusu 
OM, sadalās vektora vx (kas normāls pret asmeni) un slīdes vek
torā vs , kas vērsts gar asmeni pret virsotni, t. i., pret apstrādāto 
virsmu; vektors vs vēl vairāk novirza skaidu uz apstrādātās vir
smas pusi.

Grieznim ar n e g a t ī v u  galvenā asmens slīpuma leņķi (— X,
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134. zīm. of) vektors vs ir virzīts pretēji, t. i., virzienā no apstrādā
tās uz apstrādājamo virsmu, tāpēc ari skaida noskrien preteja 
virzienā.

Griežņa uzstādīšana tada stāvokli, kad virsotne atrodas zemāk 
par sagatavojuma asi (134. zīmējumā c; leņķis X =  0), iedarbojas 
tāpat kā pozitīvais leņķis +Я,, bet stāvoklī, kad virsotne atrodas 
augstāk par sagatavojuma asi (134. zīm. e), — tāpat kā negatīvais 
leņķis — X.

Tādējādi noskrejošās skaidas faktiskais virziens ir atkarīgs no 
kopējās ietekmes, kuru rada leņķis ±  X, griežņa uzstādījums attic-

134. z i m. Galvenā asmens slīpuma leņķa X ietekme uz noskrejošās 
skaidas virzienu (ja f > s !
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čība pret sagatavojuma asi ( ±  h), ātrumu starpība vD — vDo no
griežamās sloksnītes galējos punktos, kā ari berzes spēki un defor
mācijas, kas rodas, skaidai skrienot pa skaidvirsmu. Taču parasti 
griežņus uzstāda tā, lai virsotne būtu ass augstumā, tāpēc šai 
gadījumā var pieņemt, ka vislielākā ietekme ir galvenā asmens 
slīpuma leņķim X.

Ja skaida noskrien padevei pretejā virzienā, tad tā var aptīties 
ap sagatavojumu un saskrāpēt apstrādāto virsmu, traucējot tur
klāt arī apstrādes procesa novērošanu. Tāpēc ā t r g r i e z ē j -  
t ē r a  uda griežņiem, kas paredzēti gludajai apstrādei, ieteicams 
pieņemt negatīvu leņķi X (līdz — 4°). Taču pozitīvā leņķa X gadī
jumā izveidojas masīvāka un noturīgāka griežņa galva, tāpēc rup
jajā apstrādē, kad uz griezni darbojas liela slodze un kad apstrādā
tās virsmas kvalitātei nav sevišķas nozīmes, ieteicams pozitīvs 
leņķis X

135. ■/, i m. Sagatavojuma saskaršanās ar griezni.
а — l a  leņķis % ir p oz itīv s ; b — ja  le ņ ķ is  % ir n e g a t īv s

135. zīmējumā parādīts grieznis ar leņķi +  X un leņķi — л 
darbā, l<ur rodas triecieni (pārtrauktā griešanā). Ja leņķis X ir ne
gatīvs (135. zīm. b), triecienu saņem virsotne, kas ir visneizturīgākā 
un visnozīmīgākā griežņa galvas daļa. Turpretim, ja leņķis X ir po
zitīvs (135. zīm. а), triecienu saņem nevis virsotne, bet kāda cita 
asmens vieta, kas atrodas zināmā attālumā no virsotnes un ir par 
to izturīgāka; turklāt grieznis iegriežas sagatavojumā un iziet no 
tā ārā laidenāk. Trieciena graujošā iedarbība ir vēl mazāka, ja 
grieznim vienlaikus izveido pozitīvu leņķi +  X un negatīvu skaid- 
leņķi (sk. 131. zīm. /;).

Tomēr pozitīva leņķa +  X ietekmē palielinās ne vien griežņa 
izturība un noturība, bet arī griežņa atspiedums no sagatavojuma 
(sistēmas elastīgā deformācija); tāpēc liels pozitīvs leņķis +  X jā
izraugās tikai griežņiem, kas paredzēti pārtrauktai griešanai (ar 
triecieniem) un rūdītu tēraudu apstrādei, kad uz asmeni darbojas 
palielināta slodze.
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G a r e n v i r p o š a n a s  griežņiem, kam ir c i e t s a k a u s c -  
j u mu  plāksnītes, leņķim X izraugās šādas vērtības; ja apstrādā 
sagatavojumus, kam ir vienmērīga uzlaide un apstrādē nerodas 
triecieni, 7=0ч- +  5°; ja apstrādi veic ar griezni, kam skaidleņ- 
ķis y = — — 10° un galvenais iestatīšanas leņķis cp =  70°, X — 
=  +  10ч-+12° (skaidas sasmalcināšanas nolūkā); ja apstrādā ne
rādīta tērauda un čuguna sagatavojumus, kam ir nevienmērīga 
uzlaide, un apstrādē rodas triecieni (pārtraukta griešana), X- 
— +1 0 ч- +  30°; ja apstrādā rūdītus tēraudus (HRC līdz 65), 
А — +  10ч—1-45°.

Leņķis X ietekmē arī nogriežamās sloksnītes platumu; ja X ф 0, 
nogriežamās sloksnītes platums ir lielāks nekā tad, kad 7=0 
(bx >b;  134. zīm. b).

N o g r i e š a n a s  un i e g r i e š a n a s  griežņiem leņķis 7=0.

136. z x m. Griežņa asmeņu salaidumi

Griežņa virsotnes noapaļojuma rādiuss. Palielinot rādiusu r 
(136. zīm. d) , paaugstinās asmens izturība pie virsotnes un griežņa 
noturība, kā arī uzlabojas apstrādātās virsmas gludums. Taču rā
diusa palielinājuma deļ strauji pieaug spēks, kas atspiež griezni 
no sagatavojuma, un rodas vibrācijas. Tāpēc garenvirpošanas 
griežņiem ar cietsakausējumu plāksnītēm noapaļojuma rādiuss 
г=0,5ч-2 mm; to izvēlas atkarībā no griežņa kāta1 šķēluma 
В х н  (В — kāta platums, H — augstums).

Normālais (taisnstūra) kāta
šķēlums B xH  (mm) 10x16 16x25 25x40 30X45

12X20 20X30 40X60
Rādiuss r (mm) 0,5 1,0 1,5 2,0

Griežņiem ar fāzīti noapaļojuma rādiusam jābūt tādā lieluma,

1 Rata minimālo šķēlumu aprēķina pēc speķiem, kas griešanas procesa iedar
bojas uz griezni (sk. 128. lpp.).
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lai neiznīcinātu fāziti pie virsotnes (sk. 136. zīrn. a). Tādu notei
kumu apmierina noteikta lieluma rmaki [156]:

„ . 2 /9 +  Ф1
2 sin2 --------

\ 2

Galvenā un palīgasmens pārejas vieta (salaidums), ja tai ir 
lika forma, ir grūti izgatavojama, jo reizē ar noteikta izmēra rā
diusu uz līkās muguras jāiegūst arī nepieciešamā lieluma mugur- 
leņķis. Tāpēc bieži izgatavo taisnu pārejas asmeni (sk. 136. zīm. b)
0,5—3,0 mm platumā; tad leņķis <po= ^  un griežņa virsotne iznāk
masīvāka (eo>e) un noturīgāka.

N o g r i e š a n a s  un i e g r i e š a n a s  griežņiem (136. zīm. c) 
pārejas asmeņu leņķis (p0=45-š-75°. Iegriešanas griežņiem pārejas 
asmeņu garums f0==0,‘25B, bet nogriešanas griežņiem /0=0,5-f- 
-- I mm. Mugurleņķus pie pārejas asmeņiem izveido tikpat lielus ka 
galvenais mugurleņķis a.

2. PADEVES IETEKME UZ GRIEŽŅA LEŅĶIEM GRIEŠANAS PROCESĀ

Griežņa skaidleņķis un mugurleņķis, kas parādīti 6. zīmējumā, 
ir leņķi statiskā stāvoklī, t. L, apstākļos, kad grieznis nedarbojas. 
Sos leņķus iegūst, uzasinot griezni saskaņā ar pieņemtajām leņķu 
vērtībām. Apskatīsim, kā padeve ietekmē šos leņķus garenvirpoša- 
nas gala griežņiem (ф =  90°), kam leņķis A=0 un kas uzstādīti 
sagatavojuma ass augstumā.

Garenvirpošanā, kad sagatavojums rotē, bet grieznis atrodas 
garenpadeves kustībā, griešanas virsma ir skrūvveida virsma 
(137. zīm. а). Faktiskā griešanas plakne AA (kas pieskaras grie
šanas virsmai) veido ar teorētisko griešanas plakni BB (kas novie
tota vertikāli) kādu leņķi p, kas ir skrūvveida virsmas kāpes leņķis. 
Sakarā ar to uzasināšanā iegūtā mugurleņķa a vietā faktiski gal
venajā šķclējplaknē izveidojas leņķis a '—a— p.

Skrūvveida līnija, ja to izklāj plaknē, attēlojas kā taisnleņķa 
trijstūra hipotenūza (137. zīm. d), pie kam viena katete ir padeves 
lielums s, bet otra — aploces garums cilindram, uz kura veidojas 
skrūvveida līnija. No šī trijstūra tad ari aprēķina kāpes leņķi p:

kur s — padeve (mm/apgr);
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D — sagatavojuma diametrs (mm), kas atbilst apskatāma
jam griežņa asmens punktam.

No šā vienādojuma secināms, ka leņķis ji palielinās, palielino
ties padevei un samazinoties sagatavojuma diametram. Tāpēc, jo 
lielāka padeve, jo mazāks ir faktiskais mugurleņķis griešanas pro
cesā. Pie parastām padevēm, kādas izmanto virpošanā, leņķis p ir 
niecīgs. Turpretim, iegriežot vītni ar virpām, šis leņķis var būt liels 
un, izraugot leņķa a lielumu, tas ir jāņem vērā.

Apskatītajā gadījumā (cj? =  90°) padeves virziens sakrita ar 
galvenās šķēlējplaknes virzienu, kurā izmērī leņķi а statiskā stā
vokli. Turpretim, ja leņķis cp ф  90°, tādas sakrišanas nav un tad 
leņķi p9 galvenajā šķēlējplaknē aprēķina no šādas izteiksmes:

tg P9 = t g  p- sin qp;

faktiskais mugurleņķis galvenaja

a =  a — (Up.

Ja grieznis uzstādīts augstāk 
vai zemāk p:ar sagatavojuma 
asi, tad jāņem vērā arī leņķis тф 
(sk. 200. lpp.), t. i.,

а' =  а —  p,t ±  Tv

Līdzīgā veidā padeve ietekmē 
faktisko mugurleņķa vērtību arī 
šķērsvirpošanā un nogriešanā. 
Aplūkosim griezni, kam leņķis 
Ф=90° un leņķis >,=0° (137. 
zīm. b) .

Sakarā ar sagatavojuma ro
tācijas kustību un griežņa vir
zes kustību asmens punkti veido 
Arhimeda spirāli, kuras pieskare 
ir faktiskā griešanas plakne AA. 
Jo lielāka padeve un mazāks sa
gatavojuma diametrs, jo stāvā
kā ir spirāle un jo lielāks ir leņ
ķis ji — leņķis starp teorētisko 
griešanas plakni BB un faktisko 
griešanas plakni AA.

Tātad galvenajā šķēlēj
plaknē faktiskais mugurleņķis

šķēlējplaknē

137. z i m. Griežņa leņķi griešanas 
procesā:

а —  g a r e n  v ir p o š a n ā ;  b — Š ķ ē rs v irp o š a n ā  
(n o g r ie š a n ā )
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a '= a —p samazinās, palielinot padevi, kā arī tuvinot griezni saga
tavojuma asij.

Ja leņķis 90°, tad analoģiski iepriekšējām izteiksmēm 
tgp^ =  tgp. • sincp. Parastajā galu virsmu pievirpošanā leņķa p ver 
tlbu var neieverot. Turpretim aizmugurešanas darbos, kur p vērtība 
var būt pietiekoši liela, šis leņķis jāņem vērā.

Tā kā а +  p +  y =  90°, beļ ķīļleņķis p vienmēr ir konstants 
lielums, tad, samazinot mugurleņķi а par lielumu рф, .par tādu 
pašu lielumu jāpalielinās skaidleņķim y. Tādējādi griežņa darbības 
laikā galvenajā šķēlējplaknē skaidleņķis ir

Y = у + iv ± v
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V III n o d a ļ a

AUGSTRA2ĪGA METĀLU GRIEŠANA

1. VISPĀRĒJIE PR INC IPI

No mašīnlaika formulas

secināms, ka šo laiku var samazināt, vai nu palidinot padevi, vai 
ari apgriezienu skaitu (griešanas ātrumu). No griezējinstrumentu 
noturības (t. i., no tā darbības laika, kamēr instrumenta nodilums 
sasniedz noteiktu lielumu) viedokļa izdevīgāk palielināt padevi, 
bet ne griešanas ātrumu, jo padeves palielināšanai ir mazāka 
ietekme uz sakarsumu, tātad arī uz griezējinstrumenta nodilšanu, 
nekā griešanas ātruma palielināšanai1.

Taču padevi var palielināt tikai noteiktās robežās, jo līdz ar tās 
palielināšanu:

1) pieaug spēki, kas iedarbojas uz sistēmu «metalgriešanas 
mašīna — sagatavojums — instruments — ierīce», tātad pieaug 
arī termodinamiskā slodze uz instrumenta asmens garuma vienību; 
ja asmens nav pietiekoši izturīgs, tad palielinātie griešanas spēki 
var izraisīt tā sabrukšanu un priekšlaicīgu instrumenta sabojāšanu;

2) palielinātie spēki var izsaukt apstrādātās virsmas formas 
neprecizitāti (ovālumu, eliptiskumu, izliekumu u. c.) un sekmēt 
visu sistēmas detaļu pastiprinātu dilšanu;

3) pasliktinās apstrādātās virsmas gludums (mikroģeometrija), 
un tāpēc, sākot ar zināmu padeves lielumu, apstrādātā virsma vairs 
neatbilst tehniskajiem noteikumiem;

4) pieaug apstrādātās virsmas uzkaldes pakāpe un dziļums, kas 
ne vienmēr ir vēlams.

No teiktā secināms, ka pēc tam, kad ir noteikta maksimāli pie
ļaujamā padeve, mašīnlaiku var samazināt, palielinot apgriezienu 
skaitu (griešanas ātrumu). Griešanas ātruma palielināšana (sākot 
apmēram ar v ~  50 m/min) pretēji padeves palielināšanai izraisa

1 Sk. V  nodaļu, 141. !pp.

14 M e tā lu  griešana
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griešanas spēku samazināšanos (sk. 89. zlm.), apstrādātās virsmas 
gluduma (mikroģeometrijas) uzlabošanas (sk. 61. zim.) un uzkal- 
des samazināšanos.

Taču, palielinot griešanas ātrumu, strauji pieaug izdalītā sil
tuma daudzums un sakarsuma temperatūra uz virsmām, kur griez
nis saskaras ar sagatavojumu un ar skaidu; paaugstinātas tempe
ratūras ietekmē pazeminās griežņa materiāla cietība, tātad 
palielinās griežņa nodilums vienā un tai pašā darbības laikā, t. i., 
pazeminās griežņa noturība. Tāpēc lieliem griešanas ātrumiem ne
pieciešami instrumenti, kuru griezējdaļa izgatavota no pietiekoši 
karstumnoturīga materiāla.

Tādi materiāli ir cietsakausējumi un keramiskie materiāli.
Griezējinstrumentiem jābūt ne vien karstuma un dilumnoturī- 

giem, bet arī ar pietiekoši izturīgu asmeni. Cietsakausējumiem un 
keramiskiem materiāliem gan ir augsta cietība un karstuma un 
dilumnoturība, taču tie ir arī ļoti trausli un vāji iztur triecienus, 
lieci un cirpi. Tāpēc griežņiem ar cietsakausējumu plāksnītēm as
mens izturības palielināšanas nolūkā izveido vai nu negatīvu skaid- 
leņķi pa visu skaidvirsmu vai platumā /^5*4 mm (ja apstrādā tē- 
raudus, kam crb 80 kG/mm2) , vai negatīvu skaidleņķi uz šauras 
fāzītes, vai arī pozitīvu galvenā asmens slīpuma leņķi.

Griežņiem ar minerālkeramikas plāksnītēm negatīvu skaidleņķi 
izveido vai nu pa visu skaidvirsmu (ja sistēma ir stinga), vai ari pa 
fāzīti, kuras platums f= l ,5 - s  (ja sistēma nav pietiekoši stinga).

Instrumenti, kam griezējdaļa izgatavota no karstumizturīga un 
dilumnoturīga materiāla un kam ir pietiekoša izturība pret mehānisku 
sagraušanu, ļauj strādāt ar tādu griešanas ātrumu un padevi, kas 
ir vairākas reizes lielāka nekā tās v un s vērtības, ko pieļauj ātr- 
griezējtērauda instrumenti. Tādi instrumenti dod iespēju ieviest 
augstražīgu metālu griešanu un sekmē darba ražīguma celšanos. 
Ja darba ražīguma pieaugums iegūts, galvenokārt palielinot grie
šanas ātrumu, tad pieņemts runāt par ā t r g r i e š a n u ,  bet, pa
lielinot padevi,— par g r i e š a n u  ar l i e l ā m  p a d e v ē m.

Tagad oglekļtēraudu gludajā apstrādē (s=0 ,l mm/apgr; 
t =  0,5 mm) ar griežņiem, kam ir cietsakausējumu plāksnītes, grie
šanas ātrums sasniedz 2600 m/min un vairāk; čugunu gludajā ap
strādē ar griežņiem, kam ir keramiskās plāksnītes, — 3780 m/min; 
alumīnija sakausējumu apstrādē — 5000 m/min un vairāk.

Metālu griešana ar instrumentiem, kuriem ir cietsakausējumu 
plāksnītes, turklāt maksimālā ātrumā, kāds iespējams dotajos dar
bības apstākļos, ne vien ceļ darba ražīgumu, bet arī ļauj sasniegt 
augstu apstrādātas virsmas gludumu (līdz 8.—9. klasei), apstrādāt 
rūdītus un grūti griežamus (karstumizturīgos, nerūsējošos u. c.)
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tēraudus, samazināt īpatnējo jaudas izlietojumu griešanai un paze
mināt apstrādes pašizmaksu.

So priekšrocību dēļ metālu ātrgriešana plaši izplatīta ne vien
virpošanā, bet arī frēzēšanā, urbšanā, paplašināšanā, izrīvēšanā, 
vītņgriešanā un citos apstrādes veidos. Aizvien plašāk to lieto, arī 
strādājot uz daudzgriežņu virpām, automātiem un pusautomātiem. 
Uz ātrgriešanas režīmiem pāriet ne tikai atsevišķi ražošanas iecirkņi, 
bet arī cehi.

Jāpasvītro, ka metālu ātrgriešana attīstījās vispirms Padomju 
Savienībā. Jau 1936.— 1937. gadā padomju pētnieki un inženieri 
(V. Krivouhovs, P. Grudovs u. c.) pirmo reizi visas pasaules praksē 
veica zinātniskus pētījumus metālu ālrgriešanā, ieskaitot arī rūdītu 
tēraudu ātrapstrādi. Laikā no 1937. līdz 1941. gadam lielus zināt
niski pētnieciskus darbus metālu ātrgriešanas jautājumā veica 
Metālu griešanas komisija. Šie darbi deva iespēju izstrādāt norā
dījumus par cietsakausējumu mārku izvēli, par ģeometrisko ele
mentu izraudzīšanu instrumentu griezējdaļai, kas izveidota ar ciet- 
sakausējuma plāksnīti, un par griešanas režīma izvēli.

Sevišķi plaši teorētiski un eksperimentāli pētījumi par metālu 
ātrgriešanu tika veikti laikā no 1943. līdz 1950. gadam. Vairāki 
institūti un rūpnīcas (Vissavienības Instrumentu zinātniskās pēt
niecības institūts — ВНИИ, Metalgriešanas mašīnu eksperimentā
lais zinātniskās pētniecības institūts •— ЭНИМС, Baumaņa 
Maskavas augstākā tehniskā skola — МВТУ, Ļeņingradas politeh
niskais institūts — ЛПИ, Tehnoloģijas un mašīnbūves centrālais 
zinātniskās pētniecības institūts — ЦНИИТМАШ, Gorkijas auto
mobiļu rūpnīca — ГАЗ, rūpnīca «Krāsnij proļetarij», rūpnīca 
«Krasnoje Sormovo», Ļihačova automobiļu rūpnīca, Pirmā Valsts 
gultņu rūpnīca — 1ГПЗ u. c.), liels zinātnisko darbinieku un inže
nieru skaits veica darbus, kas deva iespēju dziļi izprast metālu ātr
griešanas būtību un noteikt prasības, kādas stādāmas ātrgriešana 
lietojamām metalgriešanas mašīnām, instrumentiem un ierīcēm. 
Šie darbi ļāva arī noteikt instrumentu griezējdaļas optimālos ģeo
metriskos elementus, konstruēt jaunus, augstražīgus instrumentus, 
izstrādāt griešanas režīmus.

Augstražīgās metālu griešanas apgūšanā un ieviešanā lieli no
pelni ir mūsu metalurģiskajai rūpniecībai, kas sāka ražot augstas 
kvalitātes cietsakausejumus.

Augstražīgās metālu griešanas (ātrgriešanas) attīstībā un ievie
šanā lielu ieguldījumu devuši arī ražošanas novatori. Tādi slaveni 
metālu ātrgriešanas meistari kā P. Bikovs, G. Borlkevičs, A. Mar
kovs, N. Ugolkovs, V. Seminskis, N. Simonovskis, A. Gončarovs, 
I. Belovs, J. Dikovs, S. Bušujevs, J. Savies, V. Zirovs u. c. ne vien 
sekmīgi lieto un plaši ievieš ātrgriešanas režīma elementus, bet ir

14*
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ari ierosinājuši daudzus papildinājumus, tā veicinot metālu augst- 
ražīgās griešanas tālāku attīstību.

Metālu augstražīgās griešanas tālākajā attīstīšanā lieli nopelni 
ir mūsu zemē plaši pazīstamajam virpotājam V. Koļesovam (sk. 
224. lpp.).

Metālu griešana lielā ātruma, kas pirms V. Koļesova konstruk
cijas griežņu ieviešanas bija galvenais līdzeklis mašīnlaika samazi
nāšanai, uzstāda paaugstinātas prasības metalgriešanas mašīnām, 
instrumentiem, ierīcēm un drošības tehnikai.

2. METALGRIEŠANAS MAŠĪNAS, INSTRUMENTI, IERĪCES UN 
DROŠĪBAS TEHNIKA

Metalgriešanas mašīnām uzstādāmās prasības. Mašīnām, kas 
paredzētas metālu griešanai lielā ātrumā, jābūt ar pietiekamu 
jaudu, stingumu (vibrāciju noturīgām), lielu ātrumu, ilgu darb- 
mūžu, tās nedrīkst darbā apdraudēt strādniekus, to konstrukcijai 
jābūt tādai, kas ļautu samazināt ne tikai mašīnlaiku (palielinot 
n un s), bet arī palīglaiku.

Prasību par iespēju samazināt palīglaiku izraisa tas, ka vislie
lāko efektu ātrgriešana dod tikai tad, ja reizē ar mašīnlaika sama
zināšanu realizē arī pasākumus palīglaika samazināšanai, jo sīk- 
sēriju ražošanā palīglaiks var sasniegt pat 40—80% no gaballaika 
[93]. To rāda šāds piemērs. Pieņemsim, ka zināmas detaļas apstrā
dei nepieciešams 100 min, pie kam puse no šī laika, t. i., 50 min, 
ir mašīnlaiks un 50 min — palīglaiks1. Ja palielinātu griešanas 
ātrumu, teiksim, 5 reizes, t. i., samazinātu mašīnlaiku līdz 10 min, 
bet atstātu to pašu palīglaiku, kopējais laiks, kas nepieciešams de
taļas izgatavošanai, bulu 60 min. Tādējādi, samazinot mašīnlaiku 
pieckārt un atstājot to pašu palīglaiku, kopējais laiks samazinās 
tikai par 40%. Tāpēc jautājumam par palīglaika samazināšanu 
pievērš lielu uzmanību gan jauno mašīnu, instrumentu un ierīču 
konstruktori, gan arī strādnieki tieši darba vietās.

No ātrgriešanas mašīnām prasa ne tikai, lai tās atbilstu iepriekš 
minētajām prasībām, bet tām nepieciešama arī laba eļļošanas 
sistēma, drošas un ātrdarbīgas sagatavojuma, instrumentu un 
ierīču nostiprināšanas ietaises, labi izbalansētas rotējošās detaļas, 
tām jābūt pareizi uzstādītām uz pamatiem (lai novērstu vibrācijas, 
kas var rasties no līdzās novietoto mašīnu iedarbības; vislabāk uz
stādīt katru mašīnu uz atsevišķa pamata).

Metālu lielos ātrumos ar labiem panākumiem var griezt ne tikai

1 Laiki Tapk un T atp (36. lpp.) nav ņemti vēra.
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uz jaunām, speciāli šim nolūkam izgatavotām metalgriešanas ma
šīnām, bet arī uz veco konstrukciju un modeļu mašīnām pēc to 
modernizēšanas.

Galvenie paņēmieni veco konstrukciju metalgriešanas mašīnu 
modernizēšanai ir šādi: 1) esošā elektrodzinēja nomainīšana ar citu, 
kam ir lielāka jauda un apgriezienu skaits; 2) darbvārpstas apgrie
zienu skaita palielināšana, nomainot siksnas skrituļus un zobratus; 
3) plakano siksnu nomainīšana ar ķīļsiksnām; 4) berzes sajūgu pa
stiprināšana; 5) mašīnas vājo mezglu nomainīšana: 6) eļļošanas 
sistēmas uzlabošana (gultņiem ieteicama piespiedeļļošana); 7) ma
šīnas stinguma palielināšana (lietojot papildbalstus, paaugstinot 
detaļu virsmu gludumu un ģeometriskās formas precizitāti, izrau
goties pareizu uzspīlējumu virsmu salāgojumos, samazinot sadur- 
vietu skaitu, izbalansējot rotējošās detaļas, pielietojot slāpētājstarp- 
likas utt.); 8) metalgriešanas mašīnu aprīkošana ar ātrdarbīgām 
ierīcēm (piemēram, elektriskām un pneimatiskām patronām), kā arī 
celšanas un transportēšanas iekārtām.

Metalgriešanas mašīnu eksperimentālā zinātniskās pētniecības 
institūta (ЭНИМС) veiktie pārbaudes aprēķini parādīja, ka galve
najiem agrāk izlaistajiem metalgriešanas mašīnu tipiem, kā virpām, 
revolvervirpām, frēzmašīnām un urbjmašīnām galveno mezglu iz
turības un darbmūža rezerves atļauj ievērojami (par 30—60%) pa
augstināt mašīnas maksimālo apgriezienu skaitu un jaudu. Tā, pie
mēram, virpām 1Д62М (ДИП-200), izmainot dzenošā un dzīta
skrituļa diametrus, darbvārpstas apgriezienu skaitu var palielināt 
no nmaks =600 apgr/min līdz n maks =800 apgr/min, bet, no
mainot plakano siksnu ar ķīļsiksnu un palielinot sajūga diskus, 
var ievērojami palielināt arī jaudu un esošā elektrodzinēja (3,7 kW) 
vietā uzstādīt spēcīgāku (7—8 kW).

Virpām 1Д63 (ДИП-300), izmainot skrituļu diametru, darb
vārpstas apgriezienu skaitu var paaugstināt no nmaks =480 līdz 
nmaks =600 apgr/min. Ja turklāt vēl izmaina darbvārpstas zob
ratu pāri, tad var iegūt nmaks līdz 750 apgr/min. Palielinot sajūgā 
disku skaitu līdz 23, esošā 7,8 kW elektrodzinēja vietā var uzstādīt 
12 kW elektrodzinēju.

Frēzmašīnām 612, 6Б12, 682 un 6Б82, izmainot skrituļu dia
metrus, nomainot plakano siksnu ar ķīļsiksnu un pastiprinot sajūgu, 
apgriezienu skaitu var paaugstināt no nmaks =  600 līdz nmaks =  
=  800 apgr/min un 7,8 kW elektrodzinēja vietā var uzstādīt 17 kW 
jaudas elektrodzinēju.

Diferencētu operāciju darbos metalgriešanas mašīnu var moder
nizēt, pārnesot kustību tieši no elektrodzinēja uz darbvārpstu, t. i., 
apejot ātrumkārbu.
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Līdzīgā veida var modernizēt arī citas metalgriešanas mašīnas 
L18], [76], [185]. , L

Ražošanas pirmrindnieki atrgriešanas darba prakse ir pieradī
juši, ka, pienācīgi kopjot un savlaicīgi izdarot sīkos remontus, me
talgriešanas mašīna ilgi var saglabāties labā stāvoklī un uz tās 
bez kapitālā remonta iespējams izpildīt pat 25 gadu normas [175].

Lai smagos darba apstākļos samazinātu metalgriešanas mašīnu 
un ierīču detaļu (gultņu, centru u. c.) dilšanu, ieteicama divpusīgā 
griešana (138. zīm.). Tādam nolūkam uz virpas uzstāda otru su- 
portu1, kurā iestiprināts otrs grieznis, kas pagriezts ar skaidvirsmu 
uz leju. Ja pie priekšējā griežņa A un pakaļējā griežņa В ir vienādi 
griešanas apstākļi, tad uz sagatavojumu un mašīnu iedarbojas 
vienādi spēki P z un Py. To rezultantes R i ir vienādas, bet pretēji 
virzītas. Griežot ar vienu griezni (77. zīm. a), summārais spēks Ri 
liec sagatavojumu un rada vienpusīgu slodzi uz darbvārpstas gult
ņiem un citām metalgriešanas mašīnas un ierīču detaļām. Turpretim 
divpusīgajā griešanā spēki Rļ savstarpēji līdzsvarojas un tāpēc 
samazinās gan gultņu un citu mašīnas un ierīču detaļu dilšana, 
gan arī vibrācijas; turklāt uzlabojas apstrādātās virsmas kvalitāte. 
Tā kā sagatavojuma izliekšanās ir novērsta, tad, strādājot pēc tā
das metodes, var lietot ražīgākus griežņus ar mazākiem leņķiem «p 
un (fi un apvirpot bez 1 indēm arī tādus sagatavojumus, kam mazs 
stingums.

Divpusīgā griešana iespējama ārējā garenvirpošanā, galu pie- 
virpošanā, sagriešanā (nogriešanā) un pat vītņu ievirpošanā.

Instrumentiem uzstādāmās prasības. Instrumentiem, ko lieto

1 Konstruktīvo izveidojumu sk., piemēram, [50]; vienkāršāks, bet ne tik uni
versāls paņēmiens ir uzstādīt uz suporta otro (pakaļējo) griežņturetāju.
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augstražīgajā griešana, jābut pietiekoši izturīgiem un stingiem, 
kvalitatīvi uzasinātiem; turklāt tiem jābūt ar optimālo ģeometriju, 
tehnoloģiskiem izgatavošanā un parocīgiem ekspluatācijā.

Apskatīsim dažas cietsakausējumu griežņu konstrukcijas (pa
pildus agrāk aplūkotajām).

P. B i k o v a  k o n s t r u k c i j a s  g r i e z n i s .  139. zīmējumā 
parādīts Maskavas slīpmašīnu rūpnīcas izcilā ātrvirpotāja P. Bi
kova konstruētais atliektais garenvirpošanas grieznis. Bikovs jau 
1937. gadā virpošanā sasniedza griešanas ātrumu 200—250 m/mir; 
[51].

P. Bikovs apstrada konstrukciju oglekļteraudus ar griešanas 
ātrumu v >  2000 m/min, lietojot griezni, kam ir cietsakausējuma 
plāksnīte, skaidleņķis у =  +2ч- +  3°, mugurleņķis a=4ri-5°, 
galvenais iestatīšanas leņķis cf=45°, galvenā asmens slīpuma leņ
ķis A=0. Skaidvirsmas forma — 
iedobtā ar fāzīti, kas sekmē skai
das vīšanos maza rādiusa spi
rālē. Tāda skaida nonāk mašī
nas uztvērējsilē, neaptinoties ap 
sagatavojumu un griežņturētāju, 
tāpēc darba procesā iespējams 
brīvi novērot apstrādāto virsmu 
un panākt drošus darba apstāk
ļus. Iedobuma (bedrītes) dzi
ļums Л =  0,5-т1,5 mm, lentītes 
platums fr =  0,2-t-l,5 mm (atka
rībā no piadeves); iedobuma rā
diuss R — 2 mm. Griezni uzasi
not, P. Bikovs sevišķu uzmanību 
pievērš asmens asumam un glu- 
dumam, raugoties, lai tas nebūtu 
robains. Atliektā forma kā vis
universālākā ļauj izmantot griezni ne tikai garenvirpošanā, bet ari 
galu virsmu un fāzīšu pievirpošanā. P. Bikovs parasti iestiprina 
griežņturētājā trīs četrus griežņus un lielākoties nepārasina tos visu 
maiņas laiku.

P. Bikovs savā darbā cenšas sasniegt ne tikai lielu griešanas 
ātrumu, bet lielu uzmanību pievērš arī racionālai apstrādes tehno
loģijai, darba vietas organizācijai un pasākumiem, kas sekmē palīg- 
laika samazināšanu (strādājot pēc atdurām un limbiem, izmantojot 
ātri maināmas iespīlēšanas čaulas, dorņus u. c.). Visi šie paņēmieni 
ļauj viņam strādāt ražīgi un izpildīt ne mazāk par trim četrām 
normām maiņā.

К Б Е К  g r i e ž ņ i .  140. zīmējumā a attēlots К Б E К (Krivo-

A - Ā

139. z ī m. Ātrvirpotāja P. Bikova 
konstrukcijas grieznis



216 AUG STRAZIG A M ETĀLU  G RIEŠANA

uhova, Brušteina, Jegorova, Kozlova) konstrukcijas grieznis, kura 
raksturīga īpatnība ir mazie iestatīšanas leņķi un nenoapaļotā vir
sotne. Griežņa griezējdaļas ģeometriskie elementi ir šādi: 5°;

Ja r =  0, tad mugurleņķim un skaidleņķim jebkurā asmens 
punktā ir konstantas vērtības, tāpēc samazinās nogriežamās slok
snītes deformācijas pie griežņa virsotnes un līdz ar to samazinās 
arī griežņa nodilums. Turklāt tādi griežņi nodilst pa mugurvirsmu 
vienmērīgi gar visu asmens aktīvo daļu. Parastajiem griežņiem vis
lielākais nodilums ir pie virsotnes (sk. 107. zīm. c).

Mazie iestatīšanas leņķi ļauj iegūt gludāku apstrādāto virsmu, 
bet grieznis kļūst dilumnoturīgāks, tāpēc iespējams apstrādi veikt 
lielā griešanas ātrumā un saglabāt pietiekami konstantu apstrādā
tās virsmas diametru lielā apstrādes garumā. Tādus grūti apstrādā
jamus tēraudus kā nerūsējošos un rūdīto hroma-mangāna-silīcija 
(liromansil) tēraudu ar šādiem griežņiem var apstrādāt ātrumā 
līdz 300 m/min, bet konstrukciju oglekļtēraudu -— ātrumā pāri par 
1500 m/min.

Mazo iestatīšanas leņķu dēļ rodas liels spēks Pyt kas atspiež 
griezni no sagatavojuma un nepietiekoši stingas sistēmas «metal-

140. z l m. КБЕК griežņi
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griešanas mašīna — sagatavojums — grieznis — ierīce» gadījumā 
sekmē vibrāciju rašanos. Tāpēc К Б Е К  griežņus lieto tad, ja sistēma
ir pietiekoši stinga un ja 6.

Vibrāciju rašanos stipri kavē šīs konstrukcijas autoru ieteiktās 
divas rievas asmenī un uz mugurvirsmas (140. zīm. b). Rievas pla
tums & =  0,1 l, kur l — asmens aktīvās daļas garums. Rievas dzi
ļums h =  (0,2-4-0,25). s. Atstatums starp rievām

l — 2ba — - ------
3

Galvenā iestatīšanas leņķa mazā vērtība neļauj šiem griežņiem 
strādāt ar lielu griešanas dziļumu. Sī trūkuma novēršanai КБЕК 
konstrukcijas griežņa autori ieteikuši lauztas līnijas asmeni 
(140. zīm. c). Tādiem griež
ņiem leņķis (p0=  10-^20°; -4̂ 4.
=  45-4-75°; tp, =  10°; Y= ~ 5 C; 
a =12°; Я =  0-4- + 15°; r=0.
Sie griežņi dod iespeju strā
dāt ar lielu griešanas dziļu
mu (ja metalgriesanas mašī
nai ir pietiekoša jauda un 
sistēmai pietiekošs stingums).

Gludai (galīgajai) apstrā
dei ir ieteikts КБЕК grieznis, 
kam asmens daļā, kuras pla
tums f=0,5-^2 mm, leņķis 
Фо =  0 (140. zīm. d). Sī as
mens daļa nogludina apstrā
dātās virsmas negludumus un 
tādējādi ļauj iegūt gludāku 
virsmu (līdz V9).

T e h n o l o ģ i j a s  un 
m a š ī n b ū v e s  c e n t r ā l ā  
z i n ā t n i s k ā s  p ē t n i e 
c ī b a s  i n s t i t ū t a  (ЦНИ 141 zTm.
И Т М А Ш ) k o n s t r u k c i -  piestiprinātu 
j a s  g r i e z n i s .  141. zīmē
jumā a attēlots šā institūta
konstrukcijas grieznis, kam cietsakausejuma plāksnīte piestiprinātā 
mehāniskā veidā un kas parādījis labus rezultātus griešana, kad 
nogriežamai sloksnītei ir liels šķēluma laukums (griešanas dziļums 
līdz 15 mm, padeve līdz 1,5 mm/apgr). Plāksnīte / athalstas uz rū
dīta tērauda paliktņa 2, kas piemetināts turētajam (katam) 3.

Grieznis ar mehāniskā veidā 
plāksnīti (ЦНИИТМАШ  

konstrukcija)



218 AU GSTRAZIGA M ETĀLU  GRIEŠANA

Paliktnim labajā pusē ir izveidotas rievas 60° slīpumā. Drošāks šā 
paliktņa piestiprināšanas veids ir mehāniskā piestiprināšana 
(141. zīm. b). Plāksnīti 1 pie paliktņa 2 piespiež skrūve 4 ar pa
plāksnes 5 un piespiedēja 6 palīdzību. Piespiedēja kreisajai malai, 
kas noslīpināta leņķī 8= 125-M300, pielodēta cietsakausējuma BK8 
plāksnīte, pret kuru atspiežas noskrejošā skaida; tādējādi piespiedējs 
vienlaikus izpilda arī skaidvijēja lomu. Tā kā piespiedējam 6 ir 
iegarens caurums, tad, piespiedēju pārbīdot un pagriežot ap skrūves 
asi, var mainīt gan skaidvijēja darbīgās virsmas atstatumu no 
asmens, gan arī leņķi to. Plāksnīti 1 atkarībā no nodiluma pārasi- 
nāšanas (speciālā turētājā) var pārbīdīt ar atduru 7, pārliekot pē
dējo uz kreiso pusi par vienu rievu attiecībā pret paliktni 2. Pārbī
dāmajai atdurai 7 augšējā mala ir slīpa, tāpēc piespiedējs 6, pa
griežoties ap atduras 7 izcilni — šķautni, droši nostiprina plāksnīti 
1 arī tad, kad tās biezums samazinājies. Paliktni 2, tātad arī

plāksnīti 1 nostiprina turētājā slīpi, 
leņķī у =  +10°. Turpretim uz fāzītes, 
kuras platums f ~ 0,8 mm, asināšanas 
procesā skaidleņķi у var izveidot jeb
kurā lielumā (mazāku nekā +10°).

Šīs konstrukcijas trūkumi ir tās 
sarežģītība un cietsakausējuma lielais 
izlietojums (tāpēc, ka pārasināšanu 
izdara galvenokārt pa mugurvirsmu 
un plāksnītei ir liela neizmantojama 
daļa, kas nepieciešama tās nostipri
nāšanai).

M a s k a v a s  i n s t r u m e n t u  
r ū p n ī c a s  (МИЗ) k o n s t r u k c i 
j a s  d a u d z a s m e ņ u  g r i e z 

ni s  — s t i e n ī t i s .  142. zīmējumā parādīts garcnvirpošanas 
grieznis ar mehāniska veidā iestiprinātu cietsakausējuma stienīti 
(МИЗ konstrukcija). Turētājā (kātā) 1 izveidots kvadrātveida 
(pēc stienīša šķēluma formas) caurums, kurā ievieto cietsakause- 
juma stienīti 2. Stienīti vajadzīgā augstumā nostāda ar skrūvi 3, 
bet turētājā to iestiprina ar divām skrūvēm 4, kas saspiež kopā iešķē- 
luma izveidotās turētāja daļas un tā iespīlē stienīti. Kad stienīša 
viena šķautne (asmens) nodilusi, pēc kārtas izmanto visas pārejās. 
Kad visas astoņas šķautnes nodilušas, stienīti izņem no turētāja un 
uzasina (noslīpē) abas gala virsmas, un līdz ar to visi astoņi asmeņi 
atkal derīgi lietošanai. Normālas ekspluatācijas apstākļos katru galu 
stienītim var pārasināt ne mazāk kā desmit reizes, t. i., tā lietošanas 
laiks ir līdzvērtīgs 80 asmeņu lietošanas laikam. Turklāt pēc tam 
atlikušo stienīša daļu var pielodēt vai mehāniski piestiprināt pie

142. zīm. Daudzasmeņu griez
nis ar cietsakausējuma stienīti 

(Ml 13 konstrukcija)
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parastā cietsakausējumu plāksnīšu turētāja un tādējādi var turpi
nāt stieniša izmantošanu. Rūpniecībā lieto ne vien kvadrātisko 
(četrskaldņu) cietsakausējumu stienīšus, bet arī piecskaldņu, trīs- 
skaldņu un cilindriskus stienīšus.

Salīdzinot ar griežņiem, kam ir pielodētas cietsakausējumu 
plāksnītes, griežņi ar cietsakausējumu stienīšiem (prizmām) jauj 
ievērojami samazināt cietsakausējuma izlietojumu, griežņu izgata
vošanas izmaksas, asināšanas izmaksas, konstrukciju tērauda izlie
tojumu (turētāju izgatavošanai), abrazīvo instrumentu izlietojumu 
(griežņu asināšanai); turklāt ceļas metalgriešanas mašīnu ražī
gums (samazinoties neasā instrumenta nomaiņai un ieregulēšanai 
nepieciešamajam laikam) un samazinās griežņu apgrozības 
fonds [143].

P l ā k s n ī š u  p i e s t i p r i n ā š a n a  ar  s p ē к i em,  к a s 
i e d a r b o j a s  uz  g r i e z n i  g r i e š a n a s  p r o c e s ā .  Intere
santāku paņēmienu plāksnīšu iestiprināšanai turētājos ieteikuši un 
realizējuši G. Rivkins un B. Samoilovs (Vissavienības Instrumentu 
zinātniskās pētniecības institūts — ВНИИ). Rīkojoties pēc šā pa
ņēmiena, tiek izmantoti spēki, kas iedarbojas uz griezni griešanas 
procesā.

143. zīmējumā a parādīts garenvirpošanas grieznis, kura leņķis 
<p=60°. Uz plāksnīti 1, kas brīvi ievietota turētāja 2 ligzdā, iedarbo
jas spēki P z — tangenciālais jeb griešanas spēks un PK — spēku 
Px \\nPy rezultante, kas grūž griezni nost no griešanas virsmas. Ja 
a<tļ)<6, šo spēku rezultante R, kas virzīta leņķī яр, iet caur atbalst- 
virsmu un piespiež plāksnīti 1 pie turētāja. Ja iļ'<a, tad plāksnīte 
tiek gāzta uz leju (pretēji pulksteņa radītāja kustības virzienam), 
bet, ja яр>6, plāksnīte tiek celta uz augšu (pulksteņa rādītāja kustī
bas virzienā). Pētījumi rāda, ka vislielākā vērtība leņķim iļ; ir, no
griežot plānas skaidas un strādājot ar neasu asmeni (ja nogrieža
mās sloksnītes biezums ir 0,025 mm, tad leņķis ф ir līdz 65° 
liels). Ja plāksnītes ligzdas pamata leņķis ir 75° (5 =  75°), tad skaid- 
virsma ar horizontāli veido 15° leņķi (143. zīm. b). Tādā gadījumā, 
nogriežot sloksnīti, kuras biezums ir lielāks par 0,3 mm, vismazākā 
vērtība leņķim iļi=19°. Tādējādi, ja ярт1г, =19° un rļ)maks =65'’, nav 
grūti ievērot noteikumu a< iļ'< ē , t. i., rodas stāvoklis, kad plašā 
apstrādes apstākļu diapazonā spēks R piespiež plāksnīti pie turētāja. 
Eksperimentālā ceļā ir konstatēts (143. zīm. b), ka noteikuma 
G<rļ;<6 ievērošanai, ja plāksnītes ligzdas leņķis ir 15° (attiecībā 
pret horizontāli), plāksnīti 1 mm platumā var noslīpēt leņķī +10°. 
Tāpēc tā skaidas puse, kas pavērsta pret griezni, atduras pret 
skaidvijēju 3 nedaudz augstāk par tā atbalstšķautni. Asmens iz
turības palielināšanai fāzīti 0,2—0,3 mm platumā pieslīpē (lēpē)
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leņķī Yf =  “ 5°. Skaidvijējam 3 ir divkārtēja priekšējā virsma 30° 
un 60° leņķos; tāda konstrukcija ļauj panākt stabilu skaidas vīšanos 
vai salauzīšanu nelielos gabalos. Skaidvijējus atlej no ātrgriezēj- 
tērauda, un, lai paaugstinātu dilumnoturību un samazinātu tieksmi 
sametināties ar skaidu, to priekšējo virsmu piesātina ar bora kar
bīdu.

A-A

Darba procesā griešanas spēki plāksnīti un skaidvijēju piespiež 
pie turētāja un papildu nostiprināšana nav vajadzīga. Kāts 4 un 
atspere 5 kalpo skaidvijēju un plāksnītes iepriekšējai nostiprinā
šanai, liai transporta laikā novērstu to izkrišanu no griežņa. Garen- 
virzienā plāksnītes stāvokli ligzdā fiksē atdurtapa 6. Lai novērstu 
plāksnītes izgriešanos no ligzdas, asmens izlaidums nedrīkst pār
sniegt 1,4 mm (143. zīmējumā b parādītajai ģeometrijai). Plāksnī
tes pārasina, iestiprinot īpašos turētājos un ierīcēs. Palielinoties 
plāksnīšu nodilumam un pārasinājumu skaitam, asmens izlaidumu 
var samazināt līdz 0,4 mm. Plāksnīti tālāk var izmantot, pārliekot 
turētāja otrā ligzdā (turētāja otrā pusē), kurai ir par 1 mm šaurāka
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atbalstvirsma. Tādējādi vienā turētājā var izlietot 2 mm no plāksnī
tes platuma, bet, tā kā turētājus izlaiž komplektos pa trijiem, tad 
kopējais plāksnītes izlietojums ir 6 mm (plāksnītes sākotnējais 
platums var būt 12 mm).

Lai izmainītu atstatumu a starp asmeni un skaidvijēja šķautni, 
skaidvijējus izgatavo maināmus trīs dažādos garumos, kas dod 
iespēju iegūt a=l,5-f-6,5 mm.

Šis plāksnīšu piestiprināšanas veids dod iespēju ne tikai atteik
ties no lodēšanas, sekmīgi atrisināt skaidas savīšanas jautājumu, 
ātri nomainīt nodilušo plāksnīti, izvairīties no turētāja noslīpēšanas, 
bet ļauj arī novērst plāksnītes bojāšanos metalgriešanas mašīnas 
pēkšņas, negaidītas apstāšanās gadījumā, kad grieznis vēl atrodas 
zem skaidas. Grieznis tad bojājas tāpēc, ka apstāšanās momentā 
spiediens uz skaidvirsmu krasi samazinās. Taču sakarā ar elastīgo 
deformāciju apgriezto iedarbību pārvada locekļos no elektrodzinēja 
līdz darbvārpstai sagatavojums pagriežas par kādu leņķi galvena
jai kustībai pretējā virzienā. Šī apgrieztā iedarbība izraisa plāksnītē 
lieces spriegumus virzienā no mugurvirsmas uz atslogoto skaid
virsmu un, ja plāksnīte cieši iestiprināta turētājā, tā var salūzt. Tur
pretim brīvi ieguldīta plāksnīte (kas nostiprināta ar griešanas spē
kiem) pagriežas (paceļas uz augšu) pulksteņa rādītāja kustības 
virzienā.

Cietsakausējumu plāksnīšu iestiprināšanu ar griešanas spēkiem 
izmanto ne tikai garenvirpošanas griežņiem, bet arī kausveida griež
ņiem, fasongriežņiem un speciālajiem griežņiem. Tādā pašā veidā 
var iestiprināt arī keramiskās plāksnītes.

Cietsakausējumu plāksnīšu iestiprināšana ar griešanas spēkiem 
ir izrādījusies ļoti efektīva automātisko līniju mašīnās gultņu 
ražošanā.

S a l i k t i e  l i e l g a b a r ī t u  g r i e ž ņ i .  Kaut arī griežņiem 
ar mehāniskā veidā piestiprinātām plāksnītēm nav vajadzīga darb
ietilpīgā lodēšanas operācija un tiem nav arī citu viengabala uzlo- 
dēto griežņu negatīvo īpašību (sk. 20. lpp.), taču tiem ir arī savi 
trūkumi. Galvenie no tiem ir šādi: 1) cietsakausējuma plāksnītes at
likušās (neizlietojamās) daļas1 krass palielinājums, kas palielina 
cietsakausējuma izlietojumu; 2) ja plāksnīte pārlūst, turētājs (vai 
plāksnītes paliktnis) sabojājas, jo tad parasti tiek sabojāta arī pa
liktņa virsma, uz kuras atbalstās plāksnīte.

Tāpēc rūpniecībā aizvien plašāk sāk lietot ВНИИ konstruētos 
saliktos griežņus ar mehāniskā veidā piestiprināmu nelielu maināmu 
nazi — ieliktni, kuram ir cietsakausējuma plāksnīte [136], [202].

1 Atlikušajā daļā ietilpst daļa, kas nepieciešama plāksnītes iestiprināšanai tu
rētājā, un daļa no griežņa asmens līdz piespiedēja-skaidlauzēja šķautnei (iz 
mērs о 141. zīmējumā b).
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Cietsakausējuma plāksnīti pielodē pie naža — ieliktņa (144. un 
145. zīm.). Starpība ir tā, ka viengabala grieznim ar uzlodētu ciet
sakausējuma plāksnīti (sk., piemēram, 14. zīm.) pārasināšanā tiek 
noslīpēts daudz turētāja materiāla, bet šeit noslīpētais daudzums 
ir niecīgs. Turklāt reizē ar turētāju izgatavošanai nepieciešamā ma
teriāla daudzuma samazināšanos (pie tādas konstrukcijas lielga- 
barīta turētāju daudzums, kas nepieciešams ražošanā, samazinās) 
iespējams celt darba ražīgumu plāksnīšu pielodēšanā un pārasinā
šanā. Smagos apstrādes apstākļos, kad jānogriež lielas uzlaides, uz 
virpām un karuseļvirpām sekmīgi pielieto ВНИИ konstrukcijas ciet

sakausējuma salikto griezni, 
kas parādīts 144. zīmē
jumā. Tādiem griežņiem 
turētāja darbīgais aug
stums H =  40ч-100 mm, un 
tie dod iespēju griešanas 
dziļumu palielināt līdz 
40 mm un nogriežamās 
sloksnītes šķērsšķēlumu — 
līdz 80 mm2. Nazis 1, pie 
kura vertikālā stāvoklī pie
lodēta cietsakausējuma 
plāksnīte1, piestiprināts pie 
turētāja 3 ar skrūvi 2. 
Skaidlauzēju 4 (kam pielo
dēta sakausējuma plāksnī
te) nostiprina ar skrūvi 5. 
Tapa 6' neļauj nazim darba 
procesā pārvietoties gare

niski pa turētāja rievu. Nazi nostiprina 15° leņķī attiecībā pret ver
tikāli; tāds stāvoklis novērš naža pagriešanos ap punktu A, jo pat 
tad, ja nogriežamās sloksnītes biezums a =  3 mm, leņķis iļ)>15°. 
Sakarā ar to naža stāvoklis ir ļoti stabils, jo spēks R piespiež plāk
snīti pie naža, bet nazi pie korpusa (līdzīgi tai spēka R iedarbībai, 
kas parādīta 143. zīmējumā); skrūves 2 uzdevums ir tikai fiksēt 
nazi turētājā un neļaut tam izkrist, griezni transportējot.

144. z ī m.  Saliktais lielgabaritu 
(ВНИИ konstrukcija)

grieznis

Garenvirpošanas griežņiem pieņem vēl šādus griezējdaļas 
ģeometriskos elementus (neskaitot tos, kas parādīti 144. zīmējumā): 
<p—30-^60°; ф1 =  10 -н15°; A =  0; r = 3 -e-4 mm; skaidlauzēja leņ
ķis Ys =  30 -и 45°.

1 Vertikāli novietota plāksnīte iztur lielāku speķu nekā horizontāli novietota.
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Tāda lielgabarītu griežņu konstrukcija ir tehnoloģiska, vienkārši 
apkalpojama1 un ļauj celt darba ražīgumu par 20—00%. Salīdzi
nājumā ar agrāk lietotajiem viengabala griežņiem, kam cietsakausē- 
juma plāksnītes uzlodētas, šīs konstrukcijas griežņiem ir 1,5 reizes 
lielāka noturība. Turētāju izgatavošanai vajadzīgais tērauda dau
dzums ir 6 reizes mazāks, bet izgatavošanas izdevumi par 30—40% 
mazāki [134].

145. zī tu.  Saliktais grieznis vidējas jaudas virpām (ВНИИ kon
strukcija

Ir izstrādāti arī līdzīgas konstrukcijas galu pievirpošanas griežņi.
S a l i k t i e  g r i e ž ņ i  v i d ē j a s  j a u d a s  m e t а 1 g r i e- 

š a n a s  ma š ī n ā m.  Tāds grieznis (145. zīm.) sastāv no turē
tāja 1 (tērauds 40Х), maināmā ķīļveidīgā ieliktņa (naža) 2, kam 
pielodēta eietsakausējuma plāksnīte (ieliktņa materiāls — tērauds 
40Х, eietsakausējuma marka — atkarībā no apstrādes apstākļiem), 
skaidlauzēja 3, kam pielodēta eietsakausējuma plāksnīte (korpuss — 
tērauds 45, cietsakausējums — BK8), un skrūves 4.

Turētāja ligzdas pamats ir 15° slīpumā, bet maināmais ieliktnis 
ir izveidots kā ķīlis 10° leņķī; tada forma ļauj panākt griešanas pro
cesā stabilu ieliktņa stāvokli un nostatīt eietsakausējuma plāksnīti 
25° leņķī (leņķis starp plāksnītes pamatu un griežņa pamatplakni). 
Tāda leņķa vērtība ļauj izveidot skaidleņķi у plašās robežās, pielie
kami daudz reižu pārnsināt plāksnīti pa skaidvirsmu (ievērojami sa

1 Kad asmens kļuvis neass, nav jānoņem un jadod parasināšanā viss sma
gais grieznis, bet var pārasināt tikai nazi (vai nomainīt ar agrāk uzasināto).
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mazinot noslīpējamās cietsakausējuma kārtas biezumu, kāpēc iespē
jams izvēlēties plānākas plāksnītes nekā parastiem uzlodētiem vien
gabala griežņiem) un rada plāksnītei izdevīgāku noslogojumu 
(plāksnīte pakļauta galvenokārt spiedei).

Ieliktnim ir pusatklāta rieva, kas atļauj pēc pārslīpēšanas regu
lēt tā stāvokli un viegli nomainīt nodilušu ieliktni ar jaunu (ieliktni 
noslīpē jau iepriekš, lietojot speciālas ierīces — turētājus); ieliktņa 
nomainīšanai jāatbrīvo tikai skrūve 4. Ar skrūvi 4 nostiprina arī 
skaidlauzēju 3, kura stāvoklis viegli regulējams (skaidlauzējam ir 
iegarens caurums).

Tā kā šādi griežņi ļauj ietaupīt cietsakausējumu (līdz 30% salī
dzinājumā ar tādu pašu izmēru uzlodētiem viengabala griežņiem), 
ir ērti ekspluatācijā, droši darbā un pietiekoši tehnoloģiski, tad tos 
plaši lielo, it sevišķi apstrādājot tēraudus (ja o,, '85 kG/mm2 un 
tXs  līdz 5— 11 mm2) un čugunus (ЯВ<Г220) uz vidējas jaudas 
virpām 1A62, 1K62, 1620, 1A63 u. c. (atkarībā no atstatuma 
starp griežņa atbalstvirsmu griēžņturētājā un virpas centru 
līniju).

Ieteicamie griežņu izmēri: В х Я = 22X25, 25X30; L=125 -r- 150; 
c =  1,8-r-2,2 mm (ja ^ =  +  10°).

V. K o ļ e s o v a  k o n s t r u k c i j a s  g r i e z n i s .  Kā jau 
teikts, mašīnlaiku var samazināt un palielināt ražīgumu, vai nu 
palielinot padevi s, vai arī apgriezienu skaitu n. Parastās konstruk
cijas griežņiem padeves s palielināšanu ierobežo galvenokārt apstrā
dātās virsmas gluduma (mikroģeometrijas) pasliktinājums. Tā, pie
mēram, pusgludajā apstrādē ( '7 4 — V 6 ) maksimāli pieļaujamā pa
deve ir samērā maza (ja r — 1 mm, s =  0,65 -f- 0,25 mm/apgr), tāpēc 
mašīnlaiku var samazināt, tikai palielinot apgriezienu skaitu (grie
šanas ātrumu). Tādu paņēmienu ļoti bieži lieto, ja instrumentiem ir 
cietsakausējumu vai minerālkeramiskās plāksnītes, bet tad nepiecie
šamas metalgriešanas mašīnas, kam liels darbvārpstas apgriezienu 
skaits.

Ievērojamu darba ražīguma pieaugumu uz p a d e v e s  p a l i e 
l i n ā š a n a s  rēķina sasniedza mūsu zemes izcilais virpotājs V. Ko
lesovs, kas izstrādāja un ieviesa ražošanā speciālus ar cietsakausē
juma plāksnītēm izveidotus griežņus (146. zīm.), kuriem iestatīšanas 
palīgleņķis <pi =  0 un palīgasmens garums ne mazāks kā (1,1—  
— 1,2) • s. Grieznim ir trīs asmeņi, kuru leņķi qi =  45°, cp0=20° un 
q>i =  0. Skaidleņķis uz 0,2 mm platas fāzītes ir negatīvs ( — 5°), bet 
uz plāksnītes pārējās daļas — pozitīvs ( +  5°-f-+  8°); mugurleņķis 
a =  3 -г- 6°, asmens slīpuma leņķis 7=0. Asmeņi ir rūpīgi slīpēti un 
iepēti.
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Virpotāja novatora V. Koļesova konstrukcijas griežņi paredzēti 
galvenokārt pnsglndajai (V4—V6) apstrādei ar padevi līdz 
5 mm/apgr un ar dotajos darba apstākļos maksimāli iespējamo grie-

asmenim, kura garums ir 1,1 s, kontrole ar Iekalu lineālu)

15 Metālu griešana
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sanas ātrumu1. Tik liela padeve ļauj samazināt mašīnlaiku 3— 15 
reizes salīdzinājumā ar to mašīnlaiku, kāds nepieciešams, ja apstrādē 
lieto parastos griežņus. Strādājot ar V. Koļesova griežņiem, padeve 
parasti ir lielāka par griešanas dziļumu (s > t ), tāpēc galveno grie
šanas darbu veic asmens, kuram iestatīšanas leņķis cpi=0 un kuru 
dotajā gadījumā var uzskatīt par galveno [52]. Lai iegūtu pietie
kami gludu apstrādāto virsmu, šim asmenim jābūt pilnīgi taisnam 
un paralēlam centru līnijai. Griezni parasti uzstāda pēc iepriekš 
gludi apstrādāta virsmas posma vai pēc slīpētas plāksnītes, kuru 
uzliek uz šā posma virsmas, kā arī pēc pakaļējā centra cilindriskās 
daļas, pārbaudot gaismas caurspīdēšanu starp asmeni un atbilstošo 
virsmu.

Lai novērstu vibrācijas, apstrādājot tēraudus, kam ob=60-f- 
-T- 75 kG/mm2, attiecībai starp sagatavojuma garumu L  un diametru
D  jābūt ^  10. Ja >10, ieteicams lietot lineti; vibrāciju s a 

mazināšanos sekmē arī citi faktori, kas jau agrāk apskatīti 
(sistēmas «metalgriešanas mašīna — sagatavojums — instru
ments — ierīce» stinguma palielināšana, griežņa izlaiduma samazi
nāšana, vibrāciju slāpētāju izmantošana, divpusīgās griešanas pa
ņēmiens u. c.).

Lai panāktu skaidas vīšanos un tās novadīšanu uz apstrādā
jamās virsmas pusi, uz skaidvirsmas izveido skaidvijēja rievu; tās 
virziens attiecībā pret palīgasmeni (kam cpi=0) veido 30° leņķi. Var 
lietot arī uzliekamu skaidlauzēju vai pie skaidvirsmas pielodēt pa
pildu plāksnīti. Skaida, atduroties pret skaidlauzēju, savijas neliela 
rādiusa spirālē un salūst mazos gabalos.

Ja strādā ar palielinātām padevēm, metalgriešanas mašīnas darb- 
mūža samazinājums ir neliels; turklāt tāda veida darbam var izman
tot gandrīz visas virpas.

Vislielāko efektu virpošanā ar lielām padevēm iegūst uz tādām 
virpām, kuru elektrodzinēja jauda neierobežo griešanas ātrumu pie 
izraudzītā griešanas dziļuma un padeves; metalgriešanas mašīnām 
ar Nm =7  -r- 10 kW (ja s > t ) ,  griešana ar lielām padevēm visefektī
vākā ir tad, ja f =  0,5 -z- 1,5 mm [190].

Modernizējot metalgriešanas mašīnas2, veic galvenokārt šādus 
pasākumus: palielina padevi (nomainot uz mašīnas ģitāras pēdējo 
zobratu ar zobratu, kam mazāks zobu skaits); uzstāda mašīnai elek- 
trodzinēju ar lielāku jaudu un apgriezienu skaitu; palielina siksnas 
skrituļos rievu skaitu un sajūgā disku skaitu; palielina stingumu; 
iebūvē precīzas un ātrdarbīgas ietaises un atduras padeves automā

1 Lai iegūtu nepieciešamā gluduma apstrādāto virsmu, ieteicams izvēlēties 
v >50  m/min [83], [96] —  t. i., aiz pastiprinātās uzķepuma veidošanās zonas.

2 Sīkāk sk. [100].
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tiskai izslēgšanai; mehanizē paātrināto suporta tukšgājienu u. c. Ja 
s>t, tad padeves palielināšana neizraisa ievērojamu aksiālā spēka 
Px pieaugumu, tāpēc mašīnas padeves mehānisma detaļām pa
rasti ir pilnīgi pietiekošs izturības drošības koeficients.

Palielināto padevju metode plaši izplatās rūpniecībā, jo tā ir pro
gresīva un ļauj ne tikai sasniegt augstu ražīgumu, bet atvieglo ari 
metalgriešanas mašīnu modernizāciju, dod iespēju pilnīgāk izmantot 
to jaudu un mazāk piepūlē strādnieku (salīdzinājumā ar metodi, kad 
strādā ar samērā mazām padevēm — 0,3—0,6 mm/apgr un lielu 
griešanas ātrumu — 500— 1000 m/min). Griežņus, kas paredzēti 
darbam ar lielām padevem, vissekmīgāk lieto virpošanā, ja stingas 
sistēmas apstākļos jāapstrādā sagatavojumi, kam liela virsma, kā 
arī sagatavojumi, kas turklāt dod iespēju izslēgt padevi, nebaido
ties, ka grieznis iegriezīsies sagatavojuma neapstrādājamās virsmās 
vai metalgriešanas mašīnas un ierīces detaļās (piemēram, patronas 
žokļos). So metodi arvien plašāk ievieš ne tikai virpošanā, bet arī 
ēvelēšanā, frēzēšanā, urbšanā un citos metālu griešanas veidos.

Cietsakausējuma plāksnīti var ne tikai pielodēt, kā tas parādīts 
146. zīmējumā, bet arī mehāniski piestiprināt, ieliekot plāksnīti turē
tāja ligzdā slīpi leņķī y =  5 =  8°. Ja plāksnīte uzstādīta tādā veidā, tad 
to iespējams vairāk reižu un vieglāk pārasināt; arī šai gadījumā 
piespiedēju var izmantot par skaidvijēju līdzīgi 141. zīmējumā parā
dītajam piespiedējam.

Tērauda ātrapstrādei ar lielām padevēm lieto titāna-volframa 
grupas cietsakausējumus, bet čuguna ātrapstrādei — volframa gru
pas cietsakausējumu. Ja t < 0,5 mm, tēraudu griešanai ieteicams [83] 
cietsiakausējums T30I\4, j:a / =  0,5 ч- 2 mm — cietsakausējums T15K6, 
bet, ja />2 mm, — cietsakausējums Т5КЮ. Čuguna griešanai, ja 
t < 2 mm, ieteicami cietsakausējumi BK3 un BK2, ja /=2 -7-6 mm — 
cietsakausējums BK6, ja t > 6 mm — cietsakausējums BK8.

Konstrukciju un leģētu tēraudu griešanai [110], ja griešanas dzi
ļums t  nepārsniedz 2 mm un padeve s — 3 mm/apgr, sekmīgi var 
lietot arī keramiskās plāksnītes ЦМ-332.

Izmantojot pētījumus, kas veikti laboratoriju un cehu apstākļos 
(Vissavienības Instrumentu zinātniskās pētniecības institūts — 
ВНИИ, Tehnoloģijas un mašīnbūves centrālais zinātniskās pētnie
cības institūts — ЦНИИТМАШ, Kuibiševas Aviācijas institūts — 
КуАИ u. с.), V. Koļesova griežņu griezejdaļas ģeometriskajos ele
mentos pēdējā laikā izdarītas dažas izmaiņas, kas [auj paaugstināt 
to dilunmoturību un apstrādātās virsmas kvalitāti, tātad ceļ arī ra
žīgumu. Tā, piemēram, taisnā pārejas asmens vietā, kas novietots 
20° leņķī, tiek ieteikts līks asmens ar rādiusu r =  1 = 3  mm; asmens, 
kam iestatīšanas leņķis cpi =  0, pagarināts līdz (1 ,2+  1,8) • s; skaid- 
leņķis у pie asmens, kam cpi =  0, pieņemts 0— 10° robežās (atkarībā

15*
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no apstrādājamā metālā mehāniskajām īpašībām)1; platums fāzītei, 
kam leņķis yt =  — 5°, palielināts līdz 0,5 mm; mugurleņķis a pa
lielināts līdz 6-ļ-10°; kad nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma lau
kums ir lielāks par 7 mm2 un apstrādātās virsmas gludumam ne
uzstāda augstas prasības, tad asmenim, kam leņķis cpi =  0, var pie
ņemt slīpuma leņķi Я, =  3 -s- 5°, tādējādi atvieglojot griešanas procesu.

Gadījumos, kad uz skaidvirsmas izveido skaidvijēja slieksnīti 30° 
slīpumā pret asmeni, kam leņķis cpi=0 (sk. 146. zīm.), ieteicams iz
raudzīties nevis 8 mm, bet 4—8 mm atstatumu (atkarībā no grie
šanas dziļuma).

Ir ieteiktas arī racionālākas metodes skaidas savīšanai un salau
šanai — izveidojot speciālas formas iedobumu uz griežņa skaidvir
smas. Vislabākā iedobuma forma [96] ir tā, kuru kopīgi izstrādājis 
Tehnisko normatīvu zinātniskās pētniecības birojs (НИБТН) un 
rūpnīca «Krāsnij proļetarij» (147. zīm.). Apaļas formas iedobumu 
(147. zīm. а), kura dziļums ir 0,13—0,16 mm, izveido divos izmēros: 
df=2,5 un 3,5 mm (atkarībā no griešanas dziļuma un padeves). Sek- 
torveidīgajam iedobumam (147. zīm. b), kas ir universālāks un no
derīgs plašam griešanas dziļuma un padeves diapazonam, ir tāds 
pats dziļums kā apaļās formas iedobumam2.

Griežņi, kurus izmanto darbam ar lielām padevēm, nodilst pa 
skaidvirsmu un mugurvirsmu. Visintensīvāk dilšana norisinās 
līkā posma vietā, kur r =  1 -r- 3 mm un kur šis posms sāk pāriet as
menī, kam leņķis tpi =  0 (148. zīm.). Limitējošais ir nodilums pa mu
gurvirsmu. Apstrādājot tēraudus, maksimāli pieļaujamā nodiluma 
vērtība Лт =0,7-г-0,9 mm, bet, apstrādājot čugunus, hm =0,8-r-

1 mm.

1 Sīkāk sk. [96].
2 Minētos iedobumus veido pēc elektrodzirksteles apstrādes metodes ar vara 

vai misiņa elektroda palīdzību.
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Apstrādājot bez dzesēšanas konstrukciju tēraudus, kam ir cietība 
HB, ar griezni, kam ir cietsakausējuma T15I\6 plāksnīte un kam 
leņķis q>=45°, jia f s,

v r -
304

rO,lb ,0,3 .0,15
200
HB

m/min.

No šis formulas redzams, ka griešanas ātrumu, ko pieļauj griez
nis, ja t<s ,  vairāk ietekme griešanas dziļums nekā padeve (pakāpes 
rādītājs griešanas dziļumam t ir lielāks nekā padevei s). Tas izskaid
rojams šādā veidā: ja t< s  un galveno griešanas darbu veic as
mens, kam leņķis cpi =  0, tad, palielinot padevi no Si līdz s2 (149. zīm. 
a), vienlaikus palielinās arī šā asmens aktīvās daļas garums; nogrie
žamās sloksnītes biezums paliek tāds pats — a—t. Tāpēc, neraugoties 
uz kopējā darba un izdalītā siltuma daudzuma pieaugumu, termo
dinamiskā slodze uz asmens garuma vienību, ja arī vispār pieaug, 
tad niecīgos apmēros. Turpretim, palieli
not griešanas dziļumu no t\ līdz ī2 (149. 
zīm. b), nogriežamās sloksnītes biezums 
pieaug (fi2> « i ) ,  bet sloksnītes platums 
paliek tāds pats — b=s; tādos apstāk
ļos krasi palielinās termodinamiskā slo
dze uz asmens garuma vienību, pie kam 
sevišķi svarīgi ir tas, ka šī slodze ievē
rojami pieaug visvairāk noslogotajā un 
visintensīvāk dilstošajā asmens pos
mā —■ pārejas vietā no asmens, kam leņ
ķis cp =  45°, uz asmeni, kuram leņķis 
<pi=0. Tāpēc, palielinot griešanas dziļu
mu t, termodinamiskā slodze uz asmens 
garuma vienību pieaug daudz vairāk, 
nekā palielinot padevi s; rezultātā griez
nis nodilst intensīvāk; tātad, palielinot griešanas dziļumu, nepie
ciešams krasak samazinat pieļaujamo griešanas ātrumu (pie vienas 
un tās pašas noturības), nekā palielinot padevi’ .

Ar griežņiem, kam ir cietsakausējumu plāksnītes un kam asmeņi 
novietoti leņķī cp =  45° un tpj =  0, var veikt arī tēraudu gludo (V7) 
ātrapstrādi, lietojot padevi s = l- r - l,5  mm/apgr, ja t nepārsniedz 
0,1 mm un u= 150-4-200 m/min [96]. Tad asmenim, kam leņķis <pi =  
==0, ieteicamais garums ir (1,5 2) - s.

Pētījumi rādījuši [120], ka, strādājot ar griežņiem, kam leņ
ķis <pi =  0, padeves palielināšana praktiski neietekmē apstrādātās 1

148. /, Г m. Nodilums griez
nim, kas paredzēts darbam ar 

lielam padevēm

1 Salīdziniet f un s ietekmi uz pieļaujamo griešanas ātrumu, ja t>s  (sk. 
78. zīm., 110 un 174. lpp.).
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virsmas mikroģeometriju, maz ietekmē uzkaldi un paliekošos sprie
gumus un tāpēc praktiski neietekmē detaļas ilgizturību.

Griešanas režīma elementus ātrvirpošanai, kurā izmanto lielas 
padeves, sīki izstrādājis Tehnisko normatīvu zinātniskās pētniecības 
birojs (НИБТН)1.

LP I2 k o n s t r u k c i j a s  p l a t a i s  g r i e z n i s .  Lietojot 
griezni, kam 4—5 mm garā asmens posmā ir leņķis cpi =  0, apstrā-

149. z ī m. Padeves ietekme (а) un griešanas dziļuma ietekme 
(b) uz nogriežamās sloksnītes platumu un biezumu (ja t< s )

dātā virsma iegūst augstu gludumu tikai tad, ja asmens (kam leņ
ķis cpi =  0) ir pilnīgi paralēls virpas centru līnijai. Šī stingrā para- 
lelitātes prasība atkrīt, ja lieto LPI konstrukcijas platos griežņus 
(150. zīm.), kuriem raksturīgs ir platais (līdz 20 mm) asmens, kam 
leņķis cpi =  0 un slīpuma leņķis K= 15° uz padeves pusi. Tāds slīpums 
paaugstina griežņa noturību pret vibrācijām, atvieglo uzstādīšanu 
un ļauj veikt gludo apstrādi ar padevi s =  0,2-t-20 mm/apgr — ja 
1 =  0,5 n-0,1 mm un o =  2-t- 12 m/min. Platos griežņus lieto, ja ir 
ļoti stinga sistēma.

Ar cietsakausējumu plāksnītēm izveidotu instrumentu asināšana 
un Iepēšana. Metālu augstražīgas griešanas sekmes ir atkarīgas ne 
tikai no pareizas instrumenta griezējdaļas materiāla un optimālās 
ģeometrijas izvēles, bet arī no kvalitatīvas asināšanas un Iepūša
nas. Sevišķi efektīva ir centralizētā asināšana un Iepēšana (ja šie 
procesi ir pienācīgi mehanizēti), jo tā ļauj ne vien sasniegt instru
mentu augstu kvalitāti, bet arī atbrīvo pašu mašīnstrādnieku no pa- 
līgoperācijām.

Ar cietsakausējumiem izveidotu instrumentu asināšanā izmanto 
galvenokārt divus paņēmienus: abrazīvo un elektrisko.

1 НИБТН, Режимы скоростного точения металлов с большими подачами, 
Машгиз, 1954.

2 М. Kaļiņina Ļeņingradas politehniskais institūts.
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A b r a z ī v ā s  a s i n ā š a n a s  p a ņ ē m i e n s  ir visizplatītā
kais, universālākais un ekspluatācijā visvienkāršākais. Strādājot pēc 
tā, darbu veic uz asināšanas mašīnām ar slīpripu.

Vēl nesen cietsakausējumus parasti asināja ar zaļā silīcija kar
bīda slīpripām, kas ir ražīgākas, bet dārgākas nekā melnā silīcija 
karbīda slīpripas.

150. z ī m.  ЛПИ  konstrukcijas platais grieznis

Vissavienības Instrumentu zinātniskās pētniecības institūta 
(ВНИИ) un Maskavas Darbmašīnu un instrumentu institūta pētī
jumi [29] pierādīja, ka tad, ja slīpējamos instrumentus dzesē ar 5% 
emulsiju 6—8 1/min, zaļo silīcija karbīdu var aizstāt ar melno silī
cija karbīdu, it sevišķi asinot cietsakausējumus BK8, BK6 un Т5КЮ. 
Dzesētājšķidrums salīdzinājumā ar asināšanu sausā veidā palielina 
ražīgumu par 25—40%, ievērojami uzlabo apstrādātās virsmas glu- 
dumu un samazina plaisu rašanos. Noskaidrojās arī, ka ar zaļā si
līcija karbīda slīpripām gan var sasniegt mazliet augstāku (par 
10— 15%) darba ražīgumu nekā ar melnā silīcija karbīda slīpripām, 
tomēr instrumentu slīpēšana ar zaļā silīcija karbīda slīpripām iz
maksā gandrīz divreiz vairāk, nekā lietojot melnā silīcija karbīda 
slīpripas. Turklāt ar melnā silīcija karbīda ripām slīpētās virsmas 
ir par 10— 15% gludākas, bet uzasināto instrumentu noturība ir 
praktiski tāda pati kā ar zaļā silīcija karbīda ripām slīpētajiem.

Cietsakausējumu instrumentu asināšanai visbiežāk lieto slīpripas 
ar keramisko saistvielu; slīpripas struktūra — vidēji blīva.

Optimālie asināšanas apstākļi, ja lieto dzesēšanu (5% emulsiju 
6—8 1/min), ir šādi:

a) volframa cietsakausējumiem — slīpripas ar graudainību
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46—60 un cietību М3—CM1; slīpripas rotācijas ātrums 12— 16m/sek; 
šķērspadeve 0,02—0,05 mm/dub. gāj, garenpadeve 1— 1,5 m/niin;

b) titāna-volframa cietsakausējumiem — slīpripas ar graudai- 
nību 46—60 un cietību М2—CM1; slīpripas rotācijas ātrums 
10— 12 m/sek; šķērspadeve 0,02- 0,05 mm/dub. gāj, garenpadeve 
1— 1,5 m/min.

Lai paaugstinātu cietsakausējuma instrumentu asināšanas ražī
gumu un kvalitāti, ВПИИАШ1 ierosināja melnā un zaļā silīcija kar
bīda slīpripam lielot parastās keramiskās saistvielas vielā ķīmiski 
aktīvo keramisko saistvielu, kas rada izturīgāku saiti starp graudiem 
un saistvielu. Silīcija karbīda graudiņi tiek stiprāk sasaisiiti tāpēc, 
ka uz to virsmas rodas Si02 plēvīte un cementējošs saistvielas 
(kramskābes) slānis, kas novietots starp graudiņiem un keramiskās 
saistvielas pamatmasu. Salīdzinājumā ar slipripām, kam ir parastā 
keramiskā saistviela, lādas slīpripas ir ražīgākas (par 15—20%) un 
asināšanas procesā samazina par 50% instrumentu brāķi, kas rodas 
plaisu un atšķaidījumu dēļ [95]. Ja lieto slīpripas ar ķīmiski aktīvo 
keramisko saistvielu, optimālais asināšanas režīms instrumentiem 
ar cietsakausējumu plāksnītēm ir šāds: slīpripas rotācijas ātrums 
10— 18 m/sek; šķērspadeve 0,03—0,06 mm/dub. gāj; garenpadeve 
1—2 m/min.

Instrumentus, kam ir keramiskās plāksnītes, asina uz tām pa
šām mašīnām (vienkāršajām un universālajām asināšanas mašī
nām) kā instrumentus, kam ir cietsakausējumu plāksnītes. Asinā
šanai tāpat var lietot gan zaļā, gan melnā silīcija karbīda slīpripas. 
Minerālkeramisko plāksnīšu asināšanā sevišķi efektīva ir dze- 
sētājšķidruma lietošana (5% sodas šķīdums vai 2—3% emulsija 
6—8 l’/min); asināšanas ražīgums tad ir 10— 15 reizes lielāks, nekā 
asinot sausā veidā. Dzesētāj šķidruma ietekmē samazinās arī asmens 
plaisāšana un sīku daļiņu atskaldīšanās no tā, turklāt iespējams 
iegūt ļoti gludu keramiskās plāksnītes slīpēto virsmu (līdz 10. glu- 
duma klasei).

Keramisko instrumentu asināšanai ieteicamas slīpripas ar ke
ramisko saistvielu, graudainību 80— 150, cietību М3—М2. Slīpripas 
rotācijas ātrums 10— 14 m/sek; šķērspadeve 0,02—0,05 mm/dub. gāj; 
garenpadeve 1,0— 1,5 m/min.

I n s t r u m e n t u  l e p ē š a n a .  Asinot griezējinstrumentus, it 
sevišķi tos, kam ir cietsakausējumu un minerālkeramiskās plāksnī
tes, aizvien izdrūp asmens. Pat tad, ja asināšanu veic ar relatīvi 
smalkgraudainu slīpripu, asmens tomēr nav taisns, bet robains 
(zāģveida), pie kam asmens negludumi parasti ir vairākas reizes

1 Vissavienības Abrazīvu un slīpēšanas zinātniskās pētniecības institūts 
(ВНИИАШ ).
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lielāki nekā skaidvirsmas un mugurvirsmas negludumi. Tādi neglu- 
dumi ievērojami samazina instrumentu noturību, jo šo negludumu 
virsotnes viegli sabrūk (atskaldās).

Asināšanas procesā ne vien izveidojas robains asmens, bet slī
pētās virsmas arī apdeg, uz tām rodas mikroplaisu tīkliņš, bet daž
reiz pat līdz 0,5 mm dziļas plaisas. Tas izskaidrojams tā, ka asinā
šanas (slīpēšanas) procesā izdalās ļoti daudz siltuma, kas 
paaugstina asināmā instrumenta temperatūru, it sevišķi virsējos 
slāņos — kontakta vietās ar slīpripu. Turklāt, jo lielāks slīpripas 
rotācijas ātrums, jo cietāka slīpripa, jo lielāka kontaktvirsma starp 
slīpripu un asināmo instrumentu un jo ilgāks asināšanas laiks, jo 
augstāka tad ir temperatūra un lielāka iespēja rasties apdegumiem 
un mikroplaisām. Ari apdegumi un plaisas, tāpat kā asmens neglu
dumi, stipri pazemina instrumentu griezējīpašības (noturību).

Lai iegūtu taisnu asmeni, nogrieztu asināšanā sabojātos slāņus 
un dabūtu slīpētajām virsmām augstāku gludumu ( V  9 — V  10), 
visus instrumenta griezejdaļas elementus lepe. Lepešana paaugstina 
instrumentu noturību 2—3 reizes un uzlabo ar šādiem instrumen
tiem apstrādāto virsmu kvalitāti.

Visvairāk izplatīta ir abrazīvā Iepūšana ar bora karbīda pastu 
uz rotējošiem čuguna diskiem. Pastas sastāvs (pēc svara): 60—70% 
bora karbīda graudiņu (graudainība 170—230) un 40—30% para
fīna. Tādu pastu uzziež uz rotējošā (ar ātrumu līdz 2 m/sek) čuguna 
diska1 un piespiež pie tā lepējamā instrumenta virsmu (īpatnējam 
spiedienam jābūt 0,15—0,20 kG/cm2). Reizē ar to lepējamo instru
mentu pārvieto gar disku garenpadeves kustībā ar ātrumu 
0,5— 1 m/sek. Tā kā diska rotācijas ātrums nav liels, bora karbīda 
graudiņiem iedarbojoties uz virsmu, nerodas ne lieli atšķaidījumi no 
asmens, ne arī temperatūras pieaugums; graudiņi tikai nogludina 
virsmu, kas izveidojusies slīpēšanā.

Kaut gan cietsakausējumu un keramisko instrumentu Iepūšanai 
lietojamais bora karbīds ļauj sasniegt labus rezultātus, taču tas ir 
dārgs materiāls. Tāpēc bija jāatrod materiāls, kas būtu ievērojami 
lētāks nekā bora karbīds un tomēr neatpaliktu no tā pēc savam 
abrazīvajām īpašībām. Šo uzdevumu sekmīgi atrisināja Vissavie
nības Abrazīvu un slīpēšanas zinātniskas pētniecības institūta 
(ВНИИАШ) darbinieki, kas atrada jaunu abrazīvo materiālu 
B1 [97], kuram salīdzinājumā ar bora karbīdu ir lielāks ražīgums 
(par 30—40%), kurš ļauj iegūt tikpat gludas lepētās cietsakausē
jumu plāksnīšu virsmas, kādas iegūst ar bora karbīdu, un kurš ir 
ievērojami (par 40—50%) lētāks.

1 I.epejot mugurvirsmas, diska rotācijas virzienam jabul no asmens uz tu
rētāja ligzdas pamatvirsmu.
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Materiālu B1 lieto pastas veidā (pastas sastāvā ietilpst 70% 
B1 graudiņu, kam graudainība 170, un 30% parafīna); to uzziež 
uz lepēšanas diska, kas izgatavots no čuguna un rotē ar ātrumu 
~2,5 m/sek.

Instrumentus, kam ir minerālkeramiskās plāksnītes, lēpē tapat 
kā instrumentus, kam ir cietsakausējuma plāksnītes.

E l e k t r i s k ā s  a s i n ā š a n a s  p a ņ ē m i e n i .  Aplūkotājā 
abrazīvajā asināšanā jālieto zaļā vai melnā silīcija karbīda shp- 
ripas un pēc tam vēl katrā ziņā jālepē ar dārgo bora karbīdu. Sa
karā ar to ieviešas elektriskās asināšanas metodes. Strādājot pēc 
šīm metodēm, nav jālieto abrazīvie instrumenti un tomēr iespējams 
iegūt pietiekoši augstu virsmas kvalitāti un asmeņu taisnumu; tur
klāt šīs metodes ļauj veikt pilnu asināšanas ciklu (rupjo apstrādi, 
slīpēšanu, Iepūšanu) vienā instrumenta uzstādījumā.

Praksē lieto divus instrumentu elektriskās asināšanas paņē
mienus1:

1) asināšanu ar elektrodzirksteli (pēc zemsprieguma paņē
miena);

2) anodmehānisko asināšanu.
Elektriskās asināšanas metodes ar labām sekmēm lieto ne tikai 

griežņu un frēzu, bet ari sarežģītāku instrumentu asināšanai, pie 
kam anodmehānisko metodi var lietot arī fasoninstrumentu profilē- 
šanai.

Keramiskie materiāli vāji vada elektrību, tapec tādus instrumen
tus, kas izveidoti ar keramiskajām plāksnītēm, nevar elektriski 
asināt.

Ierīcēm uzstādāmās prasības. Augstražīgajā metālu griešanā 
lietojamām ierīcēm jābūt stingām, spēcīgām, ātrdarbīgām, drošām 
un parocīgām. Tām jāpalīdz samazināt palīglaiku un jādod iespēja 
iegūt augstas kvalitātes apstrādātās virsmas. Sai nolūkā plaši lieto 
ekscentru, elektriskās, hidrauliskās un pneimatiskās iespīlēšanas 
ietaises, kā arī ietaises izmēru automātiskai iegūšanai (atduras, auto
mātiskos apturētājus, limbus un skaitītājaparātus, kas fiksē instru
menta garenpārvietojumu un šķērspārvietojumu, aparātus izmēru 
automātiskai kontrolei un regulēšanai apstrādes procesā u. c.). Ap
strādes precizitāte paaugstinās, ja lieto patronas un dorņus, kas 
izveidoti ar hidroplastu2 vai gumiju, j,a lieto stingas un dilumriotu- 
rīgas linetes un centrus. Patronām turklāt jābūt labi izbalansētām;

1 Sīkāk sk. Г. А. А л е к с е е  в, В. А. А р  ш и и о в, Е. А. С м о л ь  и и к о в. 
Расчет и конструирование режущего инструмента, Машгиз, 1950, 126.— 129. 1рр.

2 Ierīces ar hidroplastu spiediena pārnešanai lieto plastiskas vielas: tauku 
maisījumu ar parafīnu, hidroplastu Д  (gumijai līdzīgu masu ar gaisa ieslēgu
miem; tās sastāvs: 78% dibutilltalāta, 20% polihlorvinīla sveķu ПВ-2, 2% kal
cija stearāta).
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lai tās pie liela ātruma nepārplīstu, to korpusam jābūt izgatavotam 
no tēnauda; lai novērstu to pašatskrūvēšanos bremzēšanas laikā, tām 
jābūt ar papildu nostiprinājumu. Ātrvirpošanā parasti lieto rotējošu 
centru (pakaļējo), pie kam vislabākā ir tāda konstrukcija (it sevišķi 
smagos darbos), kad rotējošais centrs iebūvēts tieši pakaļējā balsta 
pinolē (sk. 71. zīm.).

Lai, uzstādot un noņemot lielas ierīces, samazinātu nepiecie
šamo laiku un atvieglotu darba apstākļus, jāizmanto celšanas me
hānismi (elektrotelteri, pārvietojamas trices u. c.).

Lai samazinātu instrumentu uzstādīšanai nepieciešamo laiku, 
ieteicams izmantot šablonus un noteiktu izmēru paliktņus.

Drošības tehnika ātrapstrādē. Augstražīgajā metālu griešanā 
svarīgu nozīmi iegūst drošības tehnikas jautājumi. Galvenais cēlo
nis ir tas, ka ātrapstrādē īsā laika sprīdī rodas ļoti daudz stipri sa
karsētu skaidu. Tērauda virpošanā skaidas var noskriet lentas veidā 
(151. zīm. a), aptīties ap sagatavojumu un atsevišķām virpas da
ļām, traucējot normālu griešanas procesa norisi; tādas skaidas ir 
ļoti bīstamas strādniekiem un neērtas transportēšanai.

151. z ī m.  Griešana iegūtie skaidu veidi:
a — a r  g r i e z n i ,  k a m  i r  p l a k a n a  s k a i d v i r s m a  a r  n e g a t ī v u  f ā z ī t i ;  b — a r  g r i e z n i ,  k a m  

i r  i e d o b ta  s k a i d v i r s m a  a r  f a z ī t i

Virpojot čugunu un bronzu, skaidas lido uz visām pusēm vēdekļ
veidīgi pat lielā atstatumā no virpas, apdraudot ne tikai dotas vir
pas strādnieku, bet arī kaimiņus.

Lai pasargātu strādniekus no čuguna un bronzas skaidam, lieto
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speciālus iežogojumus (apvalkus un ekrānus) un individuālus aiz
sarglīdzekļus (brilles, cepures nagam līdzīgus acu aizsargus). Darba 
ērtai novērošanai iežogojumos ierīko skatlodziņus ar augstas izturī
bas stiklu — «staļinitu».

Cīņai pret neērtajām un bīstamajām tērauda skaidām lieto tā 
saucamos skaidlauzējus — skaidvijējus. Izplatīti ir uzliekamie un 
regulējamie skaidlauzēji; griežņiem, kam plāksnītes piestiprinātas 
mehāniski, to vietu izpilda piespiedējs. Skaida, sastopot savā ceļā 
šo piespiedēju, savijas neliela rādiusa spirālē un salūst nelielos 
gabalos.

Atkarībā no apstrādes apstākļiem (galvenokārt no v, s, t un <p) 
uzliekamā skaidlauzēja (sk. 141. zīm.) optimālie elementi ir šādi: 
8=125-т-130°, a=l,5-M 5 mm, bet leņķis to, ko veido asmens 
ar skaidlauzēja darbīgo skaldni, var būt vienlīdzīgs 0-^±20°. Teh
noloģijas un mašīnbūves centrālā zinātniskās pētniecības institūta 
(ЦНИИТМАШ) konstrukcijas griežņiem, kas paredzēti lieliem 
skaidas šķēlumiem (141. zīm.), optimālais со =  +  Ю-5- + 15°, pie 
kam šī leņķa virsotne vērsta uz griežņa virsotnes pusi.

152. z ī m.  МАИ konstrukcijas uzliekamais skaidlauzejs

Vienkāršs, bet reizē arī drošs un universāls ir Maskavas Aviāci
jas institūta (МАИ) konstrukcijas1 uzliekamais skaidlauzējs 
(152. zīm.). Uz griežņa 1 skaidvirsmas uzliek plāksnīti —- skaid- 
lauzēju 2, kas izgatavots no tērauda 45 un kam ir līknes profils. 
Lai paaugstinātu skaidlauzēja dilumnoturību, uz tā darbīgās vir
smas uzmetina 2—3 mm biezumā stellīta (B3K) slāni. Skaidlauzēja 
ir iefrēzēts garenisks caurums, caur kuru iet piestiprināšanas skrūve
3. Skaidlauzējs darbojas pilnīgi apmierinoši, ja apstrādā stigrus 
tēraudus un ja griešanas dziļums /=1-5-10 mm, padeve s =  
=  0,08 -r- 2 mm/apgr un v =  50 ~r- 600 m/min. Skaidu vīšana un 
salaušana sīkos gabaliņos notiek nevis plaknē, kas normāla prfet 
griežņa skaidvirsmu (kā, piemēram, 141. zīmējumā parādītajam 
skaidlauzējam), bet gan plaknē, kas paralēla padeves virzienam.

1 Ieteicis meistars N. Patutins.
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152. zīmējumā parādīto skaidlauzēju var sekmīgi lietot ne tikai ga- 
renvirpošanā, bet arī gala virsmu pievirpošanā.

Neērto un bīstamo skaidu salatrašanai lieto ne tikai uzliekamos 
skaidlauzējus, bet arī speciāli skaidu laušanai paredzētas nokāpes 
un iedobumus (sk. 130. zīm. c), kas ieslīpēti uz griežņa skaidvir- 
smas. 151. zīmējumā a parādīta skaida, kas iegūta griešanā ar 
griezni, kam skaidvirsma izveidota pēc formas I I  (plakanā ar ne
gatīvu fāzīti, 130. zīm.). 151. zīmējumā b ir parādīta skaida, kas 
iegūta ar griezni, kam skaidvirsma izveidota pēc formas Il-a 
(iedobtā ar negatīvu fāzīti, 130. zīm.). Šie attēli rāda, ka iedobums 
uz griežņa skaidvirsmas ļauj iegūt ērtāku, mazāk bīstamu skaidu, 
kas vijas maza rādiusa spirālē un salūst atsevišķos gabalos.

Skaidas salaušanu var panākt arī zināms leņķu —у. +Ž. un cp 
kombinējums (sk. 196. lpp.).

Griežņi, kam leņķis tp =  90°, droši salauž skaidu tad, ja grie- 
zējdaļai ir šādi ģeometriskie elementi: X= +  15°; y =  +5-Ī- + 10°, 
/=1 mm; yf =  — 5° (forma //, 130. zīm.); a =  cti =  8°; r = l  mm [166].

Lai kāda veida skaidas arī rastos, tās jāaizvāc prom. Automā
tiskajās līnijās, piemēram, lodīšu un rullīšu gultņu ražošanā, skaidu 
aizvākšanu (transportēšanu) no virpošanas automātiem veic auto
mātiski ar gliemežkonveijeru.

Ja strādā .ar paaugstinātiem griešanas režīmiem, darba drošības 
dēļ jāiekārto nekustīga atdura, kas ierobežo suporta galējo stāvokli 
un novērš tādus gadījumus, kad patronas žokļi atsitas pret suportu 
vai griezni.

Katram strādniekam, kas strādā ar paaugstinātiem griešanas 
režīmiem, stingrāk nekā jebkad jaievēro visi drošības tehnikas 
instrukcijas norādījumi.

3. KARSTUMIZTURĪGO t ē r a u d u  v i r p o š a n a

Uz mūsdienu mašīnu detaļu virsmām iedarbojas augsti spie
dieni, lieli ātrumi un temperatūras, tāpēc šīs detaļas jāizgatavo no 
materiāliem, kas arī pie augstām temperatūrām saglabā savas mehā
niskās īpašības. Pie tādiem materiāliem pieder augstleģētie nerūsē
jošie teraudi (kas darbībā iztur temperatūru līdz 600°), bet galveno
kārt karstumizturīgie tēraudi (ar pieļaujamo darbības temperatūru 
līdz 800°) un karstumizturīgie sakausējumi (uz niķeļa bāzes ar pie
ļaujamo darbības temperatūru līdz 950°).

Karstumizturīgajiem materiāliem ir daudz leģējošo elementu 
(tai skaitā titāns un mangāns), tieksme sametināties (adhēzijas 
tieksme) ar griezējinstrumentu, niecīga izturības maiņa sakarsumā 
līdz 800° temperatūrai, augsta bīdes izturības robeža (2—3 reiz
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augstāka nekā konstrukciju oglekļtēraudiem), augsta izturības ro
beža apvienojumā ar lielu stigrību, zema siltumvadāmība un spēja 
stipri uzkaldināties. Šo īpašību dēļ karstumizturīgo materiālu grie
šanā nepieciešami lieli spēki, rodas augsta griešanas temperatūra, 
griezējinstrumenti intensīvi dilst, pazeminās apstrādātās virsmas 
gludums, t. i., šiem materiāliem ir zema apstrādājamība, un tāpēc 
tos pieskaita pie grūti apstrādājamiem materiāliem.

Instrumentiem, ar kuriem paredzēts apstrādāt karstumizturīgos 
tēraudus, jābūt rūpīgi uzasinātiem un lepētiem, asmenim jābūt bez 
valnīša (pārasmens) un robiem.

Sakarā ar iepriekš minētajām karstumizturīgo materiālu īpašī
bām un parādībām, kas rodas šo materiālu griešanas pocesā, instru
mentu skaidleņķim jābūt pozitīvam; griežņiem, kam ir cietsakausē- 
jumu plāksnītes, ieteicams to pieņemt +10° [173], [192]. Skaidas 
kustības ceļā uz griežņa skaidvirsmas nedrīkst būt nekādu nokāpju, 
kas kavētu skaidas noskriešanu.

Ja strādā ar padevi s >  0,5 mm/apgr, tad uz griežņu skaidvir
smas ieteicams noslīpēt (0,5—0,6) • s mm platu fāzīti leņķī =  0 
(forma //, 130. zīm.).

Ja grieznim ir cietsakausējuma plāksnīte, tad griezējdaļas pā
rējie ģeometriskie elementi ir parastie: a==ai =  10°; q>=45°;
cpi= 10°; 7=0; r = l  mm.

Maksimālā pieļaujamā nodiluma vērtība /zm= 0,64-0,8 mm.
Ja ārējā garenvirpošanā bez dzesēšanas apstrādā tērauda 

1Х18Н9Т (ЭЯ1Т) sagatavojumu, kas ir atkvēlinātā stāvoklī, bez 
garozas, un ja lieto griezni, kam ir cietsakausējuma T15K6 plāk
snīte (un iepriekšminētā ģeometrija), tad griešanas ātrums [173] ir:

=  m/min-

Griešanas spēks tiem pašiem apstākļiem 

P z =  204 t-s°’75 kG.

Citādiem apstrādes apstākļiem, kā ari griežot citus karstumiz
turīgos tēraudus, v, un P z aprēķina formulas dotas [172], [192]1.

Eksperimenti rādīja [193], ka nerūsējošo un karstumizturīgo tē
raudu un sakausējumu (ЭЖ2, ЭЖЗ, ЭЯ1Т, ЭИ654, ЭП437Б) ap
strādē ar griezni, kam ir cietsakausējuma BK8 plāksnīte, eļļojošais 
dzesētāj šķidrums (desmitprocentīga eļļas emulsija), ja to pievada 
no augšas uz skaidu sasmidzinātā stāvoklī (zem spiediena 10— 
15 at), paaugstina griežņa noturību 2,5—6 reizes. Tas izskaidro-

1 Turpat noradīti arī ieteicamie griešanas režīma elementi.



KARSTUMIZTURĪGO t ē r a u d u  v ir p o š a n a 239

jams galvenokārt ar to, ka, pazeminoties temperatūrai, pasliktinās 
saķeršanās (sametināšanās) apstākļi starp apstrādājamo materiālu 
un instrumentu.

Izmantojot dzesēšanu (ar emulsiju), karstumizturīgos tēraudus 
var griezt arī ar ātrgriezējtērauda P9K5 un Р9Ф5 griežņiem. Taču 
ražīgums tādā gadījumā (salīdzinājumā ar cietsakausējumu griež
ņiem) ir 2—3 reizes zemāks. Atr griezēj tēraudu griežņu normālā 
ģeometrija ir šāda: у =  +  15 -f- +  20°; а =  ai =  8 -f- 12°; ф — 45°: 
ф!= 10°; I  =  0; г — 1 mm.

Griežot ar tādiem griežņiem karstumizturīgos materiālus, vis
lietderīgāk eļļojošo dzesētājšķidrumu pievadīt zem spiediena no 
griežņa mugurvirsmas puses. Augstspiediena dzesēšanas (desmit- 
procentīgais emulsijas šķīdums ar divprocentīgo sulfofrezola pie
jaukumu) optimālie parametri karstumizturīgā sakausējuma 
ЭИ437Б pārtrauktajā virpošanā ir šādi: strūklas ātrums 40— 
45 m/sek; spiediens 14— 18 at; šķidruma caurtece 0,75— 1 1/min 
(pie strūklas ātruma 40 m/sek tam atbilstošais sprauslas diametrs 
ir 0,5—0,7 mm); sprauslas gals jānovieto pēc iespējas tuvāk asme
ņiem [191].
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IX n o d a ļ a

GRIEŠANAS REŽĪMA ELEMENTU NOTEIKŠANA 
VIRPOŠANĀ

Metālu griešanas procesa pamatatziņas izmanto gan metalgrie- 
šanas mašīnu un instrumentu konstruēšanā un aprēķināšanā, gan 
arī to ekspluatācijā. Ekspluatācijas procesā tās izlieto galvenokārt 
griešanas režīma elementu noteikšanai, lai vispilnīgāk izmantotu 
griezējinstrumentu griešanas īpašības un metalgriešanas mašīnu 
kinemātiskās un dinamiskās īpašības, protams, katrā ziņā prasot, 
lai tiktu iegūta labas kvalitātes apstrādātā virsma.

Noteikt griešanas režīma galvenos elementus nozīmē nosacīt 
griešanas dziļumu, padevi un griešanas ātrumu (apgriezienu 
skaitu); optimālie elementi ir tie, ar kuriem uz dotās metalgrieša
nas mašīnas panākams vislielākais ražīgums un ekonomiskais 
efekts (viszemākā pašizmaksa).

Tāda griešanas režīma elementu noteikšanas kārtība, kad sā
kumā izvēlas maksimāli iespējamo un lietderīgo griešanas dziļumu 
t, pēc tam maksimāli iespējamo padevi s, bet pēc tam aprēķina grie
šanas ātrumu v (ievērojot optimālo noturību un citus konkrētos 
apstrādes apstākļus), izskaidrojama ar to, ka parastiem griežņiem 
(ja t >  s) griešanas temperatūru, tātad griežņa nodilšanu un notu
rību vismazāk ietekmē griešanas dziļums, jau vairāk — padeve, 
bet visvairāk — griešanas ātrums (sk. V nod., 4. ied.).

Griešanas režīma elementu noteikšanai jāzina sagatavojuma 
materiāls un tā fizikāli mehāniskās īpašības; sagatavojuma izmēri; 
detaļas izmēri un tās apstrādāto virsmu tehniskie noteikumi; instru
mentu griezējdaļas materiāls un ģeometriskie elementi, kā ari 
instrumentu izmēri, maksimāli pieļaujamais nodilums un noturība; 
tās metalgriešanas mašīnas kinemātiskās un dinamiskās īpašības, 
uz kuras tiks veikta sagatavojumu apstrāde.

1. GRIEŠANAS REŽĪMA ELEMENTU NOTEIKŠANAS METODIKA

Griešanas dziļums. Tas ir atkarīgs galvenokārt no apstrādes 
uzlaides. Par uzlaidi sauc metālā kārtu, kas jānogriež no sagatavo
juma, lai iegūtu gatavu detaļu (sk. 154. zīm.). Ja, piemēram, pēc
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v i r p o š a n a s  j a i e g ū s t  v ā r p s t a  a r  100 m m  d ia m e t r u ,  be t s a g a t a v o j u 
m a m  ir  104 m m  d ia m e t r s ,  t a d  u z la id e s  l ie lu m s  (u z  v ie n u  p u s i )

h = D  —  D o __104 — 100 : 2 m m .

Jo tuvāka sagatavojuma forma un izmēri gatavās detaļas formai 
un izmēriem, t. i., jo mazāka apstrādes uzlaide, jo mazāk metālā 
apstrādes procesā pārvēršas skaidās, jo mazāks laiks vajadzīgs ap
strādei, jo augstāks ir darba ražīgums un jo lētāka ir mašīna, kurā 
ietilpst dotā detaļa.

Apstrādes uzlaidi ir izdevīgi nogriezt vienā pārgājienā; to arī 
dara r u p j a j ā  apstrādē ( V I — V 3 ) .  Šajā gadījumā griešanas dzi
ļums t  vienlīdzīgs uzlaidei h. Rupjajā apstrādē, ja griešanas dzi
ļums t >  4 mm, nav ieteicams lietot griežņus, kam ir ātrgriczēj- 
tērauda plāksnītes, izņemot gadījumus, kad apstrādē rodas triecieni 
un kad uzlaide ir ļoti nevienmērīga.

Ja uz griezni darbojas slodze bez triecieniem, kā arī ja pa visu 
diametru ir vienmērīga uzlaide, izdevīgāk lietot griežņus, kam ir 
cietsakausējumu plāksnītes, jo tad var palielināt griešanas ātrumu. 
Turpretim, strādājot ar šādiem griežņiem nevienmērīgas uzlaides 
vai triecienslodzes apstākļos, jāpieņem pozitīvs galvenā asmens 
slīpuma leņķis K.

P u s  g l u d o  apstrādi ( V  4— V  6), ja lieto ātrgriezējtērauda 
griežņus un h >  2 mm, parasti veic divos pārgājienos. Pirmo pār
gājienu veic ar griešanas dziļumu t ~  ( 2h  h -  3 / 4 )  • h ,  bet otro, ga
līgo - ar (V3 V4) • h. Apstrāde divos pārgājienos šai gadī
jumā nepieciešama tāpēc, ka, nogriežot uzlaidi h >  2 mm vienā 
pārgājienā, apstrādātās virsmas kvalitāte ir zema (liela apstrādā
tās virsmas uzkalde un nepietiekoši precīzi izmēri). Otrajā, galīgajā 
pārgājienā šis «defektu» slānis tiek nogriezts un apstrādātās vir
smas kvalitāte uzlabojas. Pusgludo apstrādi var veikt viena pār
gājienā, ja h 2 mm; tad t  =  h.

Ā t r  g r i e š a n ā ,  lietojot griežņus ar cietsakausējumu vai mi- 
nerālkeramiskajām plāksnītēm, pusgludo ( V  4— V  6) un gludo 
( V  7— V  9) apstrādi var veikt viena pārgājienā, t. i., tad t — h. Tas 
iespējams tāpēc, ka, strādājot lielos griešanas ātrumos, ir panā
kama augstas kvalitātes virsma gan mikroģeometrijas, gan uzkal- 
des ziņā.

Padeve. Padeves lielums ir atkarīgs galvenokārt no prasītā 
apstrādājamās virsmas gluduma. Pie tam, lai samazinātu mašīn- 
laiku, t. i., lai celtu darba ražīgumu, vienmēr lietderīgi strādāt ar 
maksimāli iespējamo padevi, ņemot vērā visus faktorus, kas ietekme 
tās lielumu.

R u p j a j ā  apstrādē, kad apstrādātajai virsmai neuzstāda augstas

16 Metālu griešana
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kvalitātes prasības, bet griešanas procesā izraisītie speķi var būt 
visai lieli, maksimālo padeves lielumu ierobežo griezējinstrumentu 
(kāta, plāksnītes) izturība un stingums, sagatavojuma stingums, 
metalgriešanas mašīnas padeves mehānisma un galvenās kustības 
mehānisma detaļu izturība.

Maksimāli pieļaujamo padevi atkarībā no griežņa kāta izturības 
bīstamajā šķēlumā var aprēķināt šādā veidā.

Spēks P z liec griezni, izraisot momentu (sk. 74. zīm.)

M t =  P z - l  kGmm,

kur l — bīstamā šķēluma atstatums no griežņa virsotnes (mm).
No otras puses, maksimālais lieces moments, ko pieļauj griežņa 

kāta šķēlums, ir
M't =  <37 • W kGmm,

kur <*/ — griežņa kāta materiāla pieļaujamais lieces spriegums 
(kG/mm2) ; norūdītam konstrukciju oglekļtēraudam, kam 
ob=60-v70 kG/mm2, 07 =  20 kG/mm2; griežņu kātiem, 
kas izgatavoti no oglekļtērauda, bet termiski apstrādāti 
pēc tāda paša režīma kā ātrgriezējtērauds, pieļaujamais 
lieces spriegums ir apmēram 2 reizes lielāks;

W — griežņa kāta šķēluma pretestības moments (mm3).
Taisnstūra šķēluma kātiem

W = B--~  mm3,

kur В — griežņa kāta platums bīstamajā šķēlumā (mm);
H — griežņa kata augstums bīstamajā šķēlumā (mm). 

Apaļa šķēluma kātiem pretestības moments

W =
r. . (P 

32
mm:i,

kur d — kāta diametrs (mm).
Pielīdzinot lieces momentu, kas darbojas uz griezni, pieļauja

majam momentam, iegūstam

Л4, =  M',; d  1 B - H 2

vai
Cp • f z • syz • L — B . t P

* Lai vienkāršotu pierakstu, kopējais korekcijas koeficients /Cz (124. lpp.) iz
laists.
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No šīm formulām var aprēķināt maksimālo pieļaujamo padevi 
atkarībā no griežņa kāta izturības.

Ja kātam ir taisnstūra šķēlums, tad

Y z

V ? c P̂ ' . /  mm/apgr'
Ja kātam ir apaļš šķēlums, tad 

yz

5ple] = У з п г ж - ,  mm/apgr'

Jau izraudzītai padevei kāta izturību bīstamajā šķēlumā var 
pārbaudīt, salīdzinot spēkus P 7 un Р/. Kāta izturība ir pielie
kama, ja Pyj C  P'z, kur P 'z — maksimālā slodze, ko pieļauj griežņa 
kāla izturība bīstamajā šķēlumā.

Spēku P 'y aprēķina no momentu M, un M 't vienādības; 
ievietojot spēka P z vietā P '7, iegūst

P ’,-1
B . t P

no kurienes taisnstūra šķēluma katam

В . H~. o.

Apaļa šķēluma katam
6./

kG.

Л . rf:ļ.c. , np  — _____1 kG.
z 32. 1

Dažreiz grieznim pārbauda ne tikai izturību, bet arī_ s t i n 
gumu.  Tādā gadījumā griešanas spēks Pz pie izraudzītās pade
ves un citiem konkrētajiem griešanas apstākļiem nedrīkst pārsniegt 
maksimālo slodzi (P 7 st), ko pieļauj griežņa stingums, t. i., jābūt 
izpildītam noteikumam:

P z < P z st-

Maksimālā slodze, ko pieļauj griežņa stingums, aprēķināma pēc 
formulas

k° .P

kur f griežņa pieļaujama izliece (mm); iepriekšēja virpošanā 
/ «« 0,1 mm, gludā virpošanā f ~  0,05 mm;

i6*
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£  —  g r iežņa  kāta  m ater iā la  e lastības m odu lis  (kG/m m 1 2 *) ;  
ja  kāts i z g a ta v o ts  no konstrukciju  og lek ltē rauda , 
/1 =  20 OOO-b-22 000 kG/mm2;

/ —  kata inerces m om ents  b īs tam a jā  šķē lum a; ta isnstūra 
jb h[̂

šķē lum am  / =  — , bet apa ļam  šķēlum am / =  0,05 ■ d 4, 

kur d —  kāta d iametrs (m m ) .
M a k s im ā lo  padevi, ko p ieļauj g r ie žņ a  kāta stingums, aprēķina 

pēc note ikum a Pz =  Pz st , t. L,

o ' 1 P z  P z  3 . / . £ . J  Cn • t z'SSz =  -----•
*2 13

Taisnstūra šķēluma inerces m om ents

taipec

no kurienes

, B .  IP
J  — --------------•

12

c p a . / . / f . / l . / / , _ / . / : . / 1 . / / ^

Pz 12. /8 4 ./8

yz____________
1 / f . E . B . f f i

Srie|.st= 1/-47c;z.^ ./ b mm/apgr.

Ņ em ot vē rā  to, ka apaļa  šķēluma inerces mom ents / =  0,05 • </4, 
va r  izvest ar! aprēķina form ulu  m aks im ā la i padeve i, ko pieļauj 
apaļa  šķēluma kata stingums.

R is ino t  praktiskus uzdevumus, parasti padev i neaprēķ ina pēc 
iepr iekšē jām  spieJ. un spieJ. s( form ulām , bet iz rau gās  no tabu lām 1 
un pēc tam  pārbauda pēc spēka, ko pieļauj kāta izturība un st in 
gums.

C ie tsakausē jum a plāksnītes iz turības pārbaudes aprēķinā jā ie 

vē ro  noteikums kur Pz —  m aks im ā lā  s lodze, ko pieļauj
c ie tsakausējum a p lāksn ītes  iz tu r ība2 [173]:

P "z =  34 • P’77 • f 1-35 /si L 60°\0’8 kG,
\ s i n t p  /

kur c —  plāksnītes biezums (m m ) .
P a d e v i  pārbauda arī pēc m aks im ā lās  slodzes, ko pieļauj s a ga ta 

1 Sk. MCC, Режимы скоростного резания металлов, ч. I, Машгиз, 1950 
ип [173].

2 Pieņemot, ka P z = P z, nav grūti aprēķināt arī padevi, ko pieļauj cietsakau
sējuma plāksnītes izturība (tabulu ar šo padevju vērtībām sk. [173]).
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vojuma stingums un metalgriešanas mašīnas padeves mehānisma 
detaļu un galvenās kustības mehānisma detaļu izturība.

Pārbaudē pēc maksimālās slodzes, ko pieļauj s a g a t a v o 
j u m a  s t i n g u ms ,  ievēro šādus apsvērumus.

153. z īm . Detaļas uzstādīšana uz virpas

Summārā spēka Rļ (sk. 77. zīm. ā) iedarbībā sagatavojums iz
liecas. Atkarībā no sagatavojuma garuma, diametra un iestiprinā- 
juma veida, iedarbojoties noteikta lieluma summārajam spēkam R\, 
sagatavojuma izlieces rezultātā apstrādātā virsma iegūst mucvei- 
dīgu formu — ja atbalstīti abi sagatavojuma gali (153. zīm. a, b ) ,  
un konisku formu — ja atbalstīts viens sagatavojuma gals 
(153. zīm. c ) .  Tāpēc izraudzītā padeve (kopīgi ar citiem apstrādes 
apstākļiem) nedrīkst izraisīt lielāku spēku Rļ, nekā pieļauj saga
tavojums noteiktas izlieces robežās, t. i., nepieciešams, lai

^ 1  ^ p i e ļ .  st >

kur

Ъ =  ]/Р1+Р1.
Maksimālo spēku, ko pieļauj sagatavojuma stingums, aprēķina 

šādi. Ja sagatavojumu uzstāda uz centriem un grieznis atrodas 
vidū starp centriem (153. zīm. a ) ,  šo spēku aprēķina pēc formulas

-^ P ie ļ .  st
. 48 . E - J . f  

U
kG.

Ja sagatavojuma vienu galu iestiprina patrona, bet otru galu uz
stāda uz pakaļējā centra (153. zīm. b ) ,  tad

p ie ), st
из.

7. L3

Ja sagatavojumu iestiprina tikai patronā vien (153. zīm. c), tad

P* p ie ļ. s t '

3  . E . J . f  

IJ
kG.
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Sajās formulās1:
E — apstrādājamā metālā elastības modulis, ko oglekļtēraudam 

var pieņemt 20 000—22 000 kG/mm2 3, hromniķeļa tēraudam 
22 000 kG/mm2, čugunam 9000— 10 000 kG/mm2, bronzai 
9000 kG/mm2, misiņam 8000 kG/mm2 un alumīnijam 
7000 kG/mm2;

/ — sagatavojuma šķēluma inerces moments; / =  0,05 - D
(mm4), kur D0 — apstrādātās virsmas diametrs abos pirma
jos gadījumos, bet sagatavojuma diametrs trešajā gadījumā 
(ja sagatavojumam pa visu garumu ir viens un tas pats dia
metrs bez nokāpēm);

f — sagatavojuma pieļaujamā izliece (mm); rupjajā virpošanā 
/ =  0,2 =  0,4 mm, virpošanā pirms slīpēšanas /<Š0,1 mm,
precīzos darbos f ~  no apstrādātās virsmas izmēra pie
laides;

L — atstatums starp sagatavojuma atbalstpunktiem abos pirmajos 
gadījumos un sagatavojuma izlaidums no patronas trešaja 
gadījumā (mm).

Izraudzīto padevi pārbauda pēc p a d e v e s  m e h ā n i s m a  
d e t a ļ u  i z t u r ī b a s ,  ievērojot sekojošo: aksiālajam spēkam 
P x pie dotās padeves jābūt mazākam vai, sliktākajā gadījumā, 
vienādam ar maksimālo spēku P xpie, , ko pieļauj mašīnas padeves 
mehānisma izturība (PxpieJ vērtība parasti uzrādīta mašīnas pasē).

Tādējādi nepieciešams, lai

P x sēt  P x  Pieļ .

Izraudzīto padevi pārbauda pēc metalgriešanas mašīnas g a l 
v e n ā s  k u s t ī b a s  m e h ā n i s m a  d e t a ļ u  i z t u r ī b a s  
parasti pēc tam, kad ir aprēķināts griešanas ātrums (sk. turpmāk). 
Pārbaudi veic, salīdzinot griešanas pretestību spēku izraisīto mo
mentu (ЛТ„р) ar maksimālo momentu, ko pieļauj mehānisma vājā
kais loceklis (M 'v). Lai novērstu galvenās kustības mehānisma 
vājākā locekļa salaušanu, jābūt izpildītam noteikumam

M gP< M ' v .

1 Sls formulas, pēc kurām tagad aprēķina maksimālo slodzi, ko pieļauj sa
gatavojuma stingums, iegūtas no materiālu pretestības mācības atziņām, uzska
tot, ka pirmajā gadījumā vārpsta ir līdzīga sijai, kas brīvi atbalstīta uz diviem 
balstiem; otrajā gadījumā —  sijai, kam viens gals iespīlēts, bet otrs brīvi atspie
žas uz balsta; trešajā gadījumā —  sijai, kam iespīlēts viens gals. Tomēr tāda 
līdzība neatbilst īstenībai, tāpēc ierosināts priekšlikums [66] koeficienta 48 vietā

768
lietot koeficientu 100, koeficienta vieta — koeficientu 140 un koeficienta

3 vieta — koeficientu 2,4.
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So pārbaudi var izdarīt, ari salīdzinot griešanai izlietoto jaudu 
(Ag ) ar jaudu uz darbvārpstas (A?/dv ), ko pieļauj vājākais lo
ceklis (M 'v un A/'dv vērtības parasti uzrādītas metalgriešanas ma
šīnas pasē). Lai novērstu vājākā locekļa salaušanu, jaievēro 
noteikums

^ gr<A/'dv.

P u s g l u d a j ā  un g l u d a j ā  apstrāde, t. i., kad apstrādā- 
lās virsmas kvalitātei uzstāda augstas prasības, maksimālo padevi 
ierobežo prasītais apstrādātās virsmas gludums, jo lielākas pade
ves gadījumā iegūst negludāku apstrādāto virsmu.

Garenvirpošanā un gala virsmu pievirpošanā, ja lieto parastos 
griežņus (cpxņtO un s < t ) ,  padevi atkarībā no prasītā apstrādātās 
virsmas gluduma var aprēķināt pēc šādas formulas:

п /~}У t-u
s =  _ J L maks~  mm/apgr,

/X . c p z  .  tp jZ

kur CH — koeficients, kas raksturo apstrādes apstākļus;
Hmaks— virsmas mikronegludumu maksimālais aug

stums (ji);

^maks ~  3,9 • ;

r  — griežņa virsotnes noapaļojuma rādiuss (mm);
t — griešanas dziļums (mm);
Ф  —  galvenais iestatīšanas leņķis;
Ф1 — iestatīšanas palīgleņķis.

Koeficientam CH un pakāpju rādītājiem y, u, x, z ir šādas vērtī
bas:

Apstradajamais metals . . . У и X z
Tērauds un tērauda lējums 0,008 1,40 0,70 0,30 0,35
Čuguns . . . . . . . . 0,045 1,25 0,75 0,25 0,50

Sniegtās CH, у, и, x, 2 vērtības derīgas tad, ja padeve
s <11,75 mm/apgr un tiek apstrādāts tērauds, kā ari tad, ja 
5 <  1,60 mm/apgr un tiek apstrādāts čuguns; tomēr visā visumā 
sniegtā formula dod aptuvenas padeves vērtības, turklāt tajā nav 
ievērota arī griešanas ātruma ietekme uz apstrādātās virsmas glu- 
dumu. Tāpēc praksē biežāk izmanto speciāli sastādītas nomogra- 
mas1 vai tabulas2.

Tā, piemēram, pēc bij. Darbgaldu būves ministrijas da
tiem [28], nerūdīta tērauda (ab =  70m90 kG/mm2) pusgludajā vir

1 Sk., piemēram [158] [159].
2 Sk. [28], [33]. [161], [173].
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pošanā (V5), ja u>130 m/min, r — 1 mm, qi=45°, <pi=10° un 
hm= 0,84-1 mm, padeve smaks =0,42 mm/apgr.

Tā kā p u s g l u d a j ā  un g l u d a j a  apstrāde, ja lieto pa
rastos griežņus (ipi>0), darbojas mazi griešanas spēki, tad izrau
dzītās padeves reti kad pārbauda pēc griežņa kāta izturības un stin
guma, sagatavojuma stinguma, metalgriešanas mašīnas padeves 
mehānisma detaļu un galvenās kustības mehānisma detaļu izturības. 
Pārbaudi pēc sagatavojuma stinguma ieteicams izdarīt vienīgi tad, 
ja sagatavojums iespīlēts tikai patronā (153. zīm. c) un ir liels iz
laidums vai arī ja citu apstrādes apstākļu dēļ sistēmai ir mazs 
stingums.

Strādājot ar griežņiem, kam ф,=0 (ar lielām padevēm), ietei
camās padevju vērtības sk. [96].

Tabulās izraudzīto padevi koriģē pēc metalgriešanas mašīnas 
kinemātiskajiem datiem (pieņem tuvāko mazāko).

Griešanas ātrums. Pieņemtai griezējinstrumenta noturībai grie
šanas ātrumu aprēķina (pēc tam, kad ir izraudzīts griešanas dziļums 
un padeve) pēc iepriekšējām šāda veida formulām:

v<so
Сузо

ČXV . P  v
• K  m/min,

kur К — kopējais korekcijas koeficients.
Sagatavojuma apgriezienu skaits. Sagatavojuma (darbvārpstas) 

apgriezienu skaitu nosaka pēc iepriekš aprēķinātā griešanas ātruma

n = ------- — apgr/mm.
71 . D

So apgriezienu skaitu koriģē pēc mašīnas kinemātiskajiem da
tiem (pieņem tuvāko mazāko vai lielāko apgriezienu skaitu, ja tas 
nepārsniedz aprēķināto par 5%) ,  t. i., atrod faktisko apgriezienu 
skaitu (nf ), kāds būs apstrādē; pēc tā izrēķina faktisko griešanas 
ātrumu

iz. D . n f
z’f 1000 m/min.

Pārbaude pēc jaudas. Galīgi izraudzīto griešanas dziļumu, pa
devi un ātrumu pēc tam pārbauda pēc metalgriešanas mašīnas 
elektrodzinēja jaudas, jo var gadīties, ka uz dotās metalgriešanas 
mašīnas ar izraudzītajiem griešanas režīma pamatelementiem ap
strādi nevar veikt.

Nepieciešamās jaudas nosacīšanai vispirms aprēķina griešanas 
spēku Pz:

Pz =  CPz • f z • sVz • Kz kG.
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Griešanai izlietojama jauda
P ,  ■ v,

60.102
kW.

Metalgriešanas mašīnas elektrodzineja nepieciešamajai (ap
rēķina) jaudai

jābūt mazākai par mašīnas elektrodzinēja faktisko jiaudu (iVm) vai, 
sliktākā gadījumā, vienādai ar to.

Ja turpretim izrādās, ka dotajai metalgriešanas mašīnai, uz 
kuras izpildīs apstrādi, elektrodzinēja jauda ir nepietiekama 
(t. i:, Ma>/Vm)*, tad lietderīgāk samazināt nevis padevi, bet apgrie
zienu skaitu (pārejot uz tuvāko mazāko apgriezienu skaitu metal
griešanas mašīnas pasē).

Mašīnlaiks. To aprēķina pēc katram apstrādes veidam atbilstošas 
formulas, ņemot vērā faktisko apgriezienu skaitu un faktisko padevi.

2. PIEMĒRI

1. piemērs. Uz virpas IK62 jāapvirpo vārpsta 400 mm garuma. Tās saga
tavojuma materiāls — karsti velmēts tērauds 45 ar pļāvu, сть=75 kG/mm2. 
Vārpstas izmēri un apstrādātās virsmas tehniskie noteikumi doti 154. zīmējumā. 
Apstrādes uzlaide vienmērī
ga; apstrāde bez dzesēšanas; 
sagatavojums uzstādīts uz 
centriem.

Jānosaka: I — vajadzī
gais cietsakausējuma griezēj
instruments; II - griešanas 
režīma pamatelementi.

Virpas 1K62 pases dati: 
centru augstums 200 mm; 
atstatums starp centriem 
1400 mm; augstums no griež
ņa atbalstvirsmas līdz centru 
līnijai 25 mm; elektrodzinēja 
jauda JVm =10 kW; lietderī
bas koeficients ņ=0,78; jau
da uz darbvārpstas, ņemot 
vērā lietderības koeficientu,
N6v =7,8 kW.

Garenpadeves un šķērspadeves: 0.074; 0,084; 0,070; 0 074; 0,084; 0,097; 0,11; 
0,12; 0,13; 0,14; 0,15; 0,17; 0,195; 0,21; 0,23; 0,26; 0,28; 0,30; 0,34; 0,39; 0,42; 
0,47; 0,52; 0,57; 0,61; 0,7; 0,78; 0,87; 0,95; 1,04; 1,14; 1,21; 1,4; 1,56; 1,74; 1,9; 
2,08; 2,28; 2,42; 2,8; 3,12; 3,48; 4,16 mm/apgr.

īsu laiku pieļaujama mašīnas elektrodzinēja parslogošana par 20%.
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Maksimālais spēks, ko pieļauj garenpadeves mehānisms, ir 350 kG, bet 
šķērspadeves mehānisms — 550 kG.

Darbvārpstas apgriezienu skaits minūtē, maksimālais vērpes moments 
(Mv) pec virpas elektrodzinēja jaudas, kā arī jauda uz darbvarpstas sniegta 
18. tabulā.

Pieņemt, ka virpas vērtība nepārsniedz 1500 rbļ.
At r i s i nāj ums
I. Labais garenvirpošanas grieznis ar cietsakausejuma T15K6 plāksnīti 

(19. lpp.): B-/7=16-25 (205. lpp.), jo atstatums starp griežņa atbalstvirsmu 
griežņturētājā līdz virpas centru līnijai ir 25 mm; skaidvirsmas forma — iedobtā 
ar fāzīti (forma Il-a, 196. lpp. un 130. zīm. c ); f =  0.2 mm; y( = —3—.—  5°; 
b = 2-^-2,5 mm; R = 4 = 6  mm; у=15° (17. tab.); ct =  8° (17. tab.); q>=45“ 
(201. lpp.); cfi =  10° (202. lpp.); 7 =  0; ; =  1 mm (205. lpp.) maksimāli pieļaujamais 
griežņa nodilums h m =  1 mm (161. lpp.). Pieņemot, ka nodilušā griežņa nomai
nīšanai un asā griežņa ieregulēšanai nepieciešamais laiks tm=  1 min, griežņa 
ieteicamā noturība 7=30 min (168. lpp.).

II. 1. Griešanas dziļums t=h  (241. lpp.):

t ~ h  =
104 —  100
------------ =  2 mm.

2

2. Izraugāmies padevi snaks =0,42 mm/apgr (248. lpp.), pieņemot iepriekš, 
ka griešanas ātrums būs lielāks par 130 m/min.

Izraudzītā padeve saskan ar virpas pases datiem, tāpēc tā nav jākoriģē:

,9 =  0,42 mm/apgr.

3. Griešanas ātrums, ko pieļauj griežņa griezējīpašības (189. lpp.),

175,5
v 30 — 0̂,18 s0,35 m/min-

Griežņa virsotnes noapaļojama rādiusam / =  1 mm korekcijas koeficients 
A rv =  0,86 (178. lpp.), korekcijas koeficients sagatavojuma pļavas slānim ir 
Kgv =0,9 (12. tabula), tāpēc

175,5
V 'M  =  -2b,18 042o,35 • °-86 • °>9 ~  162 m/min- 4

4. Sagatavojuma (darbvārpstas) apgriezienu skaits, kas atbilst aļirēķināta- 
jam griešanas ātrumam:

n
1000 ■ U'ļd

n . D
1000.162 

3,14.104
=  496 apgr/min.

« f
Koriģējot pec virpas pases datiem, nosakam faktisko apgriezienu skaitu 

=500 apgr/min.
Faktiskais griešanas ātrums ir

Tl . D  . ti,
of =

3,14.104.500
=  164 m/min.

1000 1000
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Virpas 11(62 pases dati
Ī8. tabula

Pakā
pes
Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A pgrie
zienu

skaits
minūtē

12 ,5 i6 20 25 31 ,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 3 i5 400 500 630 630 8 0 0 1000 1250 1600 2000

M v pēc 
jaudas 
(kGm )

130 130 130 130 130 130 130 124 97,5 78 62 49 39 31 26 20 ,2 15,4 12 12 9,3 7 5 ,5 4,2 3,0

Jauda 
uz darb- 
vārpstas 
(A "d v ) 

pēc
visvā jā
kā lo 
cekļa 
(kW )

1 ,6 7 2,14 2,67 3,34 4 .2 5 ,3 6,7 - 7 , 8
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5. Та ka dotaja gadījumā vārpstā jāapstrāda pusgludi un sagatavojumam 
/ L 600 \

ir liels stingums =  jqq <12J, tad nav vajadzības pārbaudīt aprēķinā

tos griešanas režīma pamatelementus pēc griezējinstrumenta izturības un stin
guma, pēc sagatavojuma stinguma un pēc virpas padeves mehānisma detaļu 
izturības.

Pārbaudīsim izraudzītos elementus pec virpas elektrodzinēja jaudas.
Griešanas spēks

Pz =  CPz. e * . s * i . K a kG

9. tabulā atrodam, ka CPz — 214; xz =  l; {/ =  0,75. Ņemot vēra, ka
nogriežamās sloksnītes biezums a=s • simp =  0,42 • 0,707=0,297 mm un f<a , 
korekcijas koeficients skaidleņķim Kyz =0,94 (4. tabula), korekcijas koeficients 
griežņa virsotnes noapalojuma rādiusam КГу =0,93 (5. tabula), korekcijas
koeficients griešanas ātrumam ĶVy =0,83 (6. tabula);

P r =  2 1 4 .2 .0,42°-7R . 0,94.0,93.83 =  162 kG.

Griešanai izlietojama jauda

N  —
Kr 60.102

Pz - Vt 162.164

60.102
: 4,35 kW.

Salīdzinot šo jaudu ar jaudu uz darbvarpstas līdz piedziņai (ņemot vērā 
arī lietderības koeficientu), redzam, ka Ngr <C N6v (4,35<7,8), un tāpēc 
apstrāde uz dotās virpas ar aprēķinātajiem griešanas režīma elementiem: 
/ =  2 mm; s =  0,42 mm/apgr; u =  l64 m/min ir iespējama1.

N
Varēja arī salīdzināt Na — _JLr ar elektrodzinēja faktisko jaudu N m;

V

Na—  - ^ g = 5 , 5 8  kW; 5,58 <  10.

6. Mašīnlaiks

T =  i ± Z ± ?  =  + 1  =
m n .s  500.0,42

Griešanas režīma elementus vienkāršāk var noteikt pec rokasgrāmatu [28]. 
[33]. [96]. [173] kartēm un tabulām, kā arī ar speciāliem aparātiem [140].

1 Tikai virpas jauda nav pilnīgi izmantota.
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Ēvelēšanas procesu izmanto, apstrādājot plakanas virsmas un 
fasonvirsmas, kam ir taisna veidule, un to veic uz ēvelmašlnām, 
kurām galvenā kustība ir taisnvirziena kustība. Evelmašīnas iedala 
divās grupās: garenēvelmašīnās un šķērsēvelmašīnās. Garenēvel- 
mašīnu īpatnība ir tā, ka galvenā kustība ir galdam, uz kura no
stiprina sagatavojumu, bet padeves kustība — instrumentam (griez
nim). Turpretim šķērsēvelmašīnās (155. zīm.) galvenā kustība ir 
grieznim, kas iestiprināts mašīnas 
slīdenī, bet padeves kustība — 
galdam, uz kura nostiprina saga
tavojumu.

Ēvelmašīnām ir darbgājiens, 
kad norisinās griešanas process, 
un atpakaļ gājiens (tukšgājiens), 
kad sagatavojums vai grieznis pār
vietojas pretējā virzienā. Atpakaļ- 
gājienā griešana nenotiek, bet tā 
beigās iesākas padeves kustība, t. i., 
griežņa un sagatavojuma relatīvā 
pārvietošanās, kas nepieciešama, 
lai darbgājienā nogrieztu nākošo 
metālā sloksnīti.

Atkarībā no ēvelmašīnas kon
strukcijas darbgājiena un atpakaļ- 
gājiena ātrums ir konstants visā 
apstrādājamās virsmas garumā 
(garenēvelmašīnas un šķērsēvelmašīnās ar zobstieņa pārvadu) vai 
mainīgs (šķērsēvelmašīnām ar svārstīgo kulisi). Lai samazinātu 
apstrādes laiku, ēvelmašīnām atpakaļgājiena ātrums ir lielāks nekā 
darbgājiena ātrums.

Pie ēvelmašīnām pieskaita arī tēšanas mašīnas, kam turp-atpakaļ 
kustība norisinās nevis horizontālā, bet vertikālā plaknē (156. zīm.).

155. z i m. Griešanas elementi
ēvelēšanā
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Šīm mašīnām darbgājiena un atpakaļgājiena ātrumi parasti ir 
vien_ādi.

Ēvelēšanā par griezējinstrumentu lieto ēvelēšanas griežņus, bet 
tēšanā — tēšanas griežņus.

157. zīmējumā b parādīts kreisais garenēvelēšanas grieznis ar 
cietsakausējuma plāksnīti, kurš paredzēts horizontālu virsmu ap
strādei, 157. zīmējumā c — kreisais sānēvelēšanas grieznis vertikālu 

virsmu apstrādei, bet 157. zīmējumā d — nogrie
šanas (iegriešanas) grieznis nogriešanai vai 
rievu iegriešanai.

Ēvelēšanas griežņu skaidvirsmai ir tādas pa
šas formas kā virpošanas griežņiem.

Tā kā ēvelēšanas grieznis katru reizi iesāk 
griešanu ar (riecienu, tad no ātrgriezējtērauda 
izgatavotiem ēvelēšanas griežņiem skaidleņķi у 
pieņem par 5— 10° mazāku nekā virpošanas 
griežņiem; fāzītes leņķis yf =  +5°. Griežņiem, 
kam ir cietsakausējumu plāksnītes un skaidvir- 
sma izveidota pēc formas / (130. zīm.), čuguna 
apstrādei leņķis y= 04- +  5°; ja skaidvirsmu iz
veido pēc formas I, I I I  un I l l -а, tad tēraudu 
apstrādei 7=0-4— 15°. Apstrādājot teraudus ar 
griežņiem, kam skaidvirsma izveidota pēc for
mas I I  un Il-a (130. zīm.), fāzītes leņķis 
T, =  —5-~15°.

Garenēvelēšanas griežņiem, kas izgatavoti 
no ātrgriezējtērauda, mugurleņķis а =  6-4-8°; ga
renēvelēšanas griežņiem ar cietsakausējumu 

plāksnītēm leņķis a =  104-16°; sānēvelēšanas, nogriešanas unfason- 
griežņiem leņķis ct= 12-4-14°.

Garenēvelēšanas griežņiem galvenais iestatīšanas leņķis 
Ф =304-75°.

Sanēvelešanas griežņiem, ar kuriem apstrādā vertikālas virsmas, 
leņķi ф=90° izraugās tad, ja jāiegūst nokāpe, kas perpendikulāra 
apstrādātajai vertikālai virsmai. Turpretim vertikālu vienlaidu pla
kanu virsmu apstrādē, lai nesaēvelētu mašīnas galdu, leņķis ф var 
būt arī lielāks par 90° (157. zīm. c). Taču, ja vien iespējams ap
strādāt vertikālu vienlaidu plakanu virsmu, nesaēvelējot mašīnas 
galdu, tad labāk lietot atliekto garenēvelēšanas griezni ar leņķi 
Ф<90°, jo, samazinot leņķi ф, palielinās griežņa noturība.

Nogriešanas ēvelgriežņiem ф =  804-90°.
Garenēvelēšanas un sānēvelēšanas griežņiem iestatīšanas palīg- 

leņķis ф] =  104-30°, bet nogriešanas un iegriešanas ēvelgriežņiem — 
2 vai 3°.
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Lai ilgāk saglabātu griežņa virsotni un samazinātu trieciena 
postošo iedarbību, kā ari lai grieznis katrā darbgājienā griešanu 
iesāktu un beigtu laideni, garenēvelešanas un sānēvelēšanas griež
ņiem galvenā asmens slīpuma leņķis katrā ziņā japieņem pozitīvs 
(līd z+20°). Tai pašā nolūkā šiem griežņiem nav ieteicams pieņemt 
virsotnes noapaļojuma rādiusu r  mazāku par 1 mm (ieteicams 
r=l-t-2 mm). Nogriešanas (iegriešanas) griežņiem, ja «4 =  5 mm, 
r =  0,5 mm, bet, ja ai =  25 mm, r =  2,5 mm.

Lai paaugstinātu galvas izturību, ВНИИ konstrukcijas griežņiem 
plāksnītes iegriezuma leņķis pieņemts +12° (garenvirpošarnas 
griežņiem šis leņķis ir -f 16c).

Lai griešanas procesā samazinātu griežņa iespiešanos apstrādā
tajā virsmā, ieteicams lietot ēvelēšanas griežņus ar izliektu kātu1. 
Ja kāts ir taisns (158. zīm. a), tad spēki, kas iedarbojas uz griezni, 
liec tā kātu ap punktu О un griežņa virsotne iespiežas apstrādātajā 
virsmā. Ja griežņa kāts ir izliekts, tad virsotne iespiežas mazāk; ja 
griežņa virsotne atrodas atbalstplaknē (158. zīm. b), griežņa vir
sotne neiespiežas nemaz, jo tad rādiuss R aplocei, pa kuru pārvie
tojas griežņa virsotne, ir vienlīdzīgs izlaidumam /.

Uz lielām ēvelmašīnām ar labām sekmēm lieto saliktos ēve
lēšanas griežņus (159. zīm.), kas, griežot čugunu, spēj izturēt slo
dzes, kuras atbilst griešanas dziļumam līdz 30 mm un padevei līdz 
2—2,5 mm/dub. gāj. Lietojot tādus griežņus, to izgatavošanas iz
maksas pazeminās par 40—50% un darba ražīgums pieaug par 
20—30% (salīdzinājumā ar parastajiem ēvelēšanas griež
ņiem) [134].

Gludajai apstrādei lieto gludgriežņus, kam ir liels virsotnes no
apalojuma rādiuss vai garš (līdz 40 mm un vairāk) asmens ar 
leņķi <pi=0 (tā saucamie platie gludgriežņi vai lāpstveida griežņi).

Gludā ēvelēšana ir augstražīgs plakano virsmu galīgās apstrā
des process, kas čuguna apstrādē aizvieto tādu darbietilpīgu operā
ciju kā šāberešanu [115]. Turklāt smagā roku darba vietā stājas 
mašīndarbs un ražīgums pieaug līdz 10 reizēm. Atsevišķos gadīju
mos gludā ēvelēšana aizstāj arī slīpēšanu, jo, strādājot ar platajiem 
griežņiem, ja ēvelmašīna ir labā stāvoklī, var iegūt augstas precizi
tātes un gludu apstrādāto virsmu (ja padeve ir līdz 20 mm/dub. 
gāj, griešanas dziļums līdz 0,1 mm un, ja lieto atbilstošu eļļojošo 
dzesētājšķidrumu, līdz V7).

160. zīmējumā parādīts ar cietsakausējuma BK8 plāksnīti izvei
dots grieznis, ko ar labām sekmēm lieto čuguna gludajā ap
strādē [115]. Tā skaidvirsma un mugurvirsma ir rūpīgi lepēta 
(V10), bet asmens ir ass un taisns; šie apstākļi jūtami ietekmē ap
strādātās virsmas kvalitāti.

1 Izliekto ēvelēšanas griežņu izmērus sk. GOST 6743-53.
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157. z ī m. Ēvelēšanas griežņi;
a — ēve lēšan as  gr iežņ a  e lem en ti; b —  kreisa is ga ren ēve lēšan as  g r iezn is  ar c ietsakausējum a p lāksn īti; c —  kreisa is sān ēve lēšan as g r iezn is  a r cietsakausējum a plāksnīti:

d —  n og riešan as  ēve lg r ie zn is
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17 Metālu griešana
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158. z 1 in. Ēvelēšanas griežņu kata 
formas

159. z īm  Saliktā izliektā ēvelēšanas 
griežņa shēma (ВНИИ konstrukcija):
1 —  kāts; 2 —  n azis; 3 — tapa; 4 — skrūve

Skots В

160. z īm.  Grieznis gludajai ēvelēšanai

8
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Lai grieznis pakāpeniski iesāktu un beigtu griešanu visā nogrie
žamās sloksnītes platumā, kā ari lai samazinātu triecienslodzes 
postošo iedarbību uz virsotni, griežņa asmenim ir slīpuma leņķis 
7 = +  15°. 10 mm garajā posmā asmenim ir leņķis <p=l°, bet pārējā 
daļā leņķis <pi =  0. SIs pēdējās asmens daļas garumam jābūt ne ma
zākam par 1,5 • s, jo pec tās griezni uz
stāda griežņturētājā (lietojot slīpētu 
plāksnīti, ko noliek uz iepriekš noēvelē
tas sagatavojuma virsmas). Ar tādu 
griezni ieteicams apstrādi veikt ne ma
zāk kā divos pārgājienos: iepriekšējā ar 
griešanas dziļumu 0,5—0,8 mm un galī
gajā ar griešanas dziļumu, ne lielāku 
par 0,08 mm. Ēvelējot čugunu, pirmajā 
pārgājienā ieteicamais griešanas ātrums 
ir 15—20 m/min, bet galīgaja 4-- 
12 m/min. Padeves lielumu izraugās (at
karībā no asmens posma gamma a.\, kur 
leņķis <pi =  0; s =  (0,7— 0,3) • a\. Apstrā
dātās virsmas kvalitātes paaugstināša
nai čuguna apstrādē lieto petroleju, ko nelielā strūklā pievada 
grieznim. Apstrādātās virsmas gluduma uzlabošanā labi rezultāti 
iegūstami ar platajiem griežņiem, kam ir cietsakausējumu plāksnī
tes un asmens pagriezts 60° leņķī attiecībā pret galvenās kustības 
virzienu (161. zīm.).

161. zīm.  Platais ēvelē
šanas grieznis ar pa

grieztu asmeni

1. GRIEŠANAS REŽĪMA UN NOGRIEŽAMAS SLOKSNĪTES ELEMENTI
ĒVELĒŠANA

G r i e š a n a s  ā t r u ms  ēvelēšanā ir darbgājiena ātrums 
(m/min) skaidas nogriešanas laikā. Garenēvelmašīnām tas ir galda 
(sagatavojuma) pārvietošanās ātrums; šķērsēvelmasinām — sli
dena (griežņa) pārvietošanās ātrums.

162. zīmējumā shematiski parādīta galvenās kustības pārnešana 
uz garenēvelmašīnas galdu. No elektrodzinēja caur ātrumkārbu 
(zobrati 1—5) kustība tiek pārnesta uz zobstieni 6, kas piestiprināts 
pie galda 7, uz kura nostiprināts sagatavojums 8. Galda darbgājiena 
ātrums ir vienlīdzīgs zobstieņa zobrata 5 rotācijas ātrumam.

Ja darbgājiena sākumā grieznis attiecībā pret sagatavojumu ir 
stāvoklī I, tad darbgājiena beigās tas atrodas stāvoklī I I  (parādīts 
ar pārtrauktām līnijām). Galvenās kustības virzienā galda gājiena 
garums

L  =  Д +  / +  у  mm,
kur / — sagatavojuma ēvelējamās virsmas garums (mm);

17*
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у -— pārskrējiens darbgājienā (mm);
Д — pārskrējiens atpakaļgājienā (mm).
Garenēvelmašīnām kopējā pārskrējiena lielums1 y + A =  150-4- 

-4-375 mm (ja /=2000-4-10 000 mm); šķērsēvelmašlnām y + A =  
=  35-4-75 mm (ja /=100-4-500 mm).

Zinot ceļu L un darbgājiena Laiku TdE, var aprēķināt darbgājiena 
kustības ātrumu jeb griešanas ātrumu:

ZV == 7dg. 1000 m /m in*

Praksē lieto mazliet citādu formulu, kas izvedama šādi. Pieņem
sim, ka darbgājiens norisinās laikā Tde min, bet atpakaļ gājiens

162. zini. Garenevelešanas mašīnas shēma

laika Ta„ min. Tad kopējais laiks T, kas nepieciešams darbgajienam 
un atpakaļ gājienam jeb vienam dubultgājienam, ir šāds:

r= rds+7-.e= ~ + -4 = -4 - .( i  +  ? )
'■U: ag ag

vai
« ,  = - . ( l - f - ! Ē S ) ,  

dg T  V V

kur udg — darbgajiena ātrums (mm/min); 
uag — atpakaļgājiena ātrums (mm/min).

1 Sīkāk sk. [160], [161].
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Ja viens dubultgajiens 
skaits 1 minūtē ir

norisinās laika T min, tad dubultgājienu

tapec
v,v = L ‘ k ' ( l  + 2 !ёе) mm/min. 

ag

Apzīmējot attiecību ar m un izsakot ātrumu metros minute,
aprēķina formula g r i e š a n a s  ā t r u ma m,  ko spēj attīstīt garen- 
ēvelmašīna, iegūst šādu veidu:

d̂g
k . L . (  1 +  m) 

1000
m/min,

kur k — galda dubultgājienu skaits minūtē;
L — galda gājiena garums (mm).

So pašu formulu var lietot arī šķersevelmašinu ātruma aprēķinā
šanai; tikai tad k ir mašīnas slīdeņa dubultgājienu skaits minūtē, 
bet L — slīdeņa gājiena garums (mm).

Та kā šķērsēvelmašīnām ar svārstīgo kulisi slīdeņa kustības 
ātrums gājiena garumā ir mainīgs, tad lielumi vdg un vag ir vidējie 
ātrumi:

bet

__ L
d̂g — Tdg . 1000 m/min,

®-*=7ГЛ00б m/min-
Palielinot slidena gājienā garumu, šīm evelmašinam attiecība

®dg
ag

samazinās; tas vērtības dotas mašīnas pase (mvid =0,75).

Tešanas mašīnām Vdg = u ag; tapec m = l un formula iegūst šādu 
veidu

2. k. I. , ■
gdg =  - innn m/min.

1000

G r i e š a n a s  d z i ļ u m s /  
ir metālā kārta, ko grieznis no
griež vienā pārgājienā. To mērī 
perpendikulāri apstrādātai vir
smai un izsiaka milimetros (sk. 
155. zīm.).

P a d e v e  s — griežņa un 
sagatavojuma relatīvais parvie-

ii i

deves virziena noieta ceļa elementi
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tojums perpendikulāri galvenās kustības virzienam vienā dubult- 
gājienā (mm/dub. gāj).

N o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  b i e z u m u  a mērī mili
metros virzienā, kas perpendikulārs galvenajam asmenim.

N o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  p l a t u m u  b mēri mili
metros gar asmeni.

Starp nogriežamās sloksnītes biezumu un padevi, kā ari starp 
nogriežamās sloksnītes platumu un griešanas dziļumu pastāv tādas 
pašas sakarības kā virpošanā:

, ta — s ■ sin ф; b = ---- ,
s in  ф

kur ф — galvenais iestatīšanas leņķis (sk. 155. zīm.). 
Nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma laukums

f  — a-b = t - s  mm2.

M a š ī n l a i k u  ēvelēšanā aprēķina pēc šādas formulas:

T™ — ----kTs----- mm>

kur В — sagatavojuma apstrādātās virsmas platums, kas tiek 
mērīts padeves virzienā (mm);

Br — griežņa sāniskā iegrieze (mm; sk. 163. zīm.);
Bļ —  ̂ -ctgcp;

Bļ — griežņa sāniskais pārskrējiens (mm);
B2 =  2h-3 mm;

k — dubultgājienu skaits minūtē; 
s — padeve (mm/dub. gāj).

2. GRIEŠANAS PROCESA ĪPATN ĪBAS EVELEŠANĀ

Ēvelējot, tāpat kā virpojot, skaidas veidošanās procesā rodas 
elastīgas un plastiskas deformācijas; tāpat kā virpošana, arī ēvelē
šanas process izraisa berzi, siltuma izdalīšanos, uzkaldināšanos, uz- 
ķepuma veidošanos un griezējinstrumenta dilšanu. Skaidu tipi, kādi 
veidojas ēvelēšanā, ir analoģiski virpošanā iegūtajiem skaidu tipiem. 
Taču ēvelēšanā griešanas procesam ir arī dažas īpatnības.

Nepārtrauktajā virpošanā grieznis, vienreiz iegriezies apstrādā
jamā metālā, visā apstrādājamās virsmas garumā ir nepārtraukti 
pakļauts skaidas iedarbībai. Turpretim ēvelēšanā grieznis pakļauts 
skaidas iedarbībai tikai darbgājiena laikā. Atpakaļgājiena laikā grie
šanas process nenorisinās (tiek pārtraukts), turklāt grieznis nevis
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griež, bet atdziest, kas pozitīvi ietekmē tā noturību. Taču grieznis 
katru reizi iegriežas sagatavojumā ar triecienu, kura graujošais 
spēks pieaug, palielinoties griešanas ātrumam, nogriežamās slok
snītes šķērsšķēluma laukumam un apstrādājamā metālā cietībai. 
Tāda triecienslodze negatīvi ietekmē ēvelēšanas griežņu izturību un 
noturību; tāpēc tie jātaisa masīvāki, stingāki, griezēj daļa tiem jā
izgatavo no stigrākiem materiāliem un jāstrādā ar relatīvi 
zemiem griešanas ātrumiem.

Griešanu lielos ātrumos apgrūtina arī pati ēvelmašīnu specifika, 
t. i., apstāklis, ka to galvenā kustība noris turp-atpakaļ virzienā. 
Lielās pārvietojamās masas un lielie inerces spēki rada smagus 
reversēšanas apstākļus (t. i., apgrūtina pārslēgšanu no darbgājiena 
uz atpakaļgājienu un otrādi), tāpēc mūsdienu ēvelmašīnām grieša
nas ātrumi nepārsniedz 80 m/min.

Ēvelēšanā atšķirībā no virpošanas ir pārtraukta padeve, pie karu 
tā norisinās atpakaļgājiena beigās, kad grieznis nesaskaras ar sa
gatavojumu. Tas griešanas procesā novērš padeves ietekmi uz skaid- 
leņķi un mugurleņķi. Šos leņķus neietekmē ari sagatavojuma izmēri 
un atstatums starp griežņa virsotni un tā atbalstplakni.

Parasti ēvelēšanā nelieto eļļojošos dzesētāj šķidrumus (izņemot 
galīgo — gludo ēvelēšanu).

3. ĒVELMAŠINAS ATTĪSTĪTA IS  SPĒKS

Tā kā garenēvelmašīnām un šķērsēvelmašīnām, ja tām ir zob- 
stieņa pārvads, darbgājiena ātrums ir konstants, tad konstants ir 
arī mašīnas spēks, kas pārvar nogriežamās sloksnītes pretestību 
skaidas veidošanai. Sis spēks

p = = tVm. , .6 0 .102 kQi

kur Nm — ēvelmašīnas elektrodzinēja jauda (kW); 
i] — ēvelmašīnas lietderības koeficients; 

vag — griešanas ātrums, t i., darbgājiena ātrums (m/min).
Griešanas norisei nepieciešams, lai summārais spēks P z, kas 

iedarbojas uz griezni no nogriežamās sloksnītes puses darbgājiena 
virzienā vai tam pretējā virzienā (šķērsēvelēšanas mašīnās, 
155. zīm.), būtu mazāks vai, sliktākā gadījumā, vienāds ar spēku P, 
t. \., P Z<  P.

Šķersevelmašinam ar s v ā r s t ī g o  k u l i s i  slidenis pārvieto
jās ar mainīgu ātrumu. Vislielākā vērtība1 tam ir gājiena vidu

1 Pēc formulas vdg =■— -щщ— m/min aprēķinātais ātrums ir sķersevel- 

mašīnas slīdeņa vidējais ātrums.
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Vdg (164. zīm. a). Mainīgs ir ari spēks P  
(164. zīm. b), kas pārvieto slideni un 
kam jāpārvar nogriežamās sloksnītes 
pretestība skaidas veidošanai. Vismazā
kā vērtība šim spēkam ir tai vietā, kur 
griešanas ātrums ir vislielākais, t. i., slī- 
deņa gājiena garuma vidū. Pārbaudot 
izraudzītos griešanas režīma elementus 
pēc mašīnas dinamiskajām iespējām, 
jārēķinās tieši ar šo minimālo spēku1; ja 
rēķinātos ar vislielāko spēku, tad mašīna 
gājiena vidū var apstāties.

^ 164. z īm.  Slīdeņa kustības ātruma maiņa (c) 
un mašīnas spēka maiņa (b) šķērsēvelmašīnām 

ar svārstīgo kulisi

4. SPĒKI, KAS IEDARBOJAS DZ ĒVELĒŠANAS GRIEZNI. GRIEŠANAS 
ĀTRUMS, KO PIEĻAUJ GRIEZNIS. JAUDA ĒVELĒŠANAS PROCESĀ

Griešanas procesā uz griezni iedarbojas 73. zīmējumā parādītie 
spēki. Tāpat kā virpošanā, šo spēku rezultanti var sadalīt spēkos 
Р г, Py un Px (sk. 155. zīm.).

Spēks P z liec griezni un cenšas pārbīdīt sagatavojumu galvenās 
kustības plaknē. Pēc šī spēka aprēķina ēvelmašīnas galvenās kustī
bas mehānismu, mašīnas elektrodzinēja nepieciešamo jaudu, sagata
vojuma nostiprināšanas spēku, griežņa izturību un stingumu.

Spēks Py cenšas atstumt griezni no sagatavojuma, bet sagatavo
jumu spiež pie galda.

Spēks Px cenšas izlauzt griezni no griežņturetāja, liec griezni 
un cenšas pārbīdīt sagatavojumu padeves kustības plaknē. Bet, tā kā 
padeve norisinās atpakaļgājiena beigās, tad spēks Px neizraisa ma
šīnas elektrodzinēja jaudas izlietojumu.

Griešanas spēku ēvelēšanā ietekmē tie paši faktori kā virpošanā, 
un to aprēķina pēc tās pašas formulas:

P z — CPz • f z • sVz • Kz kG.

Koeficienta CPz, pakāpju rādītāju xt un yz un kopējā koeficientā 
Kz ietilpstošo korekcijas koeficientu vērtības atrodamas tajās pašās 
tabulās, kuras lieto virpošanā.

1 Spēka Pmjn nosacīšanu sk. [161].
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G r i e š a n a s  ā t r umu,  ko pie Jauj no ātrgriezēj tērauda iz
gatavotu ēvelēšanas griežņu griezējīpašības, aprēķina pēc tās pašas 
formulas kā ārējās garenvirpošanas griežņiem:

v
30 Čxv  . s 5'v

• К  m/min,

kur Ķ  — kopējais korekcijas koeficients, kurā ietilpst arī korekcijas 
koeficients triecienslodzei KtT un koeficients griežņa gā
jiena garumam KL.

Korekcijas koeficientus triecienslodzei un gājiena garumam ieved 
tikai tad, ja darbs noris ar ātrgriezējtēraudu griežņiem uz šķērs- 
ēvelmašīnām un tēšanas mašīnām. Apstrādei uz šķērsēvelmašīnām 
korekcijas koeficients triecienslodzei Ktr =0,8, bet uz tēšanas mašī
nām Ktr =0,5-i-0,6.

Korekcijas koeficienti griežņa gājiena garumam ĶL ir šādi.

Griežņa gājienā garums L  (mm) 50 100 150 200 300 500
Koeficients A L 1,18 1,11 1,02 1,0 0,96 0,87

Tā kā, strādājot uz garenēvelmašīnām, sistēmai ir lielāks stin
gums nekā uz šķērsēvelmašīnām un tēšanas mašīnām, tad šādā 
gadījumā griešanas ātrumu, ko pieļauj ātrgriezējtērauda ēvelēšanas 
grieznis, pieņem tikpat lielu kā griešanas ātrumu, kuru pieļauj 
grieznis ārējā garenvirpošanā (ņemot vērā to, ka apstrāde noris bez 
dzesēšanas, kā arī visus citus konkrētos griešanas apstākļus).

Metālapstrādes rūpniecībā plaši ieviesta a u g s t r a ž ī g ā  
ē v e l ē š a n a  ar griežņiem, kam ir cietsakausējumu plāksnītes, jo 
tā sasniedzams lielāks ražīgums.

Tomēr, kā jau teikts, griešanas ātrums uz mūsdienu ēvelmašīnām 
nepārsniedz 80 m/min, bet uz vecajiem modeļiem 40—50 m/min, lai 
gan garenēvelmašīnām parasti ir lielas jaudas elektrodzinēji. Ražī
guma paaugstināšanai un mašīnas jaudas pilnīgai izmantošanai 
paliek otrs ceļš — padeves palielināšana, t. i., ē v e l ē š a n a  ar 
l i e l ā m  p a d e v ē m.

Lielas padeves (līdz 20 mm/dub. gāj un vēl lielākas) sekmīgi 
izmanto gludajā ēvelēšanā (griešanas dziļums f<10,l mm) ar pla
tiem griežņiem. Ja padeve ir līdz 6 mm/dub. gāj, tad tērauda pus- 
gludajā (pirms gludās) ēvelēšanā sekmīgi izmanto V. Koļesova 
konstrukcijas ēvelēšanas griežņus, kam leņķī rpi =  0 novietotā asmens 
garums ir (1,2— 1,8) • s. Taču, lietojot šādus griežņus, bieži netiek 
pilnīgi izmantota mašīnas jauda; turklāt, ēvelējot čugunu, ja t ir 
relatīvi liels un padeve ir lielāka par 1— 1,5 mm/dub. gāj, var sākties 
materiāla atskaldīšanās sagatavojuma malās, t. i., griežņa ieejas
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un izejas vietās. Ņemot visu to vērā, Vidusvolgas Darbmašīnu būves 
rūpnīca ierosināja ēvelēšanā lietot daudzgriežņu turētāju, kurā tiek 
iestiprināti uzreiz četri vienlaikus darbojošies griežņi1 (165. zīm.).

Turētāja konstrukcija ļauj pārvietot divu līdzās novietoto griežņu 
virsotnes vienu pret otru par padeves s tiesu, kur s — padeve uz 
katru griezni. Sakarā ar to viena dubultgājiena summārā padeve ir 
4 s un mašīnlaiks ir atbilstoši 4 reizes mazāks.

Jauda ,  kas ēvelējot tiek izlietota griešanai, ir šāda:

N  kW.
Rr 6 0 .1 0 2

Evelmašīnas elektrodzinējam nepieciešamā (aprēķina) jauda

N a =  ̂ ,а  у

kur iļ — lietderības koeficients.

5 . G R I E Š A N A S  R E Ž Ī M A  E L E M E N T U  N O T E I K Š A N A

Ēvelēšanā griešanas režīma elementus nosaka pēc tiem pašiem 
principiem un kārtības kā virpošanā:

1 Ie t e ic a m i  d iv p u s īg i  g r i e ž ņ i ,  k a s  d o d i e s p e j u  v e ik t  a p s trā d i_  a r  p a d e v i  g a n  
n o  la b a s  u z  k r e is o  p u s i, g a n  a r ī  n o  k r e is a s  u z  la b o  p u s i;  t u r ē t ā ja  k o n s t r u k t īv o  
i z v e id o ju m u  sk . [1 0 2 ], [10 3 ].
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1. Griešanas dziļumu nosaka atkarība no apstrādes uzlaides 
(sk. 24 i. lpp.).

2. Izraugās maksimālo padevi, kādu pieļauj tehnoloģiskās pra
sības.

Čuguna rupjajā ēvelēšanā ar parastiem griežņiem, kam ir ciet- 
sakausējumu plāksnītes (ja rp =  45°), padevi izvēlas līdz
5,5 mm/dub. gāj.

Ja strādā ar parastiem griežņiem, tad atkarībā no apstrādātas 
virsmas gluduma padevi var izraudzīt tādu pašu kā ārējā garen- 
virpošanā (mm/apgr vietā jāņem mm/dub. gāj); pēc tam padevi 
izkoriģē atbilstoši mašīnas datiem.

Strādājot ar platajiem gludgriežņiem, padeve s = 1 h-
rt-20 mm/dub. gā j;' jia leņķī cpi =  0 novietotā asmens garums ir 
(1,5—3) • s, tad virsmas gludums var sasniegt 7. klasi.

Strādājot ar speciāliem saliktiem griežņiem, kam asmens garums 
ir līdz 150 mm, pusgludajā apstrāde padeve var sniegties līdz 
100 mm/dub. gāj [171].

3. Pēc tam kad izraudzīts griešanas dziļums un padeve, aprēķina 
griešanas ātrumu изо, ko pieļauj griežņa griezējīpašības.

4. Pielīdzinot ēvelmašīnas ātrumu (udg) aprēķinātajam griešanas 
ātrumam, ko pieļauj grieznis, nosaka vajadzīgo dubultgājienu skaitu 
minūtē, kuru pēc tam izkoriģē atbilstoši mašīnas datiem; pēc izkori- 
ģētā dubultgājienu skaita aprēķina faktisko griešanas ātrumu.

5. Pārbauda, vai ēvelmašīnas elektrodzinēja jauda ir pietiekoša. 
Tai nolūkā vispirms aprēķina N„T ; ja elektrodzinēja jauda nav pie
tiekoša, t. i., ja A'a>A 'm, tad lietderīgāk samazināt griešanas ātrumu 
(dubultgājienu skaitu), nevis padevi. Šķērsēvelmašīnām ar svārstīgo 
kulisi pārbaudes aprēķins jāizdara pēc minimālā spēka, ko attīsta 
slīdenis gājiena garuma vidū. Nepieciešams, lai Pz<^Pmin.

6. Aprēķina mašīnlaiku.
7. Smagos darba apstākļos nepieciešams izdarīt pārbaudes ap

rēķinu griežņa izturībai.
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URBŠANA

Urbšana ir viena no visizplatītākām metodēm caurumu iegūša
nai ar griešanas palīdzību. Par griezējinstrumentu te lieto urbi, kas 
dod iespēju iegūt caurumus gan vienlaidu materiālā, gan arī palieli
nāt jau izurbta cauruma diametru (pārurbšana). Urbšanā galvenā 
kustība ir rotācijas kustība, bet padeves kustība -— virzes kustība. 
Parastajās urbjmašīnās abas šīs kustības ir urbim: urbis, kas iestip
rināts urbjmašīnas darbvārpstā, rotē un vienlaikus pārvietojas, 
iedziļinoties apstrādājamā sagatavojumā, kurš nekustīgi nostiprināts 
uz mašīnas galda. Urbjot uz virpas, rotē sagatavojums, kas iestip
rināts virpas patronā, bet urbis, kas iestiprināts pakaļējā balsta 
pinolē, saņem virzes kustību (no rokas). Prakse rāda, ka tad. ja 
rotē sagatavojums , bet urbis tikai pārvietojas, izurbtā cauruma 
precizitāte ir augstāka. Tāpēc, urbjot dziļus caurumus uz speciālām 
dziļurbšanas mašīnām, urbim ir tikai virzes kustība, bet sagatavo
jumam — rotācijas kustība.

Pēc konstrukcijas urbji iedalāmi šādos tipos: 1) plakanurbji; 
2) urbji ar taisnām skaidrievām; 3) spirālurbji; 4) dziļurbji;
5) iecentrēšanas urbji; 6) speciālie urbji; 7) kombinētie urbji.

Urbjus izgatavo gan no instrumentu tēraudiem (P18, P9, 9ХС, 
PK5), gan arī izveido ar cictsakausējumu plāksnītēm.

No ātrgriezējtērauda izgatavo metinātus urbjus: darbīgo daļu — 
no ātrgriezējtērauda, bet pārējo urbja daļu no konstrukciju tērauda, 
kas ir lētāks nekā ātrgriezējtērauds.

Visvairāk izplatīti ir spirālurbji (skrūvveida), kas izgatavoti no 
ātrgriezējtērauda, un urbji ar cietsakauscjumu plāksnītēm.

I .  S P I R Ā L l i R B J A  D A Ļ A S  U N  E L E M E N T I

166. zīmējumā ir attēloti divējādi spirālurbji: vienam no tiem ir 
konisks kāts, bet otram — cilindrisks. Galvenās urbja daļas ir 
šādas:
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d a r b ī g ā  d a ļ a  — urbja daļa ar skaidrievām; tajā ietilpst 
griezējdaļa un vadītājdaļa;

g r i e z ē j  d a ļ a  — urbja daļa ar asmeņiem; tā veic griešanas 
darbu;

k ā t s  — urbja daļa, kas paredzēta tā iestiprināšanai; 
u r b j a  l ī d z ņ ē m ē j g a l s  — koniskā kāta gala daļa, kas, iz

dzenot urbi no ligzdas, kalpo kā atdura; 11

11 d z ņ ēm e j s — cilindriska kata gala daļa, kas urbim neļauj 
pagriezties ligzdā;

k a k l i ņ š  — daļa starp kātu un urbja ķermeni, kurā ietilpst 
darbīgā daļa; kakliņš kalpo slīpripas pārskrējienam slīpēšanas laikā.

U r b j a  g a l v e n i e  e l e m e n t i  (166. zīm.) ir šādi: zobs, 
vadlentīte, zoba mugura, skaidrieva, serde, skaidvirsma, mugur- 
virsma, asmens, šķērsasmens un vadlentītes šķautne.

A s m e n s  ir līnija, kas izveidojas, skaidvirsmai šķeļoties ar 
mugurvirsmu; urbim ir divi asmeņi, kas visbiežāk mēdz būt taisni.

Š ķ ē r s a s m e n s  ir līnija, kas izveidojas, šķeļoties abām 
mugurvirsmām.

V a d l e n t ī t e s  š ķ a u t n e  ir līnija, kas izveidojas, skaidvir
smai šķeļoties ar vadlentītes virsmu.
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Urbšanas procesā veidojas tādas pašas virsmas kā virpošanā: 
a p s t r ā d ā t ā  v i r s ma ,  t. i., izurbtā cauruma sienas (167. zini.), 
un g r i e š a n a s  v i r s ma ,  ko griešanas procesā izveido asmens 
savā skrūvveida kustībā. G r i e š a n a s  p l a k n e  urbšanā ir 
plakne, kas pieskaras griešanas virsmai un iet caur apskatāmo 
asmens punktu.

Urbi raksturo ne tikai skaidleņķis un mugurleņķis, bet arī skrūv- 
veidīgās skaidrievas slīpuma leņķis co, šķērsasmens slīpuma leņķis 
iļ) un urbja smailes leņķis 2cp.

S k r ū v v e i d ī g ā s  s k a i d r i e v a s  s l ī p u m a  1 e ņ ķ i s co 
ir leņķis starp urbja ass virzienu un vadlentītes pieskari vai leņķis 
starp urbja asi un izklāto vadlentītes šķautnes skrūvveida līniju 
(166. un 169. zīm.). Atkarībā no urbja diametra šo leņķi veido

18—30° robežās. Leņķa mazākā vērtība 
atbilst mazāka diametra urbjiem, jo, pa
lielinot leņķi co, samazinās ķīļleņķis un 
urbja stingums, kas sevišķi nevēlami 
mazu diametru urbjiem. Apstrādājot 
vieglsakausējumus, kad griešanas spēki 
ir mazi, leņķa co vērtību palielina līdz 45°.

Š ķ ē r s a s m e n s  s l ī p u m a  l e ņ 
ķi s  iļj ir šaurleņķis starp šķērsasmens 
un galvenā asmens projekcijām uz plak
nes, kas perpendikulāra urbja asij. 
Parasti leņķis я1)=55°.

U r b j a  s m a i l e s  l e ņ ķ i s  2cp ir 
leņķis starp asmeņiem. Urbjiem, kas 

izgatavoti no instrumentu tēraudiem, šis leņķis vienlīdzīgs 116— 
118°.

Apstrādāto virsma

167. z ī m. Apstrādātā un 
griešanas virsma urbšanā

Tāpat kā grieznim, arī urbim ir skaidleņķis un mugurleņķis. 
A s i n ā š a n a s  s k a i d l e ņ ķ i s  v ir leņķis starp skaidvirsmas 
pieskari apskatāmajā asmens punktā un asmens veidotās rotācijas 
virsmas normāli, kas novilkta tai pašā punktā. Skaidleņķis tiek ap
skatīts plaknē, kas perpendikulāra asmenim (plakne BB, 168. zīm.). 
Katrā asmens punktā skaidleņķa lielums ir dažāds, t. i., skaidleņķis 
ir mainīgs lielums. To var aprēķināt (ja neievēro šķērsasmens 
garumu) pec formulas:

tgo
sin<?

kur i\ — tas aploces rādiuss, uz kuras atrodas apskatāmais punkts; 
R — urbja rādiuss;
co — skrūvveidīgās skaidrievas slīpuma leņķis;
Ф — puse no urbja smailes leņķa.
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Vislielākā vērtība leņķim у ir uz urbja perifērijas, kur plaknē, 
kas paralēla urbja asij (plakne AA), tas vienlīdzīgs skrūvveidīgās 
skaidrievas slīpuma leņķim to. Skaidleņķim vismazākā vērtība ir pie 
urbja virsotnes. Pie šķērsasmens tam ir negatīva vērtība; tāpēc šeit 
griešanas leņķis ir lielāks par 90°, tātad izveidojas ari smagāki 
darba apstākļi. Tāda strauja skaidleņķa maiņa gar visu asmens 
garumu ir liels urbja trūkums, jo sarežģī skaidas veidošanās ap
stākļus. Uz urbja perifērijas, kur ir vislielākais griešanās ātrums un 
izdalās vislielākais siltuma daudzums, būtu nepieciešams, lai urbja

Urbja skaidleņķa maiņa gar visu asmens garumu redzama 
169. zīmējumā parādītajā shēmā. Izklājumā uz plaknes skrūvlīnijia 
veido taisnleņķa trijstūra hipotenūzu, pie kam šī trijstūra viena ka
tete ir skrūvveidīgās skaidrievas kape, bet otra — tās aploces ga
rums, uz kuras diametra izveidojas skrūvlīnija. Uz perifērijas šī 
katete vienlīdzīga я ■ D. Tā kā skrūvveidīgās skaidrievas kāpe ir 
vienāda jebkurā aksiālā šķēlumā, tad redzams, ka skaidrievai uz 
aploces, kuras diametrs D i< D ,  leņķis coi<m, bet, tā kā aksiālā 
šķēlumā skaidleņķis vienlīdzīgs skrūvveidīgās skaidrievas slīpuma 
leņķim, tad arī y i<Y> t. i-, asmens punktam tuvojoties urbja asij, 
skaidleņķis samazinās.

zobs būtu vismasīvāks. Lielais 
skaidleņķis samazina ķīļleņķi, 
tāpēc šī urbja daļa visvairāk 
sakarst un tātad arī visvairāk 
nodilst.

168. z ī m.  Urbja skaidleņķis 
un mugurleņķis

169. zīm.  Urbja skaid
leņķa maiņa gar 

asmeni



272 URBŠANA

A s i n ā š a n a s  m u g u r l e ņ ķ i s  a ir leņķis starp mugur- 
virsmas pieskari apskatāmajā asmens punktā un šai punktā novilkto 
pieskari aplocei, kas veidojas, šim punktam rotējot ap urbja asi. 
Mugurleņķis tiek aplūkots plaknē AA, kas pieskaras cilindriskajai 
virsmai, uz kuras atrodas asmens apskatāmais punkts. Tādas 
cilindriskās virsmas ass sakrīt ar urbja asi. Punktā, kas atrodas uz 
urbja perifērijas, mugurleņķi normālplaknē BB var aprēķināt pēc 
šādas formulas:

tgan= tga  • simp.

Kā jau teikts, skaidleņķis nav konstants gar visu asmens garumu. 
Tāpēc, lai iegūtu daudzmaz vienādu zoba ķīļleņķi pa visu asmens 
garumu, arī asināšanas mugurleņķim jābūt mainīgam; uz perifērijas 
tas ir mazāks (8— 14°), bet pie serdes lielāks (20—27°).

170. z īm.  Urbja asmens leņķi griešanas procesa

Mainīgu mugurleņķi veido ari tāpēc, ka darbības laikā tā fak
tiskā vērtība ir citāda nekā tā, ko iegūst asināšanā un izmērī sta
tiskā stāvoklī. Tas izskaidrojams tā, ka darbības laikā urbis ne vien 
rotē, bet ari pārvietojas. Punkta kustības trajektorija ir nevis aploce 
(kā to pieņem, izmērot leņķi), bet kāda skrūvlīnija, kuras kāpe vien
līdzīga urbja padevei (milimetros) tā viena apgrieziena laikā. Tā
dējādi griešanas virsma, ko veido viss asmens, ir skrūvveidīga
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virsma, kuras pieskare ir faktiskā griešanas plakne. Faktiskais 
mugurleņķis griešanas procesā (ap) ir leņķis starp šo plakni un 
urbja mugurvirsmas pieskares plakni (170. zīm.). Faktiskais mugur
leņķis ir mazāks nekā statiskā stāvoklī izmērītais leņķis par kādu 
vērtību ļi:

aP =  a — |i;

Jo mazāks diametrs aplocei, uz kuras atrodas apskatāmais 
asmens punkts, un jo lielāka padeve s, jo lielāks tad ir leņķis p. un 
mazāks faktiskais mugurleņķis ap. Tāpēc, lai mugurleņķim grieša
nas procesā būtu pietiekoša vērtība arī tajos asmens punktos, kas 
novietoti tuvu urbja asij, pie serdes izveido lielāku asināšanas 
mugurleņķi.

Turpretim faktiskais skaidleņķis griešanas procesā (yp) ir at
bilstoši lielāks par leņķi y, ko pēc asināšanas izmēri statiskā stā
voklī:

Yp=Y  +  F-

No spirālurbju ģeometrisko elementu iztirzājuma redzams, ka 
tiem ir vairākas īpatnības, kas urbšanā negatīvi ietekmē skaidas 
veidošanās procesu. Šādas īpatnības ir:

a) skaidleņķa samazināšanās dažādos asmeņu punktos, ja ap
skatāmais punkts tuvojas urbja asij;

b) smagi griešanas apstakji pie šķērsasmens (tāpēc, ka šeit grie
šanas leņķis ir lielāks par 90°);

c) mugurleņķa trūkums urbja vadlentītem; rezultātā rodas liela 
berze gar apstrādāto virsmu.

Lai atvieglotu skaidas veidošanās procesu un uzlabotu urbja 
griezējīpašības, mēdz veikt šādus pasākumus: pieasina šķērsasmeni, 
pieasina vadlentīti un lieto urbjus ar dubulto asinājumu.

19. tabulā parādītas dažādas asinājuma formas spirālurbjiem, 
kas izgatavoti no instrumentu tēraudiem, bet 20. tabulā sniegti iz
mēri spirālurbju griezējelementiem, asinājuma elementiem un pie- 
asinājuma elementiem.

Urbja dubultajā asinājumā otrējais asinājums tiek izveidots 
leņķī 2ф0 =  70° un platumā B =  2,5-M5 mm (20. tabulā). Tāds asinā
jums palielina urbja noturību, bet vienai un tai pašai -noturībai arī 
griešanas ātrumu.

Skaidas veidošanās procesa atvieglošanai pieasina šķērsasmeni 
(serdi) garumā / =  3-И5 mm. Tāda pieasinājuma dēļ samazinās gan 
šķērsasmens garums (izmērs A, 20. tabulā), gan arī griešanas leņ
ķis asmens punktos, kas atrodas šķērsasmens tuvumā.

18 Metālu griešana
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Urbju asinajuma formas
19. tabula

Urbja
diametrs

D
(mm)

Aslnājuma forma

Nosaukums
Ap

zīmē
jums

Skice
Apstradajarnais materiāls

0,25— 12* V'ienkāršā (normā
lā)

H Tērauds, tērauda lējums, 
čuguns

12-80

Vienkāršā, ar šķērs- 
asmens pieasinā- 
jumu

НП
Tērauda lējumi, kam 

cb<j50 kG/mrn2 un kam 
ir garoza

Vienkāršā, ar šķērs- 
asmens un vad- 
lentītes pieasinā- 
jumu

НПЛ

О

Tērauds, tērauda lējumi, 
kam crb<50 kG/mm2 
un kam nav garozas

Dubultā, ar šķērs- 
asmens pieasinā- 
jumu

ДП

Tērauda lējumi, kam ob>  
>50 kG/mm2 un kam ir 
garoza. Čuguns ar ga
rozu

Dubultā, ar šķērs- 
asmens un vad- 
lentītes pieasinā- 
jumu

ДПЛ

Tērauds un tērauda lēju
mi, kam <r,,>50 kG/mm2 
un kam nav garozas. 
Čuguns bez garozas

* Vienkāršo (normālo) asinājumu izmanto arī urbjiem, kam diametrs lie
lāks par 12 mm, ja vienu un to pašu urbi lieto dažādiem apstrādājamiem mate
riāliem ar dažādiem virskārtas stāvokļiem (ar garozu, bez garozas); tādi ap
stākļi bieži sastopami sīksēriju ražošanā.



SPIRALURBJA DAĻAS UN ELEMENTI 275

Izmēri spiralurbju griezejeleinentiem, asinājuma un pieasinajuma elementiem
20. tabula

Л-А

Urbja diametrs 
(mm) 0,25-0,35 0,4—0,45 0,5-0,7 0,75-0,95 1,0-1,9 2,0—2,9 00 ъ 1 OO 3,5-4,4 4,5—6,4 6,5—8,4 8.5—9,9 О ! 00 о

Skrūvveidīgās 
skaidrievas 
slīpuma ieņķis 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30

Lenka robežnovirzes ir —2°.
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20. tabulas turpinājums

U rb ja  
d ia m e trs  
( m in)

A sin ā ju m s Š ķ e rsa sm e n s p ie a s in a ju m s V a d le n tite s  p ie a s in ā ju m s

L eņķ i s ta rp asm eņ iem
o trē jā

a sm en s
g a ru m s

m u g u rleņ -
ķ is

šķ ērsasm en s 
s līp u m a  le ņ 

ķ is
p ie a s in ā tā  šķ ē rs 
a sm e n s  g a ru m s

p ie a s in ā ju m a
g aru m s

p ie a s in ā ju 
m a g a ru m s

faz lte s
p la tu m s

m u g u r-
le ņ ķ is

2=p° 2 ф 0° В (m m ) a ° Ф ° A (m m ) 1 (m m ) l\ (m m ) /  (m m ) “ i °

0,25-12 ļ ļ
14— 11 ~50

12— 15 2,5 J i 1,5 3 1,5

15-20 3,5 2 4 1,5

20—25 4,5 12—9 2,5 5 2

25—30 5,5 3 6 2

30-40
■ 118

• 70 7 3,5 7 3 0,2- 0,4 6—8
—55

40— 50 9 4 9 3

50—60 11 11—8 5,5 11 4

60-70 13 6,5 13 4

70-80 15 7,5 15 4

Robežn Dvirzes:
leņķim 2 w +  2°

» 2cp0 . . . ±5 °
izmēriem А, l un l, . . .  +  0.5 m m
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Lai samazinātu vadlentīšu berzi gar apstrādāto virsmu (gar 
cauruma sienām), vadlenitītes pieasina leņķi cti=6-u8° un garumā 
Z] =  l,5-j-4 mm (forma НПЛ un Д П Л ); tāds paņēmiens palielina 
urbja noturību.

Lai samazinātu urbja vadlentīšu berzi gar apstrādāto virsmu un 
novērstu urbja iesprūšanu, tam ieejot dziļāk caurumā, izgatavošanas 
procesā urbjiem katrā ziņā izveido pretkonusus, t. i., samazina urbja 
diametru virzienā no virsotnes uz kātu. Sis diametra samazinājums 
ir 0,03—0,12 mm uz katriem garuma 100 mm (atkarībā no urbja 
diametra). Pārasinot urbi pēc nodilšanas (pārasināšanu izdara pa 
urbja mugurvirsmām), pretkonusa dēļ urbja diametrs pie virsotnes 
samazinās. Taču sakarā ar caurumu pLašināšanos (izsišanu) 
urbšanas procesā šis urbja diametra samazinājums jūtami neietekmē 
cauruma diametru, kādu iegūst, urbjot ar pārasinātu instrumentu.

S k a ts  А S k a ts  А

171. z im.  Urb ja skaidas sadalītāji ievas

Strādājot ar liela diametra urbjiem un pie tam lielā dziļumā, 
rodas plata, pa skaidrievām grūti novadāma skaida, kas palielina 
berzi un apgrūtina eļļojošā dzesētāj šķidruma pievadīšanu griešanas 
vietai. Lai novērstu šīs parādības, izveido speciālas skaidas sa- 
dalītājrievas uz urbja skaidvirsmas (171. zim. а) vai mugurvirsmas 
(171. zim. b). Rievu dziļums ~0,05 D, platums ~0,07 D. Tādas 
rievas sadala plato skaidu vairākās šaurās, atvieglo urbja darbības 
apstākļus un tā samazina griešanas procesā darbojošos spēkus un 
izdalīto siltuma daudzumu.

Lai novērstu urbja sānbīdi (t. i„ novirzīšanos no cauruma ass), 
urbja asmeņiem pēc asināšanas jābūt vienādā garumā un simetriski 
novietotiem.

2. URBJI AR CIETSAKAUSĒJUMU PLĀKSNĪTĒM

Urbjiem ar cietsakausējumu plāksnītēm ir liela noturība, ar tiem 
panākams augstāks ražīgums, tie ceļ apstrādātās virsmas kvalitāti 
un pazemina apstrādes izmaksu. Tāpēc ražošanā šādus urbjus lieto
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а — ar lēzenam skaidrievam; b — ar taisnām skaidrievam; c — ar skrūvveidīgām 
skaidrievām; d — ar ļoti stāvām skrūvveidīgām skaidrievam
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aizvien vairāk un vairāk, atbilstoši samazinot to urbju lietošanu, 
kuri izgatavoti no ātrgriezējtēraudiem un oglekļtēraudiem. Urbji ar 
cietsakausējumu plāksnītēm ir sevišķi efektīvi čugunu urbšanā un 
pārurbšanā, kā arī tēraudu pārurbšanā.

Pēc skaidrievu formas urbjus, kuriem ir cietsakausējumu plāk
snītes, iedala vairākās grupās: urbjos ar lēzenām, taisnām, skrūv- 
veidīgām un ļoti stāvām skrūvveidīgām skaidrievām.

Šiem urbjiem skaidleņķis y  =  0-=-7°, mugurleņķis a  =  8-H6°, smai
les leņķis 2cp= 118— 150°, fāzīte f = 0,5-Hl,5 mm. Nerūdītu tēraudu 
urbšanā ieteicams lietot cietsakausējumu T15K6 vai BK8, rūdītu 
tēraudu urbšanā — T15K6, čugunu 
urbšanā — BK8. Atkarībā no urbja 
diametra pretkoniskums pa plāksnītes 
garumu ieteicams robežās no 0,03 līdz 
0,15 mm. Lai palielinātu šādu urbju 
stingumu, to korpuss jāizgatavo no 
leģēta tērauda (ieteicams no tērauda 
9ХС), kam pēc termiskās apstrādes 
iegūst cietību /?С’=40ч-50 (urbjiem 
ar cilindrisku kātu visā korpusa garu
mā) un cietību R C —564-62 (urbjiem 
ar konisku kātu posmā no darbīgās 
daļas sākuma līdz kakliņam); kātam 
jābūt ar cietību /?С=30-н45. Tai pašā 
nolūkā urbjiem ar cietsakausējumu 
plāksnītēm veido lielāku serdi nekā 
parastajiem spirālurbjiem, kas izgata
voti no ātrgriezējtērauda. Normāla 
garuma urbjiem ar taisnam un skrūv
veidīgām skaidrievām, kuru slīpuma 
leņķis ir līdz 20°, serdei virzienā uz 
kātu vienmērīgi jāpalielinās par 1,4—
1,8 mm uz katriem garuma 100 mm. 
bet palielināta garuma urbjiem ar ļoti 
stāvām skrūvveidīgām skaidrievām 
(io =  60°) serdes palielinājums ir 2—

4,5 mm (atkarībā no urbja diametra 
6—30 mm robežas). Urbjus ar ļoti
stāvām skrūvveidīgām skaidrievām lietderīgi lietot dziļu caurumu 
urbšanai čuguna sagatavojumos, jo ļoti stāvā spirāle sekmē sadru
pušās izlauzumu skaidas labāku novadīšanu.

Tāpat kā urbjiem, kas izgatavoti no ātrgriezējtērauda, arī urb
jiem ar cietsakausējumu plāksnītēm praktizē šķērsasmens pieasinā- 
jumu (173. zīm.) un dubulto asinājumu leņķī 2ф0 =  70°; B =  0 ,2 - D .

173. z īm.  ВНИИ ieteiktais 
pieasinājums urbim ar ciet
sakausējumu plāksnīti ču

guna apstrādei
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Šādi griezēidalas elementi lietderīgi čuguna apstrādē, ja 
usC 80 m/min [104].

Šo urbju veiksmīgai darbībai jācenšas abus asmeņus uzasināt, 
simetriski. Vēlams, lai asmeņu radiālā mešanās nepārsniegtu 
0,02 mm, bet vadlentīšu mešanās — 0,03 mm.

Urbjiem ar cietsakausējumu plāksnītēm vājā vieta ir šķērs- 
asmens, kas sakarā ar neizdevīgajiem griešanas leņķiem un cietsa- 
kausējumu trauslumu bieži izdrūp, kaut ari to pieasina. Lai novērstu 
šo nevēlamo parādību, ir ieteikts tā saucamais KMG1 urbis bez 
šķērsasmens, kas attēlots 174. zīmējumā. SI urbja šķērsasmenim ir 
speciāls pieasinājums, kura dēļ šķērsasmenim ir izdevīgāki grieša
nas leņķi. Tāds pieasinājums samazina slodzi uz šķērsasmeni un 
padara to noturīgāku pret izdrupšanu. Strādājot ar tādu urbi, skaida

sadalās trīs daļās (174. zīm., apakšā, labajā pusē), samazinās (par 
35%) aksiālie spēki, kas iedarbojas uz urbi, kļūst mazāks ari grie
šanas pretestības spēku moments. Šādiem urbjiem ir 2,5—3 reizes 
lielāka noturība [30], un tos ar labām sekmēm lieto augstas iztu
rības tēraudu (/LB =  340-u400) apstrādē. KMG urbju trūkums ir to 
sarežģītā izgatavošana un asināšana.

Nerūdītu konstrukciju tēraudu iapstrādei ВНИИ rekomendē 172. zī
mējumā c attēloto urbi ar cietsakausējuma T15K6 plāksnīti. Urbim 
(D =  10-u 50 mm) ir pieasināts šķērsasmens ci=l,5-u4,5 mm 
(0,5—0,6 no plāksnītes biezuma); asmens izturības palielināšanai 
urbim izveido lepētu fāzīti /2 =  0,8~u 1,5 mm leņķī \f = 0 un fāzīti

1 Autori V. Krivouhovs, M. Mjakiševs, A. Gamjaņins.
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[з =  0,8-i- 1 mm leņķī а =  8°. Urbjot ar tādiem urbjiem nerūdītu tē
raudu 45, griešanas ātrumu iespējams kāpināt līdz p -=80-p

90 rn/min un padevi s līdz 0,2 mm/apgr*, kas salīdzinājumā ar 
ātrgriezējtēraudia urbjiem samazina mašīnlaiku 2—2,5 reizes [144].

Tāpat kā jebkuriem citiem instrumentiem, kurus izveido ar ciet- 
sakausējumu plāksnītēm, arī urbjiem nepieciešams ievērot vairākus 
noteikumus, kas ceļ lietošanas efektivitāti.

Galvenie noteikumi ir šādi: pareizi izraudzīties cietsakausējuma 
mārku, plāksnītes formu un izmērus; pareizi nosacīt urbju griezēj- 
daļas ģeometriskos elementus; pareizi un droši iestiprināt plāksnīti 
urbja korpusā, kam jābiit pietiekoši stingam un izturīgam; urbjus 
labi uzasināt un pēc tam katrā ziņa lepēt; lietot eļļojošo dzesētāj- 
šķidrumu (parasti emulsijas 8— 10 1/min); droši iestiprināt instru
mentus patronā vai citādā ierīcē; droši nostiprināt sagatavojumu; 
savlaikus pārasināt instrumentus; pareizi izraudzīties iekārtu, kas 
ir piemērota ātrurbšanai (ar pietiekošu jaudu, lieliem ātrumiem un 
stingumu); lietot ātrdarbīgas ierīces, automātiskas atduras un citus 
mazās automatizācijas elementus, kas sekmē palīglaika sa
mazināšanu.

Augstus darba rādītājus, lietojot urbjus ar cietsakausējumu plāk
snītēm, sasniedzis ātrurbējs V. Zirovs [31].

V. Zirovs bija viens no pirmajiem, kas sāka lietot dubultā asinā- 
juma urbjus ar cietsakausējuma BK8 plāksnītēm (apstrādājot ču
guna sagatavojumus, kam HB =  180, griešanas ātrums līdz 
80 m/min; 2ф0=70-=-75°; £ =  0,2 D ).  Reizē ar ātrajiem urbšanas, 
paplašināšanas un izrīvēšanas režīmiem, kas sekmēja mašīnlaika 
samazināšanos, V. Zirovs realizēja arī vairākus pasākumus palīg
laika samazināšanai. Viņš savā darbā izdara mērķtiecīgas un rū
pīgi pārbaudītas kustības, lieto ātrmaināmas patronas, ātrmaināmas 
čaulas un speciālas ierīces, izmanto elektroceltni, palīglaiku pilnīgi 
«pārsedz» ar mašīnlaiku (t. i., palīgdarbības veic pamatdarbību 
laikā) utt.

V. Zirovs racionāli organizēja arī savu darba vietu. Griezējinstru
menti, ierīces un mērinstrumenti viņam vienmēr ir darba kārtībā un 
nolikti pastāvīgās tiem paredzētās vietās, kas atvieglo instrumentu 
ātru izmantošanu. Lielu uzmanību viņš veltī pienācīgai mašīnas 
kopšanai un vienmēr to uztur labā stāvoklī.

Ātrgriezējtēraudia urbju ražīguma paaugstināšanai V. Zirovs 
ieteica ([105], [106]) kombinētu asinašanas paņēmienu (175. zīm.); 
šķērsasmens pieasināšanu (ar bļodveida slīpripu, 25° leņķī, garumā 
K, kas vienlīdzīgs 1/3 no asmens garuma, izveidojot leņķi у -- 5°);

* Padevi pari par 0,2 mm/apgr palielināt neļauj cietsakausējuma T15K6 
plāksnītes izturība.
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šķērsasmens iegriešanu (0,15. D dziļuma) un asmeņu pagarināšanu, 
izveidojot divus papildu iegriezes konusus — ar 70° leņķi un 
(0,2—0,25) •D garumā un ar 55° leņķi un (0,1—0,15) •D  garumā. 
Apstrādājot čugunu, ieteicams izveidot galveno iegriezes konusu 
nevis 118, bet 90° leņķi. Tāds kombinēts asinājums atvieglo urbja 
iegriešanos apstrādājamā metālā un palielina noturību. Tā, pie
mēram, aksiālais spēks, kas griešanas procesā iedarbojas uz urbi, 
čuguna apstrādē ir 2—4 reizes mazāks (salīdzinājumā ar parasto

175. z u t i . Atrurbeja V. Zirova konstrukcijas urbis

urbi) un tērauda apstrādē 2—3 reizes mazāks; urbja noturība ču
guna apstrādē ir 4 reizes lielāka un tērauda apstrādē 5 reizes lie
lāka. Tas dod iespēju ievērojami palielināt padevi (2—-3 reizes) un 
atbilstoši samazināt mašīnlaiku, kā arī apstrādāt cietākus čugunus 
un tēraudus ar diezgan augstiem griešanas režīma elementiem.

Visi iepriekš minētie pasākumi mašīnlaika un palīglaika samazi
nāšanai deva V. Zirovam iespēju sasniegt 4 reizes augstāku darba 
ražīgumu [102].

3. GRIEŠANAS REŽĪMA UN NOGRIEŽAMĀS SLOKSNĪTES ELEMENTI
URBŠANĀ

G r i e š a n a s  ā t r u ms  ir urbja aploces ātrums attiecībā pret 
sagatavojumu. Dažādiem asmens punktiem šis ātrums ir dažāds. 
Uz urbja perifērijas griešanas ātrums ir vislielākais, bet, tuvojoties 
urbja asij, tas samazinās un centrā vienlīdzīgs nullei. Aprēķinos
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ņem vēra maksimālo griešanas ātrumu uz perifērijas; šis ātrums

n . D  . n . .v = --------m/min,
1000

kur D — urbja diametrs (mm);
n — urbja apgriezienu skaits minūtē.

Ja ir zināms griešanas ātrums un urbja diametrs, tad -pēc šis 
formulas viegli aprēķināt urbja apgriezienu skaitu:

1000.-гг , .n =  — —  apgr/min.
71 . D

P a d e v e  ir urbja pārvietojums ass virzienā viena apgrieziena 
laikā (vai sagatavojuma viena apgrieziena laikā, ja urbis tikai pār
vietojas, bet sagatavojums rotē). Padevi mērī milimetros vienā ap
griezienā (mm/apgr) un apzīmē ar s.

Tā kā urbim ir divi galvenie asmeņi, tad katra asmeņa padeve

s

Tāpat ka virpošana, ari urbšanā padevi var mērīt milimetros 
vienā minūtē (minūtes padeve). Tādā gadījumā

sm =  s ■ n mrn/min.

N o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  b i e z u m u а (176. zīm. a) 
mēri virzienā, kas perpendikulārs asmenim.

176. z i m. Griešanas elementi urbšana {(i) un parurbšana (6)
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Vienam asmenim
s

a ~ s z-sin<p =  ļj -sincp mm.

N o g r i e ž a m a s  s l o k s n ī t e s  p l i a t umu b men gar as
meni, un tas vienlīdzīgs asmens garumam:

,  D  b = ------ mm.
2.sincp

N o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  š ķ ē r s š ķ ē l u m a  l a u 
kums  vienam asmenim

,  , s D  D  .s ,,
f — a - b  =  -  « s i n m -----------= ------- m n r .
Jz 2 2.sintp 4

Nogriežamas sloksnītes š ķ ē r s š ķ ē l u m a  k o p ē j a i s  l a u 
k u ms  (abiem asmeņiem kopā)

/ = 2 - Л
2 . D . s  _  D . s  

4 ~  2
mm2.

Par g r i e š a n a s  d z i ļ u m u  urbšana (parasti aprēķinos ne
figurē) sauc atstatumu starp apstrādāto virsmu un urbja asi, t. i.,

, Dt =  mm.
2

Griešanas dziļums pārurbšanā (176. zīm. b)

t — mm,

kur D ■— urbja diametrs (mm);
D0 — iepriekš izurbtā cauruma diametrs (mm). 

N o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  b i e z u m u  p ā r u r b š a n ā  
aprēķina tāpat, kā urbjot vienlaidus materiālā, t. i.,

sа • sm ф mm.
2

N o g r i e ž a m a s  s l o k s n ī t e s  p l a t u m s  pārurbšanā

b = D  —  Do mm.
2. sin ф
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N o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  š ķ e r s š ķ e l u m a  l au
k ums  pārurbšanā vienam asmenim

f = a - b  =  —  sm ф • -------- • = ------------  mmt
Jz 2 2. sin q> 4

Nogriežamas sloksnītes šķersšķeluma k o p ē j a i s  l a u k u ms  
pārurbšanā

f — -------- -— mm .
J  n

Tāpat ka urbšana, ari p ā r u r b š a n ā  g r i e š a n a s  ā t r u ms  
gar asmens aktīvo daļu ir mainīgs un svārstās robežās no v ~ ‘" ļ0Q0—

līdz v0=  71 ”m/min. Visos aprēķinos ņem vērā maksimālo grie
šanas ātrumu, kas atbilst urbja ārējam diametram D.

M a š ī n 1 a i к u urbšanā un pārurbšanā aprēķina pēc formulas

L _ l +  y +  Д
n . s n . s

min,

kur L  — urbja kopējais pārvietojums padeves virzienā (mm); 
l —- urbšanas dziļums (mm), t. i., cauruma dziļums 

(177. zīm.) ;
Д —• pārskrējiena lielums (1—2 mm); 
n — urbja apgriezienu skaits minūtē; 
s — padeve (mm/apgr);

177. z i m. Urbja pārvietojumā elementi:
а —  c a u r u m u  u r b š a n ā ;  b —  d o b u m u  u r b š a n ā ;  c  —  p ā r u r b š a n ā
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у — iegriezes lielums (mm); y =  -y .c tg  <p (no trijstūra
OMN, 177. zīm. a); parastajiem urbjiem ar vienkāršo 
asinājumu, ja leņķis 2ф= 116 118°, г/~ 0,3 D; urbjiem
ar dubulto asinājumu г/— 0,4 D; pārurbšanā y —t -ctg tp 
(no trijstūra OMN, 177. zīm. c).

4. SKAIDAS VEIDOŠANAS PROCESS URBŠANA

Urbis ir sarežģītāks instruments nekā grieznis. Reize ar diviem 
galvenajiem asmeņiem tam ir šķērsasmens un divas vadlentīšu 
šķautnes, kas ari piedalās griešanas procesā.

Griešanas leņķi gar asmeņiem ir mainīgi, bet šķērsasmenim grie
šanas leņķis ir lielāks par 90°, tāpēc urbim ir jāstrādā smagos darba 
apstākļos.

Strādājot ar urbi, sarežģītākos apstākļos norisinās arī grieša
nas process, ir apgrūtināta skaidas novadīšana un eļļojošā dzesē- 
tājšķidruma pievadīšana, griešanas procesā rodas liela berze gan 
starp skaidu un urbja skaidrievu virsmu, gan arī starp pašu urbi 
un apstrādāto virsmu. Gar asmeni rodas straujš griešanas ātruma 
kritums (no v maks līdz nullei), tāpēc atsevišķos asmens punktos 
nogriežamā sloksnīte deformējas un tiek nogriezta ar dažādu āt
rumu; dažāda deformācija rodas ari sakarā ar to, ka leņķis у gar 
visu spirālurbja asmens garumu ir mainīgs.

Tāpēc, asmens punktam tuvojoties urbja perifērijai, deformācija 
(sarukums) samazinas (sakara ar t1 un у palielināšanos).

Visu šo iemeslu dēļ skaidas veidošanās apstākļi urbšanā ir 
smagāki nekā virpošanā, nogriežamā sloksnīte vairāk deformējas, 
izdalās vairāk siltuma un urbis vairāk sakarst.

Skaidas veidošanās process, ja to aplūko nelielā asmens posmā, 
ir pakļauts tām pašām likumsakarībām un tajā rodas tās pašas pa
rādības kā virpošanā. Elastīgo un plastisko deformāciju, siltuma iz
dalīšanās, uzķepuma veidošanās, uzkaldināšanās, instrumenta no- 
dilšanas cēloņi urbšanā ir tie paši kā virpošanā. Tā, piemēram, tāda 
tērauda ātrurbšanā, kuram ir zems oglekļa saturs [77], apstrādātās 
virsmas uzkalde izplatās līdz 0,3 mm dziļumā; turklāt, palielinot 
padevi, uzkalde (deformācija) pieaug, bet, palielinot griešanas āt
rumu, — samazinās.

Apstrādātās virsmas uzkaldināšanās krasi samazinās, ja bagātīgi 
lieto dzesētājšķidrumu.

Sarežģīta ir arī sakarība starp skaidas sarukumu un griešanas 
ātrumu: palielinot griešanas ātrumu, iesākumā sarukuma koeficients 
palielinās, bet vēlāk, sakot ar kādu vērtību, samazinās [30].
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Tāpat kā virpošanā, ari urbšanā griešanas ātrumam ir lielāka 
ietekme uz griešanas temperatūru nekā padevei; griešanas tempe
ratūra pieaug, ja palielinās urbšanas dziļums (garums), bet sama
zinās, ja pialielinās urbja diametrs (sakarā ar intensīvāku siltuma 
novadīšanu, kuras cēlonis ir urbja lielākā masa un lielākā saskares 
virsma ar sagatavojumu, kā arī atvieglotā eļļojošā dzesētājšķidruma 
pievadīšana un skaidu novadīšana pa lielāka šķēluma skaidrievām).

Tēraudu urbšanā, tāpat kā virpošanā, rodas plūstoša skaida (sa
karā ar relatīvi mazajām padevēm), bet čuguna urbšanā — izlau
zāmu skaida.

5. SPĒKI, KAS DARBOJAS UZ URBI

Urbšanā skaidas veidošanas procesā piedalās divas kustības: 
1) urbja rotācija ap savu asi; 2) urbja pārvietošanās apstrādājamā 
sagatavojuma dziļumā. Apstrādājamais materiāls pretojas sagrau
šanai (skaidas veidošanai), un tāpēc uz visiem urbja elementiem 
iedarbojas zināmi spēki.

Sadalīsim pretestības spēku rezultanti katrā 
asmens punktā trijos savstarpēji perpendikulā
ros spēkos P Z,P V un P i, (178.zīm.). Horizontālie 
spēki Ph, kas iedarbojas uz abiem asmeņiem, 
savstarpēji iznīcinās.

Spēki Pv, kas iedarbojas uz abiem asmeņiem 
un vērsti augšup, pretojas urbja pārvietošanai 
sagatavojumā. Uz šķērsasmeni tai pašā virzienā 
iedarbojas arī spēks P b Turklāt urbja virzīša
nai dziļumā pretojas arī berzes spēki uz urbja 
vadlentītēm (jo tās beržas gar cauruma apstrā
dāto virsmu) un noskrejošās skaidas berzes 
spēki Pb.

Lai urbis spētu iedziļināties apstrādājama 
sagatavojumā, mašīnai jāiedarbojas uz urbi ar 
tādu spēku P', kas ir lielāks nekā urbja ass vir
zienā darbojošos pretestības spēku summa, t. i.,

P '> S ( P v+ P 1 +  P b).
178. z īm.  Speķi, 
kas iedarbojas uz 

urbi
Urbja ass virzienā darbojošos pretestības 

spēku summu sauc par a k s i ā l o  s p ē k u  P  
(jeb padeves spēku).

Mērījumi rāda, ka pretestības spēki Pv , kas pretojas urbja vir
zīšanai dziļumā un iedarbojas uz asmeņiem, sastāda apmēram 40% 
no kopējās pretestības (jeb spēka P ); pretestības spēki P b kas iedar
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bojas uz šķersasmeni, sastāda 57% un berzes radītie spēki Pb — 
apmēram 3%.

Spēkus, kas pretojas urbja pārvietošanai materiāla dziļuma, 
pārvar urbjmašīnas padeves mehānisms, kuru aprēķina pēc mak
simālā aksiālā spēka P.

Turpretim urbjmašīnas ekspluatācijā noteiktos urbšanas apstāk
ļos nepieciešams, lai urbja ass virzienā darbojošos pretestības spēku 
summa jeb aksiālais spēks P būtu mazāks vai, sliktākā gadījumā, 
vienāds ar maksimālo spēku Pmats> ko pieļauj mašīnas padeves 
mehānisms (lai novērstu padeves mehānisma vājākā locekļa salau
šanu), t. i.,

Maksimālais spēks P maks, kas tiek aprēķināts urbjmašīnas 
konstruēšanas laikā, parasti tiek uzrādīts mašīnas pasē.

Spēks P z rada griešanas pretestības momentu

M g p = P z - x .

Summārais griešanas pretestības spēku moments M sastāv no 
momenta M QD, ko izraisa spēks P z. momenta M5a, kuru izraisa 
kasīšanas un berzes spēki, kas iedarbojas uz šķērsasmeni, momenta 
M vl, kuru izraisa berzes spēki uz vadlentītēm, un momenta Msk, 
ko izraisa berzes spēki, skaidai beržoties gar urbi un apstrādāto 
virsmu, t. i.,

M  =  M gp - ļ -  M ša - ļ -  M vl - ļ -  A t sk .

Mērījumi rāda, ka 80% no summārā griešanas pretestības spēku 
momenta iedarbojas uz galvenajiem asmeņiem, 8% — uz šķērsas
meni un 12% rodas no skaidas berzes gar urbi un cauruma sienām 
un no urbja vadlentīšu berzes gar apstrādāto virsmu (Msk+M vl).

Lai uz dotās urbjmašīnas griešana vispār varētu norisināties, 
jāievēro ne vien iepriekš minētais noteikums par urbja pārvietošanu 
sagatavojuma dziļumā, bet ari noteikums, ka mašīnas vērpes mo
mentam jāpārvar summārais griešanas pretestību moments, t. i.,

M ,  >  M.

Mašīnas vērpes momentu aprēķina pēc formulas 

M v =  710200- kG/mm,
П

kur Nāv — jauda uz darbvārpstas (ZS);
n - darbvārpstas (urbja) apgriezienu skaits minūtē.
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Savukārt
Ndv =  Wm*4.

kur Nm — mašīnas elektrodzinēja jauda; 
rļ — mašīnas lietderības koeficients.

Summārajam griešanas pretestību momentam M  jābūt mazā
kam vai, sliktākā gadījumā, vienādam ne tikai ar vērpes momentu 
M v, ko attīsta mašīnas elektrodzinējs pie dotā darbvārpstas apgrie
zienu skaita, bet arī mazākam vai, sliktākā gadījumā, vienādam ar 
maksimālo vērpes momentu M\, ko pieļauj mašīnas galvenās kus
tības mehānisma vājākais loceklis (lai novērstu tā salaušanu), t. i.,

M  <  M\.
Moments M v viegli aprēķināms pēc iepriekš dotās formulas, 

bet momentu M'v aprēķina, konstruējot mašīnu, un parasti uzrāda
mašīnas pasē.

Pēc spēka P  un momenta M  var aprēķināt urbjmašīnas elektro- 
dzinēja nepieciešamo jaudu.

G r i e š a n a i  i z l i e t o j a m ā  j a u d a  sastāv no diviem kom
ponentiem: rotācijai (galvenajai kustībai) izlietojamās jaudas un 
padeves kustībai izlietojamās jaudas, t. i.,

NgT — N rot -ļ- Afpad.
Rotācijai izlietojamo jaudu aprēķina pēc formulas

AL M  ■ n
716 200. 1,36

kW,

kur M  — griešanas pretestību spēku moments (kGmm); 
n — urbja apgriezienu skaits minūtē.

Urbja padevei izlietojamo jaudu aprēķina pēc formulas

/V = ----P s kW,
pad 60.75.1000.1,36

kur P — aksiālais spēks (kG).
Aprēķini rada, ka urbšanā (tāpat kā virpošanā) padeves kustībai 

izlietojamā jauda ir maza (0,5— 1,5% no urbja rotācijai izlietojamās 
jaudas), tāpēc to var neievērot.

Tātad

N.Rf ' -K , M . n
' 716*200 . 1,36

kW.

Zinot griešanai izlietojamo jaudu, var viegli aprēķināt ari elek- 
trodzinējam n e p i e c i e š a m o  j audu,  kas dod iespēju strādāt 
ar urbjmašīnu dotajos apstākļos:

N. .Mr. M .n
' 7 1 6  2 0 0 . 1 , 3 6 .  v)

kW,

kur tļ — mašīnas lietderības koeficients.

19 Metālu griešana
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Salīdzinot N a ar mašīnas elektrodzinēja faktisko jaudu N m, 
viegli pārbaudīt urbšanas iespēju uz dotās urbjmašīnas dotajos 
griešanas apstākļos. Urbšana ir iespējama, ja

N  sU N  Кa m

Taču, tāpat kā pārbaudot urbšanas procesa realizēšanas iespēju 
uz dotās mašīnas pēc momenta, jāņem vērā ne tikai mašīnas elek
trodzinēja jauda, bet arī jauda N'āv uz diarbvārpstas, ko pieļauj 
galvenās kustības mehānisma vājākais loceklis. Lai novērstu šī 
vājākā locekļa salūšanu, jāievēro noteikums:

A g r< A V
Praksē pārbaudi pēc mašīnas galvenās kustības mehānisma vā

jākā locekļa izdara vai nu pēc momenta, vai pēc jaudas atkarībā no 
tā, kādi dati doti mašīnas pasē2.

Urbšanā izraisītā aksiālā speķa un griešanas pretestību momenta 
vērtības jāzina gan metalgriešanas mašīnu, urbju un ierīču aprē
ķināšanai un konstruēšanai, gan arī to pareizai izmantošanai ra
žošanā.

6. DAŽADU FAKTORU IETEKME UZ AKSIALO SPEĶU UN MOMENTU
URBŠANĀ

Urbšanas procesā izraisīto aksiālo spēku un griešanas pretestības 
summāro momentu ietekmē šādi galvenie faktori: 1) apstrādājamais 
metals; 2) urbja diametrs un padeve; 3) urbja ģeometriskie elementi; 
4) eļļojošais dzesētājšķidrums: 5) urbšanas dziļums; 6 ) urbja no
dilums; 7) griešanas ātrums.

Apstrādājamais metals. Jo augstāka ir apstrādājamā metālā stie
pes izturības robeža ( <rb) vai cietība (HB), jo lielāks ir aksiālais 
spēks un griešanas pretestības spēku moments.

Šo sakarību var izteikt matemātiski ar šādiem vienādojumiem.
Urbjot tēraudus ar urbjiem, kas izgatavoti no ātrgriezējtērauda,

P =  Ci • ab0,7S;
M = C 2‘ ab0,7S;

1 īsu laiku pieļaujama mašīnas elektrodzinēja pārslodze par 20 25%, t. i.,
N . <  L 2 5 A V

2 ši pārbaude nepieciešama, ja apstrādes procesa darbvārpstas apgriezienu 
skaits ir mazs. Tad moments Mv pēc piedziņas jaudas ir liels, bet to nevar reali
zēt tāpēc, ka kāda no galvenās kustības mehānisma detaļām nav pietiekoši iztu
rīga: ja piedziņas jauda (ko pilnīgi izlieto griešanai) arī paliek viena un tā pati, 
tad maza ātruma apstākļos uz šo detaļu tomēr iedarbosies ļoti lieli spēki.
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urbjot čugunus ar urbjiem, kas izgatavoti no atrgriezejtērauda,

Р = С 3.Я № (;;

M =  C4-HB °-6.

Korekcijas koeficienti1 aksiālajam spēkam P  un momentam M  
atkarībā no tērauda izturības robežas (tēraudam, kam a„== 
=  75 kG/mm2, P un M  vērtības pieņemtas par vienību) ir šādi.

izturības robeža ob kG/mm2 !зо— '40- |50— 60— [70— 80— 90— 100—
I40 ,50 60 70 iso 90 100 110

Korekcijas koeficienti K ln ! 0,57 I 0,67 1 0,79 0,89 ļ 1,0 1,1 1,18 1,28;

Urbja diametrs un padeve. Jo lielāks urbja diametrs un padeve, 
jo lielāks ir nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma laukums un pretes
tība skaidas veidošanai, tātad jo lielāks ir arī aksiālais spēks un 
griešanas pretestības spēku moments.

Eksperimentāli pētījumi rāda, ka uz P un M  pieaugumu urbja 
diametram ir lielāka ietekme nekā padevei. Tas izskaidrojams ar to, 
ka urbšanā, urbja diametrs it kā izsaka griešanas dziļumu, kam ir 
lielāka ietekme uz griešanas procesā izraisītiem spēkiem nekā pa
devei (sk. 109. Ipp.).

Turklāt, ja pade
ves ietekme uz P  un 
M  lielumu ir apmē
ram vienāda, tad dia
metra ietekme uz grie
šanas pretestības spē
ku momentu ir krietni 
lielāka nekā uz aksiā
lo speķu. Tas izskaid
rojams tā, ka, palieli
noties spēkam, kas 
ietekmē pretestību ko
pējo momentu, palie
linās arī plecs, uz kuru šie spēki iedarbojas. Urbja diametra un 
padeves dažadā ietekme ņemta vērā aksiālā spēka P un momenta M  
aprēķina formulās. Tā, piemēram, spēka P  aprēķina formulā diametra 
D pakāpes rādītājs ir 1, bet momenta M  formulā tas ir jau 1,9 
(294. Ipp.).

Urbja ģeometriskie elementi. S k r ū v v e i d ī g ā s  s k a i d r i  e- 
v a s s l ī p u m a  l e ņ ķ i s  to ietekmē P  un M  vērtības tik daudz,

179. z īm . Urbja skrūvveidīgās skaidrievas slī
puma leņķa to ietekme uz momentu ( « )  un aksiālo 

spēku (b)

1 Korekcijas koeficientus citiem apstradajamiem materiāliem sk. [33].

10*
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cik tas ietekmē urbja skaidleņķi. No formulas (sk. 270. lpp.)
tga>  

s in  cp

secināms: jo lielāks leņķis со, jo lielāks ir skaidleņķis katrā urbja 
asmens punktā, jo vieglāk veidojas skaida un tātad jo mazāks ir 
aksiālais spēks P  un pretestības spēku moments M  (179. zīm.). Sī 
samazināšanās ir visstraujākā līdz leņķim w =  30°.

180. z īm . Urbja smailes leņķa ietekme uz momentu 
un aksiālo spēku

U r b j a  s m a i l e s  l e ņ ķ i s  2cp ietekmē attiecību starp spē
kiem Ph un P v , kā ari nogriežamās sloksnītes biezumu (180. zīm.), 
tāpēc tas nevar neietekmēt ari spēku P  un momentu M. Sama
zinot leņķi 2cp, horizontālie spēki Ph palielinās un vertikālie spēki 
P v samazinās analoģiski spēku P y un P x maiņai, ja samazina 
griežņa galveno iestatīšanas leņķi (sk. 115. lpp.); samazinoties spē
kiem Pv , samazinās aksiālais spēks P. Turpretim, palielinot urbja 
smailes leņķi 2q>, palielinās arī aksiālais spēks P.

Nogriežamās sloksnītes biezums vienam asmenim
а =  sz*sin у
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samazinās, ja samazina leņķi 2tp (180. zīm.). Plānas skaidas 
deformējas vairāk nekā biezas; tāpēc spēks Pz palielinās, ja pama
zina leņķi 2q>, un pamazinās, ja to palielina1. Palielinoties vai sa
mazinoties spēkam P7, atbilstoši palielinās vai samazinās arī grie
šanas pretestības spēku izraisītais moments. Tādējādi, palielinot 
leņķi 2tp, aksiālais spēks palielinās, bet griešanas pretestību spēku 
moments samazinās (ja pārējie griešanas apstākļi ir vienādi, 
180. zīm.).

Kā jau norādīts, š ķ ē r s a s m e n i m  ir liela ietekme uz aksiālo 
spēku, jo sakarā ar šā asmens nelabvēlīgajiem griešanas leņķiem uz 
to iedarbojas vairāk nekā 50% no kopējā spēka P. Tātad, jo garāks 
šķērsasmens, jo lielāks ir griešanas 
pretestības spēku moments un it se
višķi aksiālais spēks (181. zīm.). Lai 
samazinātu P  un M, šķērsasmeni pie- 
asina, tāpēc samazinās gan šķērsas
mens garums (izmērs Л, 20. tabulā), 
gan arī griešanas leņķi asmens pun
ktos, kas atrodas tuvu urbja asij.
Šķērsasmens pieasināšana samazina 
aksiālo spēku par 30—35% (salīdzi
nājumā ar urbi, kam šķērsasmens nav 
pieasināts). Jautājums par šķērsasme
ni izdevīgi atrisināts KMG un V. Zi- 
rova konstrukciju urbjos, kuriem nav 
šķērsasmens (sk. 174. un 175. zīm.) 
un kuriem speciālais asinājums izvei
do urbja smailei labvēlīgākus grieša
nas leņķus; kā jau teikts, tāda asinā- 
juma dēļ samazinās spēks P  un mo
ments M, turklāt palielinās urbja 
noturība.

Urbjot ar d u b u l t ā  a s i n ā- 
j u m a urbi, spēks P  un moments M  praktiski maz atšķiras no 
tām P un M  vērtībām, kas nepieciešamas urbšanai ar vienkāršā 
asinājuma urbi.

Eļļojošais dzesētājšķidrums. IV nodaļā ir aļdūkota eļļojošo dzc- 
sētājšķidrumu ietekme uz griešanas spēku virpošanā. Eļļojošo dze
sēt ājšķidrumu pozitīvā iedarbība izpaužas arī urbšanā, jo urbjot 
griešanas procesā novērojamas tādas pašas parādības kā virpojot. 
Tāpēc, lietojot atbilstošus eļļojošus dzesētājšķidrumus, it sevišķi

Ь/
181. z īm . Urbja šķērs- 

asmens garuma ietekme uz 
momentu (а) un aksiālo 

spēku (b)

1 Šeit ir 1āda pati sakarība, kada tika konstatēta, aplūkojot galvenā iestati- 
šanas leņķa ietekmi uz spēku Р г virpošanā ar griezni, kam virsotnes noapa- 
lojuma rādiuss r= 0  (sk. 114. lpp.).
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virsmas aktīvās emulsijas, tērauda apstrādē aksiālais spēks (pade
ves spēks) un griešanas pretestības spēku moments samazinās par 
10—30%. čugunu apstrādē par 10— 18% un alumīnija sakausējumu 
apstrādē par 30—40% (salīdzinājumā ar apstrādi sausā veidā).

Urbšanas dziļums. Palielinoties urbšanas dziļumam, griešanas 
apstākļi pasliktinās, t. i., kļūst grūtāk novadīt skaidas un pievadīt 
dzesētājšķidrumu, palielinās izdalītais siltuma daudzums, pieaug 
uzkaldināšanās. Tas viss gan samazina urbja noturību, gan arī 
palielina aksiālā spēka un griešanas pretestības spēku momentu. 
Lai atvieglotu griešanu lielā dziļumā, urbim izveido skaidas sada- 
lītājrievas (sk. 171. zīm.), kas sadala skaidu, atvieglo tās novadī
šanu, samazina izdalītā siltuma daudzumu, aksiālo spēku un grie
šanas pretestības spēku momentu.

Urbja nodilums. Palielinoties urbja mugurvirsmas nodilumam 
hm (182. zīm.), palielinās arī spēks P un moments M. Tā, piemē
ram, urbjot ar cietsakausējumu urbi (Z) =  30 mm) čugunu (HB = 
=  2174-228), nodiluma ietekmi uz spēka P  un momenta M  palieli
nāšanos raksturo šādi korekcijas koeficienti Ķhm (salīdzinājumā ar 
asu, nenodilušu urbi) [152]:

Nodiluma hm lielums (mm) . . .  . . 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
Korekcijas koeficients

К  hm spēkam P ......................................... 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
K 'hm momentam M ..................  . 1,0 1,1 1,2 1,3 1,45 1,60

Griešanas ātrums. Palielinot griešanas ātrumu, spēks P un mo
ments M sākumā palielinās1, bet vēlāk samazinās [116], [152], pie 
kam, palielinot padevi, šī ietekme samazinās un, sākot ar s— 
— 0,4 mm/apgr, griešanas ātrums v praktiski neietekmē spēku P  un 
momentu M.

7. FORMULAS URBŠANAS AKSIĀLĀ SPĒKA UN MOMENTA 
APRĒĶINĀŠANAI

Urbjiem, kas izgatavoti no i n s t r u m e n t u  t ē r  a ud i e m,  
spēka P un momenta Af aprēķināšanai lieto šādas vispārināta veida 
formulas:

P =  CP’ D ’ Syp’Kp kG;
M  =  CM-D ls>'syM-KM kGmm,

kur Cp un CM — koeficienti, kas raksturo zināmu metālu un tā 
apstrādes apstākļus;

1 Lai noteiktu griešanas ātruma v kvantitatīvo ietekmi uz P un M, nepie
ciešami vēl tālāki pētījumi.
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Ур un yn 
Kp un KM

D  — urbja diametrs (mm);
s — padeve (mm/apgr);

— padeves pakāpes rādītāji;
— kopējie korekcijas koeficienti konkrētajiem ap

strādes apstākļiem.
2 1. tabulā sniegtas Cp, См, i/pun у  M vērtības tādiem apstrā

des apstākļiem, kad ar nodilušiem (līdz pieļaujamam nodilumam) 
urbjiem, kuru griezējdaļai ir normāli ģeometriskie elementi (asinā- 
junna forma НП, НПЛ, ДП, ДП Л), urbj dažādus metālus, kuriem 
ir noteiktas ob un HB vērtības; pieņemts, ka tērauda urbšanā lieto 
dzesētājšķidrumus, bet pelēkā čuguna urbšanā iztiek bez dzesēšanas. 
Ja apstrādes apstākļi ir citādi, tad tabulā sniegtās Cp un CM 
vērtības jākoriģē ar atbilstošiem korekcijas koeficientiem; sniegtajās 
spēka P  un momenta M  aprēķina formulās tie ir koeficienti Kp 
un K M.

21. tabula
Cp, C№ //p un yM vērtības urbšanas aksiala spēka P un griešanas pretestības 
spēku momenta M aprēķināšanai (urbjiem, kas izgatavoti no ātrgriezējtērauda)

[172]

Apstradajamais metals
Koeficienti un pakapju rādītāji

cr C M -VP
у

M

Konstrukciju oglekļtērauds, 
cb =75 kG/mm2; HB =  215 68 34,5 0,7 0,8

Pelēkais čuguns, H B— 190 42,7 21 0,8 0,8

Ja nerūdītus konstrukciju oglekļtēraudus, hroma un hromniķeļa 
tēraudus urbj ar 10—30 mm diametra u r b j i e m,  ka m i r c i et -  
s a k a u s ē j u m u  p l ā k s n ī t e s ,  un dzesē ar emulsiju, tad Teh
nisko normatīvu zinātniskās pētniecības birojs НИБТН [32] re
komendē šādas formulas, kas iegūtas, vispārinot dažādu pētījumu 
rezultātus.

P = 2 .D 1-4..s".8.<-75 kG;

M  =  3 ■ D2 ■ s ■ e7b0’75 kGmm;

kur ob — apstrādājamā metālā stiepes robežizturība (kG/mm2).
Urbjot bez dzesēšanas pelēko un kaļamo čugunu ar 10—30 mm 

diametra urbjiem, kas izveidoti ar cietsakausējumu,
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P=7 ,2 - D°<9 ■ s • kG;

At =  1,43 • D 2 ■ s°<94 ■ HB°>6 kGmm.

Dotajās formulās ir ņemts vērā urbja maksimālais pieļaujamais 
nodilums.

Nerūdltu tēraudu pārurbšanā ar tādiem pašiem urbjiem (dze
sējot ar emulsiju)

At — 30 • D0’75 • t°>8 ■ s0-95 ■ ab0>75 kGmm.

Čuguna pārurbšanā (bez dzesēšanas)

At=7,3 ■ D°’b5• №• sl>’7 ■ HB0’6 kGmm.

8. URBJA NODILUMS

Tāpat kā katrs cits instruments, urbis griešanas procesā nodilst. 
Dilšanas cēlonis ir urbja mugurvirsmu berze gar griešanas virsmu, 
skaidas berze gar urbja skaidvirsmām, vadlentīšu berze gar apstrā-

berze gar metālu, kas atrodas tā 
ā t r g r i e z ē j  t ē r a u d u  u r b j i  

nodilst pa mugurvirsmu, pa skaid- 
virsmu, pa vadlentītēm un pa stū
riem (asmeņu un vadlentīšu salai
dumu vietās), kā 1as parādīts 
182. zīmējumā.

Urbja nodiluma dēļ palielinās 
At vai P  vērtība vai arī abu šo 
lielumu vērtība. Tā, piemēram, vad
lentīšu nodilšanas gadījumā krasi 
pieaug griešanas pretestības spēku 
moments, bet aksialais spēks gan
drīz nemainās. Tas izskaidrojams 
ar to, ka nodiluma izraisītais pa
pildu berzes spēks iedarbojas uz 
plecu, kas vienlīdzīgs urbja rādiu
sam, un tāpēc vairāk ietekmē mo
mentu M, bet mazāk — aksiālo 
spēku P.

Sķērsasmens nodilšanas gadījumā vairāk palielinās spēks P, 
bet mazāk moments At, jo tāda nodiluma dēļ urbja smaile kļūst vēl 
strupāka, noapaļotāka, tāpēc pretestība urbja pārvietošanai apstrā
dājamā metālā dziļumā kļūst vēl lielāka. Turpretim nelielais mo
menta pieaugums šai gadījumā izskaidrojams ar mazo plecu, uz

dato virsmu un šķersasmens 
priekšā. Vispārējā gadījumā

182. z īm . Atrgriezejtērauda 
urbja nodilumi
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kuru iedarbojas spēki, jo šķērsasmens garums salīdzinājumā ar 
urbja diametru ir relatīvi mazs. Liels šķērsasmens nodilums uzska
tāms par nenormālu, un tas rodas tikai tad, ja urbju termiskā ap
strāde ir slikta (necaurrūdīšanās) vai arī ja šķērsasmens ir pārāk 
garš.

Stūru un mugurvirsmu nodilšanas gadījumā palielinās gan ak
siālais spēks P, gan moments M.

T ē r a u d u  a p s t r ā d ē  par limitējošo nodilumu pieņem mu- 
gurvirsmas nodilumu. 182. zīmējumā redzams, ka nodilšana pa mu
gurvirsmu norisinās nevienmērīgi. Vislielākais nodilums ir perifē
rijā, bet vismazākais — centrā. Tas 
izskaidrojams tā, ka urbja perifērijā, 
kur ir vislielākais griešanas ātrums, 
izdalās vairāk siltuma un urbja pun
ktiem attiecībā pret griešanas virsmu 
ir lielāks relatīvās slīdes ātrums, t. i., 
punkti, kas atrodas tuvāk perifērijai, 
vienā un tai pašā laika sprīdī noskrien 
garāku berzes ceļu nekā punkti, kas 
atrodas urbja ass tuvumā, un iāpēc 
tur rodas arī atbilstoši lielāks nodi
lums. Ņemot par pamatu optimālā 
nodiluma kritēriju, tēraudu apstrādē 
ātrgriezējtērauda urbjiem maksimāli 183. z īm . Nodilumi urbim ar 
pieļaujamais nodilums hm— 1,0-n  cietsakausējuma plāksnīti 
-f-1,2 mm.

Č u g u n u  a p s t r ā d e ,  ja lieto atrgriezējtērauda urbjus, par 
limitējošo nodilumu pieņem stūru nodilumu ar maksimāli pieļau
jamo vērtību 0,5- 1,2 mm.

Urbjiem ar c i e t s a  k a u s ē j u m u  plāksnītēm nodilst mugur- 
virsmas, stūrīši un šķērsasmens (183. zīm.).

Nerūdītu tēraudu un čugunu urbšanā maksimāli pieļaujamais 
mugurvirsmas nodilums ir šāds.

Urbja diametrs (mm) 10— 12 13— 18 19—25 26—30
Nodilums hm (mm) 0,4 0,6 1,0 1,3

Urbju dilšanā ir konstatētas tādas pašas likumsakarības kā 
griežņu dilšanā (sk. 108. zīm.). Pārliekšanās punktam b atbilst op
timālais nodilums, t. i., nodilums, kas ļauj sasniegt maksimālo urbja 
kopējo kalpošanas laiku I\2-T. Optimālo nodilumu tad arī pieņem 
par urbju nodiluma kritēriju.

Pārasinājumu skaitu, ko pieļauj ātrgriezējtērauda urbis, ja mu
gurvirsmas nodilums ir hm mm, var aprēķināt pēc formulas
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к 2 = 11,7 • 7darb
Лт  +  0,2 ■ s i n  Ф >

kur /darb — urbja darbīgās daļas garums (mm).
Urbjiem ar cietsakausējuma plāksnīti pārasinājumu skaits ir ap

tuveni šāds:
K , =

l  -  0 ,4 .  P  

+ 0,2
■ sin Ф,

kur / — cietsakausejuma plāksnītes garums (mm); 
D — urbja diametrs (mm).

9. DAŽĀDU FAKTORU IETEKME UZ GRIEŠANAS ĀTRUMU, KO
PIEĻAUJ URBIS

Griešanas ātrumu, ko pieļauj urbja griezējlpašlbas, ietekme šādi 
galvenie faktori:

1) griezējinstrumenta noturība; 2 ) apstrādājamā metālā fizi
kāli mehāniskās īpašības; 3) urbja griezējdaļas materiāls; 4) urbja 
diametrs; 5) padeve; 6 ) urbšanas dziļums; 7) urbja asinājuma 
forma; 8 ) eļļojošie dzesētājšķidrumi.

Sakarība starp griešanas ātrumu un noturību. Urbšanā šī saka
rība ir analoģiska konstatētajai sakarībai virpošanā. Jo lielāks grie
šanas ātrums, jo lielāks ir izdalītā siltuma daudzums, jo intensīvāka 
ir dilšana, jo ātrāk urbis kļūst neass un jo mazāka ir urbja noturība. 
Sakarību starp griešanas ātrumu un noturību matemātiski var iz
teikt šādi:

и
v =  —Г Ш

vai

kur m — relatīvās noturības rādītājs; urbjot ar ātrgriezējtērauda 
urbjiem teraudus, m = 0,2, bet čugunus — m =  0,125; urbjot 
tēraudus ar urbjiem, kam ir cietsakausējuma plāksnītes, 
m =  0,25, bet čugunus — m =  0,4;

Vļ un £’2 — griešanas ātrumi, kas atbilst noturībām Tļ un T2.
Pēc Tehnisko normatīvu zinātniskās pētniecības biroja НИБТН 

datiem [69], ā t r g r i e z ē j t ē r a u d a  urbjiem tēraudu apstrādē 
noturība 7 = 7 -u 235 min, bet čugunu apstrādē 7=  12-r-400 min 
(urbjiem ar diametru D = 5  -r- 80 mm atkarībā no instrumenta regu
lēšanai un nomainīšanai nepieciešamā laika un metalgriešanas ma
šīnas vērtības).
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Urbjiem ar c i e t s a  k a u s ē j u m u  plāksnītēm neruditu tē
raudu1 [32] apstrādē noturības vidējās vērtības ir šādas.

Urbja d ia m e t r s  (mm) l ī d z  11 12— 13 14— 15 16 19 20 22 23- 25  2 6 — 28 29— 30

Apstrādājamā metālā fizikāli mehāniskās īpašības. Jo labākas 
apstrādājamā metālā mehāniskās īpašības, jo lielāks darbs urbšanas 
procesā jāizlieto skaidas veidošanai, jo lielāks ir izdalītais siltuma 
daudzums un termodinamiskā slodze uz asmens garuma vienību, jo 
intensīvāk norisinās urbja dilšana un jo mazāka ir tā noturība, tātad 
mazāks ir griešanas ātrums, ko pieļauj urbis pie vienas un tās pašas 
noturības.

Liela ietekme uz griešanas ātrumu ir arī apstrādājamā metālā 
siltumvadāmībai. Paaugstinoties siltumvadāmībai, siltums tiek in
tensīvāk novadīts uz sagatavojumu, temperatūra uz urbja virsmām 
pazeminās, bet noturība palielinās.

Atkarībā no tērauda stiepes izturības robežas griešanas ātrums, 
ko pieļauj ātrgriezējtērauda urbji (vienai un tai pašai noturībai), ir

Urbjot automātu tēraudus, pakāpes rādītājs x=l,05; urbjot oglekļ- 
tēraudus, kam ofc>  55 kG/mm2, x=0,9; urbjot hroma, niķeļa un 
hroma-rnolibdena tēraudus, kā arī instrumentu ātrgriezējtēraudus 
un citus nerādītus leģētos tēraudus, x=0,9.

Tātad ir spēkā tāda pati sakarība kā virpošanā

Ja par vienību pieņem griešanas ātrumu, ko pieļauj ātrgriezēj
tērauda urbis, urbjol konstrukciju oglekļtēraudu ( C < f O , 6 ° / o ) ,  kam 
(T„ =  75 kG/mm2, tad citādu ab vērtību gadījumos griešanas ātrums 
jāreizina ar korekcijas koeficientu Ķmv. kura vērtības sniegtas 
22. tabulā.

Griešanas ātrumu ietekmē arī tērauda stāvoklis. Tā, piemēram, 
ja par vienību pieņem griešanas ātrumu karsti velmētam metalam, 
tad auksti vilkta tērauda griešanas ātrums jāreizina ar koeficientu 
1,1; ja tērauds ir normalizēts, šis koeficients ir 0,95, ja atkvēli- 
nāts, — 0,9, bet, ja uzlabots, — 0,8.

Apstrādājot nerādītus tēraudus ar urbjiem, kam ir cietsakau- 
sējuma BI\8  plāksnītes, griešanas ātrums

N o t u r īb a  (m in ) 15 18 21 24 30  36  3 9  45

1 Č u g u n a  a p s t r ā d e  sk . [69 ].
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22. tabula

Korekcijas koeficienti Ķ mv griešanas atrumam atkarība no tērauda grupas un 
stiepes izturības robežas (urbjot ar ātrgriezējtērauda urbjiem)1

Mehāniskās īpašības

Teraudi Cietības
skaitlis

ИВ
Stiepes izturi- 

bas robeža 
Cb (kG/mm2)

Koeficienta 
Kmv vērtības

K o n s t r u k c i ju
o g le k ļ t ē r a u d i 7 7 — 107 30— 40 0,84
( С < 0 , 6 % ) ;  08 ; 107— 138 4 0 - 5 0 1,03
10; 15; 2 0 ; 25 ; 138— 169 50— 60 1,32
30 ; 35 ; 40 ; 45 ; 169— 200 60— 70 1,14
50 ; 55 ; 60 ; С т . 0 : 2 0 0 — 23 0 7 0 — 80 1,00
С т. 1; С т . 2 ; С т . 3; С  г. 4; 2 3 0 — 262 80— 90 0 ,90
С т . 5 ; С т . 6

Čugunu apstrāde griešanas ātrums, ko pieļauj ātrgriezējtērauda 
urbis un urbis ar cietsakausējuma BK8 plāksnīti, ir atkarīgs no ču
guna cietības un aprēķināms pēc formulas:

C ,V: - -——  >
1 HB 1.3

kur HB — apstrādājamā čuguna cietība.
Urbja griezējdaļas materiāls. Urbja nodilšanas intensitāte, tātad 

ari griešanas ātrums, ko pieļauj urbis pie vienādas noturības un vie
nādiem urbšanas apstākļiem, ir atkarīgs no tā griezējdaļas fizikāli 
mehāniskajām īpašībām. Tā, piemēram, salīdzinājumā ar ātrgriezēj
tērauda P18 un P9 urbjiem instrumentu oglekļtērauda urbji pieļauj 
2 reizes mazāku, turpretim urbji ar cietsakausējumu plāksnītēm — 
2—3 reizes lielāku griešanas ātrumu.

Leģētā tērauda 9ХС urbji pieļauj mazāku griešanas ātrumu nekā 
ātrgriezējtērauda P18 urbji (samazinājuma koeficients 0,6).

Urbja diametrs. Palielinot urbja diametru (ja pārējie apstākļi 
nemainās), griešanas ātrums, ko pieļauj urbis, pieaug. Tas iz
skaidrojams ar to, ka, palielinot urbja diametru, kaut gan pieaug 
nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma laukums un palielinās izlie
tojamais darbs, taču siltuma novadīšana no urbja virsmām uz tā 
ķermeni un sagatavojumu kļūst intensīvāka, kas pazemina tempera
tūru uz urbja berzes virsmām un paaugstina tā noturību. Siltums 
no urbja virsmām intensīvāk aizplūst tāpēc, ka, palielinot diametru, 
pieaug urbja ķermeņa masa, palielinās saskares virsma ar sagata- 1

1 Citiem apstradajamiem metāliem sk. «Режимы резания металлов инстру
ментами из быстрорежущей стали», Машгпз. 1950.
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vojumu pa griešanas virsmu, kā ari pieaug urbja skaidrievu til
pums, kas ne vien atvieglo eļļojošā dzesētāj šķidruma pievadlšanu 
skaidas veidošanās vietā, bet ari veicina skaidas izskriešanu no 
cauruma. Ja palielina urbja diametru D, tad griešanas ātruma v pa
lielināšanos sekmē ari tas, ka lielāka diametra urbjiem ir lielāks 
stingums1.

Padeve. Palielinot padevi, palielinās nogriežamās sloksnītes 
šķērsšķēluma laukums un sakarā ar to rodas lielāki spēki, kas iedar
bojas uz urbi, palielinās griešanai izlietojamais darbs un tātad ari 
kopējais izdalītais siltums. Visi šie apstākļi paaugstina urbja ter
modinamisko slodzi un pazemina tā noturību (vai griešanas ātrumu 
pie vienādas noturības).

Sakarību  starp g r iešanas  ātrumu un padev i m atem ātisk i va r  i z 
teikt ar šādu iz te iksm i:

Eksperimentālu pētījumu ceļā (sk. 23. tabulu) konstatēts, ka pa
kāpes rādītājs yv < 1, t. i., palielinot padevi, piemēram, 2 reizes, 
griešanas ātrums samazināsies nevis 2 reizes, bet mazak nekā 
2 reizes.

Izurbjamā cauruma dziļums. Palielinoties urbšanas dziļumam, 
urbja darbības apstākļi kļūst smagāki: ir grūtāk novadīt skaidu (tā 
ilgāk atrodas saskarē un beržas pret urbi un cauruma sienām) un 
pievadīt svaigo eļļojošo dzesētājšķidrumu griešanas vietai, palie
linās apstrādātās virsmas uzkalde (tātad, ja urbšanas dziļums ir 
lielāks, tad urbja vadlentītēm jāberžas gar cietākām, vairāk sablie  ̂
tētām cauruma sienām). Sakarā ar to urbis vairāk sakarst un tā 
noturība pazeminās (maza diametra urbjiem vairāk). Tāpēc, ja tē
raudā urbjamā cauruma dziļums ir lielāks nekā 3D, tad gan ātr- 
griezējtērauda urbjiem, gan arī urbjiem ar cietsakausējumu plāk
snītēm griešanas ātrums jāsamazina. Cauruma dziļuma ietekme ir 
ietverta korekcijas koeficientā Ķ u , kura vērtības ir šādas:

cauruma dziļums līdz . . 3D 4D  5D 6D  8D  10D
koeficients . . . . 1,0 0,85 0,75 0,7 0,6 0,5

Šie paši korekcijas koeficienti jāievēro, arī urbjot čugunus ar 
ātrgriezējtērauda urbjiem. Turpretim, urbjot čugunus ar cietsakau
sējumu plāksnīšu urbjiem, koeficients Ķ,v nav vajadzīgs.

Asinājuma forma. Dubultais asinājums leņķī 2qi =  70° (184. zīm.)

1 L ie la  ie t e k m e  u z  u rb ju  n o tu r īb u  ir  ne v ie n  u r b ja  s t in g u m a m , b e t  a r i  v is a s  
s is tē m a s  « m e t a l g r i e š a n a s  m a š īn a  —  u rb is  —  s a g a t a v o ju m s  —  ie r ī c e »  s t in g u 
m a m . I t  s e v iš ķ i  ta s  a t t ie c in ā m s  u z  u rb j ie m  a r  c ie ts a k a u s ē ju m u  p lā k s n īt ē m .
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dod iespēju palielināt griešanas ātrumu, urbjot tēraudu, vidēji par 
15—25% (salīdzinājumā ar vienkāršo asinājumu) un, urbjot ču
gunu, par 30%; urbja noturība (pie viena un tā paša griešanas 
ātruma) palielinās 2—3,5 reizes. Pieļaujamā griešanas ātruma pa
lielināšanās izskaidrojama ar to, ka asmens kļūst garāks, skaida pie 
otrā asinājuma asmens ir plānāka, bet stūris (asmens un vadlentī- 
tes salaiduma vietā), kas ir urbja visvājākā vieta, kļūst masīvāks. 
Šie apstākļi paaugstina stūra izturību un pazemina termodinamisko 
slodzi uz asmens garuma vienību.

Pieļaujamo griešanas ātrumu palielina par 10— 15% ari šķērs- 
asmens pieasinājums, jo tā ietekmē izveidojas labvēlīgāki griešanas 

leņķi un kļūst vieglāks skaidas veidošanās pro
cess posmos, kas atrodas urbja šķērsasmens tu
vumā, un turklāt samazinās šķērsasmens ga
rums (izmērs A. 20. tabula); noturība, ja grie
šanas ātrumi ir vienādi, palielinās 1,5—2 reizes.

Vadlentītes pieasinājums garumā h un leņķī 
6— 8° (20. tabula) samazina berzi un tā palieli
na urbja noturību 2—3 reizes, bet reizē ar to ari 
pieļaujamo griešanas ātrumu (vidēji par 15% 
pie vienas un tās pašas noturības). Tāds urbja 
vadlentītes pieasinājums ir lietderīgs, ja sagata
vojumam nav garozas. Turpretim, ja sagatavo
jumam ir garoza, tad pieasināšanas rezultātā 
vājāka kļuvusī vadlentīte var izdrupt un pieasi- 
nājuma efekts ir pretējs.

Kombinētais asinājums (175. zīm.) vēl vairāk 
sekmē gan noturības, gan arī ražīguma celšanos (ražīgums ceļas 
galvenokārt tāpēc, ka palielinās padeve sakarā ar aksiālā spēka 
samazināšanos; sk. 282. Ip.p.).

Eļļojošie dzesētājšķidrūmi. Atvieglojot skaidas veidošanās pro
cesu un pazeminot urbja sakarsuma temperatūru, eļļojošie dzesētāj- 
šķidrumi sekmē urbja noturības (vai griešanas ātrumā) celšanos un 
apstrādātās virsmas kvalitātes uzlabošanos.

Urbšanā lieto šādus šķidrumus: tēraudu apstrādē — emulsijas 
un kompiaundētas eļļas (leģētajiem tēraudiem); kaļamā čuguna ap
strādē — emulsijas; pelēkā čuguna apstrāde — petroleju (biežāk 
gan iztiek bez dzesēšanas); alumīnija apstrāde — emulsijas, petro
leju (biežāk iztiek bez dzesēšanas); bronzas apstrādē emulsijas 
(biežāk iztiek bez dzesēšanas).

Vissavienības Instrumentu zinātniskās pētniecības institūta 
(ВНИИ) veiktie pētījumi [134] parādīja, ka sevišķi efektīvs eļļojo
šais dzesētājšķidrums ir tad, ja to pievada griešanas zonā ar spie
dienu 15 kG/cm2. Tādas intensīvas šķidruma pievadīšanas apstāk

184. z  i  m . U r b ja  

d u b u lta is  a s in ā ju m s
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ļos skaidas tiek sasmalcinātas un pilnīgi izskalotas no cauruma. 
Turklāt ievērojamā griešanas temperatūras pazeminājuma dēļ no 
ātrgriezēj tērauda P9 izgatavotu urbju noturība palielinās līdz 
10 reizēm. Tas ļauj atbilstoši paaugstināt griešanas režīma elemen
tus un pazemināt mašīnlaiku divkārt. Ja pēc tādas metodes dzesina 
urbjus ar cietsakausējumu plāksnītēm, mašīnlaiks samazinās 
1,75—2 reizes.

10. F O R M U L A S  U R B J A  P I E Ļ A U T Ā  G R I E Š A N A S  Ā T R U M A

A P R Ē Ķ I N Ā Š A N A I

Bāzējoties uz iepriekš aplūkotajiem faktoriem, griešanas ātruma 
aprēķināšanai var uzrakstīt šādas formulas: 
urbšanā

Cv . D*v .
v, =  —- — • К m/mm;

1 тт . syv

pārurbšanā

CV. D ZV
— — v *A m/min,Tm . t v . AT v

kur Cv — pastāvīgs koeficients, kas raksturo zināmu metālu un 
tā apstrādes apstākļus;

D — urbja diametrs (mm);
T  — urbja noturība (min); 
s — padeve (mm/apgr); 
t — griešanas dziļums pārurbšanā (mm); 
m — relatīvās noturības rādītājs; 

zv,x v,yv — pakāpju rādītāji;
Ķ — kopējais korekcijas koeficients, kas parāda visus citus 

konkrētos apstrādes apstākļus attiecībā pret tiem, ku
riem tiek dots Cv.

23. tabulā sniegtas Cv, m, zv, xv un yv vērtības apstākļos, kad 
karsti velmētu tēraudu apstrādā ar atrgriezējtērauda P9 urbi, kam 
ir normāli ģeometriskie elementi un dubultais asinājums, un kad 
urbi dzesē ar emulsiju un urbšanas dziļums ir līdz 3D. Citādiem 
apstrādes apstākļiem tabulā sniegtās Cv vērtības jākoriģē, reizinot 
ar korekcijas koeficientiem, kas minēti iedalījumā «Dažādu faktoru 
ietekme uz griešanas ātrumu, ko pieļauj urbis»; iepriekš sniegtajās 
formulās tas ietilpst kopējā korekcijas koeficientā K.

Nerūdītu konstrukciju oglekļtēraudu, hromtēraudu un hromniķeļa 
tēraudu urbšanā ar urbjiem, kam ir c i e t s a k a u s ē j u m a  BK8
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23. tabula
C v , tn, Zy, y v  un x v  vērtības atrgriezejterauda urbjiem

A p strā d ā ja m a is  m e ta ls 1 A p strād es
veids

P adeve
s

(m m /ap g r)

K oefic ien ti u n  p a k a p ju  rā d ī tā j i

Cv tn zv > v x v

Konstrukciju 
oglekltērauds, 
°b =75 kG/rnrn2, 
H B  =  215

Urbšana <  0,2 
>  0,2

8,9
12,4

0,2
0,2

0,4
0,4

0,7
0,5 —

Pār-
urbšana — 20,7 0,2 0,4 0,5 0,2

plāksnītes un kad ic-kārtota dzesēšana, tehnisko normatīvu zināt
niskās pētniecības birojs НИБТН ieteic šādas formulas [32]:

750. ДО.с
v-, =  m/min — ja s < j 0,12 mm/apgr;

b
_  ___ 490. Д0,6

— 7-0,25. so,5 . о o,9 m/min— ja s > 0,12 mm/apgr.
b

P a r  u r b j o t  tos pašus tēraudus ar urbjiem, kam ir c i et -  
s a k a u s ē j u m a  Bl\8  plāksnītes, un dzesējot ar emulsiju, grieša
nas ātrums

_  675. до,6 .
/’0,25 . s0,3 . /0,2 . о 0,9 m/min.

b

U r b j o t  (bez dzesēšanas) pelēkos un kaļamos čugunus ar 
urbjiem, kam ir c i e t s a k a u s ē  j u m а BK8 plāksnītes, griešanas 
ātrums

40 000. до,г.
v, = ---------------

Г0 .4  . S0,5 . h b  1,3
m/min.

P ā r u  r b j о t (bez dzesēšanas) č u g u n u s  ar tiem pašiem 
urbjiem, griešanas ātrums

v-,
52 200. Д О ,5

7'0,4 . s 0,45 . /0.15 . ////1,3
m/min.

Ja čuguna urbšana iekārtotā dzesēšana, griešanas ātrumu var 
palielināt 1,3— 1,4 reizes.

Sniegtas formulas attiecas uz cietsakausējumu plāksnīšu urb-

Datus par citiem apstrādājamiem metāliem sk. [172].
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jiem, ņemot vērā maksimāli pieļaujamo nodilumu (sk. 297. lpp.). Ja 
pieņem citus pieļaujamos mugurvirsmas nodilumus, formulas jā
papildina ar korekcijas koeficientiem [32], [161].

Ja urbšanas dziļums ir lielāks nekā 3D, tad tēraudu apstrādē 
sniegtās formulas jāpapildina ar korekcijas koeficientu urbšanas 
dziļumam (sk. 301. lpp.).

11. k a r s t u m iz t u r īg o  u n  n e r ū s ē j o š o  t ē r a u d u  u r b š a n a

Karstumizturīgo un nerūsējošo tēraudu urbšanai lieto ātrgriezēj- 
terauda urbjus. Lietojot parastos urbjus, kam ir cietsakausējumu 
plāksnītes, nav iegūstami pozitīvi rezultāti, jo šo urbju lielā grie
šanas leņķa dēļ vel vairāk ceļas j;au tā augstā griešanas tempera
tūra, kuras ietekmē plāksnītes un korpusa lodējuma vieta stipri sa
karst, tāpēc plāksnīte darbības laikā var atlodeties.

Izdarītie pētījumi [188] parādīja, ka, urbjot ar parasto urbi 
karstumizturīgo tēraudu 1Х18Н9Т un nerūsējošo tēraudu 2X13 
(ЭЖ2), izveidojas stipri deformēta lentveida skaida. Atduroties 
pret urbja skaidrievu sieniņām un aizsprostojot šīs rievas, skaidas 
tiek vel vairāk deformētas un apgrūtina eļļojošā dzesētājšķidruma 
pievadīšanu; rezultātā griešanas temperatūra ceļas un urbja notu
rība pazeminās.

Lai atvieglinātu skaidas novadīšanu karstumizturīgo tēraudu ap
strādē, uz urbja mugurvirsmām jāizveido skaidas sadalitajrievas 
šahveida novietojumā (185. zīm.); skaidas tad sašķeļas vairākās 
daļās. Taču tādas šauras skaidas, kas noskrien dažādos virzienos, 
aptinas ap urbi un traucē darbu; lai notīrītu urbi, metalgriešanas

20 Metālu griešana
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mašīna jāaptur, kas pazemina ražīgumu. Lai skaida, izskrejot no 
cauruma, sasmalcinātos, ieteicams [188] lietot skaidas atviairītāju; 
tas izveidots koniska vāciņa veidā (ar caurumu) un nostiprināts 
tieši uz urbja1; atduroties pret tādu atvairītāju, skaida salūst īsās 
spirālēs.

Apstrādājot nerūsējošos tēraudus, reizē ar skaidas sadalītāj- 
rievām ir lietderīgi izveidot slīpēšanas ceļā uz urbja skaidvirsmas 
fāzīti platumā f = 0,2—0,4 mm un leņķī yf =0 (185. zīm.). Tāda fā- 
zīte ne vien palielina asmeņu izturību, bet arī sasmalcina skaidas 
sīkos gabaliņos. Tādējādi skaidrievas kopā ar fāzīti ļauj pianakt 
drošu skaidas novadīšanu, novērš urbja skaidrievu aizsprostošanu 
ar skaidām un atvieglina eļļojošā dzesētāj šķidruma pievadīšanu 
griešanas vietai. Turpretim, urbjot karstumizturīgo tēraudu 
1Х18Н9Т, tāda fāzīte nav ieteicama, jo tā pazeminātu urbja notu
rību (sakarā ar paaugstināto uzkaldināšanās tieksmi).

Arī karstumizturīgo un nerūsējošo tēraudu urbšanā (tāpat kā 
citu metālu apstrādē) ar dubulto asinājumu var stipri palielināt

urbja noturību; to pašu var 
panākt arī ar parasto šķērs- 
asmens pieasinājumu (sk. 
20. tabulu).

Daži autori [188] ieteic 
šādus urbja griezēj daļas opti
mālos ģeometriskos elemen
tus (185. zīm.): 2ф=118°, 
2cp0 = 75°, В  — 3,5н-5,5 mm, 
а =  12-ь 16° (uz perifērijas). 
Urbjus, kam diametrs nepār
sniedz 12 mm, izveido ar 
vienkāršo asinājumu.

Karstumizturīgā tērauda 
1Х18Н9Т urbšanā speciāla 
šķersasmens pieasinājuma 

rezultātā (186. zīm.) urbja noturība palielinās 6—8 reizes [189].
Urbjiem, kas paredzēti karstumizturīgo un nerūsējošo tēraudu 

urbšanai, jābut rūpīgi uzasinātiem; asmeņu mešanās nedrīkst pār
sniegt 0,02—0,03 mm.

Karstumizturīgo un nerūsējošo tēraudu urbj, izlietojot ļoti 
daudz dzesētāj šķidruma (piecprocentīgās emulsijas). Ja emulsijas 
vietā lieto piecprocentīgo hlorbārija šķīdumu ūdenī ar vienprocen- 
tīgā nātrija nitrīta piedevu, tad atvieglinās skaidas veidošanās pro
cess, par 20% samazinās aksiālais spēks P  un moments M, uzlabo

186. z i m.

o  = 02C  
m = 0  0 b l  _  ___

Speciālās rievas profils pie 
šķērsasmens

1 Pārvietojot pa urbi, skaidas atvairītāju var nostādīt dažados attālumos 
no sagatavojuma.
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jas apstrādātās virsmas kvalitāte un griešanas ātrumu var palielināt 
par 15—20% [188].

Maksimālais pieļaujamais nodilums /?та =  0,5-р0,6 mm; noturība 
Г=6-е25 min (urbjiem, kam diametrs D =  5-u35 mm).

Urbjot karstumizturīga tēraudā 1Х18Н9Т (rūdītā un atlaidinātā) 
ar ātrgriezējtērauda P18 urbi (185. zīm.) dobumus, kuru dziļums 
nepārsniedz 2,5 D, un dzesējot ar piecprocentīgo emulsiju, grieša
nas ātrums

3,57 . £0,5и------------
1 JO, 12.50.45

m /m in .

Urbjot caurumus, griešanas ātrums jāsamazina par 15%. 
Karstumizturīgo un nerūsējošo tēraudu urbšanā ieteicamos grie

šanas režīmus s'k. [172].

12. GRIEŠANAS REŽĪMA ELEMENTU NOTEIKŠANA URBŠANĀ

Nosakot griešanas režīma elementus urbšanā un pārurbšanā 
konkrētiem apstrādes apstākļiem (noteikti apstrādājamie materiāli, 
instrumentu materiāls un ģeometrija, apstrādātai virsmai uzstādītās 
prasības, noteikta metalgriešanas mašīna, uz kuras paredzēts veikt 
apstrādi, u. c.), jānosaka tāda padeve un tāds griešanas ātrums, pie 
Kuriem griešanas process ir visražīgāks un ekonomiski visiz- 
devīgāks.

Griešanas režīma elementi jānosaka šādā secībā.
1. Padevi izvēlas atkarība no tehnoloģiskajiem un mehāniska

jiem faktoriem (apstrādātās virsmas kvalitāte, apstrādes raksturs, 
urbja izturība u. c.).

Urbjot tēraudu sagatavojumus (ob līdz 90 kG/mm2) ar ā l r- 
g r i e z ē j t ē r a u d u 1 2 urbjiem, ja cauruma diametrs D =2-ИЮ mm, 
padeve s =  0,025-Ю,75 mm/apgr.

Urbjot nerūdītus konstrukciju oglekļtēraudus, hromtēraudus un 
hromniķeļa tēraudus2 ar urbjiem, kam ir c i e t s a k a u s ē j u m a  
BK8 plāksnītes, НИБТН [32] ieteic šādas padeves (urbšanas dzi
ļumam līdz 3D).

Urbja diametrs D (mm) . 1 0  12 16 20 23 26 29
Padeves (mm/apgr). 0,12u- 0,14ч- 0,16-=- 0,20-e 0,22-=- 0,24- 0,26u-

0,16 0,20 0,22 0,26 0,28 0,32 0,35

1 Pētījumi [152] pierādījuši, ka no ātrgriezējtērauda urbju izturības viedokļa 
maksimāli pieļaujamās padeves var palielināt 1,5—2 reizes (salīdzinājumā ar 
ieteicamajām [33]; tas ņemts vērā rokasgrāmatā [ 172]).

2 Padeves čugunu urbšanā un pārurbšanā sk. [32], [173].

2 0 *
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Ja urbšanas dziļums ir lielāks par 3D, tad sniegtas padevju vēr
tības jāsamazina, reizinot ar korekcijas koeficientu Ks.

Urbšanas dziļums (izsakot to
urbja d ia m e tro s ).................. (3-m5)D (5-u7)D  (7-elO)D

Korekcijas koeficients Ķ s . . 0,90 0,80 0,75

M a k s i m ā l ā s  p a d e v j u  v ē r t ī b a s  dobumu urbšanā var pieņemt 
šādos gadījumos:

1) urbjot dobumus bez pielaides, pēc 5 precizitātes klases vai arī dobumus, 
kurus vēlāk paredzēts pārurbt;

2) urbjot dobumus, kurus vēlāk paredzēts apstrādāt ar diviem vai trim 
instrumentiem: ar paplašinātājurbi vai griezni un rīvurbjiem, vai ar izvirpošanas 
plāksnīti:

3) urbjot dobumus vītnes iegriešanai ar vītņurbjiem, ja dobumus pēc iz- 
urbšanas paredzēts apstrādāt ar paplašinātājurbi, griezni vai izvirpošanas 
plāksnīti.

Caurumu urbšana visos šajos gadījumos jāpieņem vidējās padevju vērtības.
Caurumu urbšanā padeves lielums jāsamazina tāpēc, ka, urbim izejot no sa

gatavojuma, ass virzienā metālā pretestība strauji samazinās un sakarā ar 
elastīgajām deformācijām urbi, darbvārpstā un mašīnas padeves mehānisma 
urbis liek padots uz priekšu vairāk nekā nominālā padeve. Ja pieņemta liela 
padeve, urbis var iesprūst un tā asmeņi izdrupt.

V i d ē j ā s  p a d e v j u  v ē r t ī b a s  dobumu un caurumu urbšanā var pie
ņemt šādos gadījumos:

1) urbjot dobumus vai caurumus nepietiekoši stingās detaļās (kārbās veida 
plānsienu detaļās, plānos detaļu izvirzījumos u. tm l.);

2) urbjot dobumus vai caurumus vēlākai vītnes iegriešanai ar vītņurbjiem;
3) urbjot dobumus vai caurumus, kurus vēlāk paredzēts apstrādāt ar vienu 

paplašinātājurbi, turklāt nosakot normālu griešanas dziļumu, vai ari ar diviem 
rīvurbjiem.

M i n i m ā l ā s  p a d  e v j u v ē r t ī b a s  jāpieņem, urbjot 4. precizitātes kla
ses caurumus tēraudā, ja cauruma virsmas gludums ir līdz V6, kā arī čugunā, 
ja cauruma virsmas gludums ir līdz У 5  un ja caurumus pēc tam vēl paredzēts 
apstrādāt ar vienu paplašinātājurbi, turklāt nosakot mazu griešanas dziļumu, 
vai ar vienu rīvurbi.

Tabulās izraudzīto p a d e v i  k o r i ģ ē  pēc metalgriešanas ma
šīnas kinemātiskajiem datiem (pieņem tuvāko mazāko).

2. Aprēķina g r i e š a n a s  ā t r umu,  ko pie dotās noturības 
pieļauj urbja griezējīpašības.

Urbšanā ar ātrgriezējtērauda urbi

Cv .D Zv r, , . v, =  —-—— • К m/mm.
T ■ syv ' 3

3. Pēc tādējādi iegūtā griešanas ātruma aprēķina a p g r i e 
z i e n u  ska i t u:

1000.®,-
У Г с Г  apgr/min.
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Apgriezienu skaitu tāpat koriģē pēc metalgriešanas mašīnas, 
kinemātiskajiem datiem (pieņem tuvāko mazāko vai tuvāko lielāko, 
ja tas aprēķināto pārsniedz ne vairāk kā par 5%).

Pēc izkoriģētā apgriezienu skaita nf aprēķina f a k t i s k o  g r i e 
š a n a s  ā t r umu,  ar kuru norisināsies apstrāde:

n . D . tic
z ' , = --------  m/min.

* 1000 '

4. P ā r b a u d a  izraudzītos režīma elementus pēc mašīnas pa
deves mehānisma vājākā locekļa izturības, pēc galvenās kustības 
mehānisma vājākā locekļa izturības (ja paredzēts strādāt ar mazu 
darbvārpstas apgriezienu skaitu) un pēc mašīnas elektrodzinēja 
jaudas. Ja pārbaudes aprēķinā konstatē, ka padeves mehānisma 
vājākā locekļa izturība nav pietiekoša, t. i., ja P > P maks(288. Ipp.), 
tad padeve jāsamazina.

Padeve jāsamazina arī tad, ja konstatē, ka mašīnas galvenās 
kustības mehānisma vājākā locekļa izturība nav pietiekoša, t. i., ja 
M > M 'V vai Ngr > N 'dv (290. Ipp.).

Urbjmašīnai 2A150 (sk. turpmāk) izraudzītā režīma elementi jā
pārbauda pec mašīnas galvenās kustības mehānisma vājākā locekļa 
izturības tikai pirmajām trim darbvārpstas apgriezienu skaita pa
kāpēm (n =  32; 47 un 63 apgr/min), kad M 'v < M V. Sākot ar 4. pa
kāpi, šie momenti ir vienādi un izraudzītos elementus var pārbaudīt 
pēc mašīnas dinamiskajām iespējām, salīdzinot momentus M  un 
M v vai arī jaudas Na un Nm. Ja konstatē, ka M~>MV (vai arī ka 
Na> N mt sk. 290. Ipp.), tad lietderīgāk samazināt n (v ).

5. Pēc galīgajām nf un s vērtībām aprēķina m a š ī n l a i k u :

1 +  У  +  А 
tlf . s 13 min.

13. PIEMERI

1. piemērs. Izvēlēties griezējinstrumentu un noteikt griešanas režīma elemen
tus cauruma urbšanai, ja ta diametrs ir 30 mm (pēc urbšanas caurums tiks 
vēl pārurbts), dzijums 100 mm, sagatavojuma materiāls —  konstrukciju oglekļ- 
tērauds 45, kam stiepes izturības robeža <jt= G5 kG/mm2; apstrādi veiks, dze
sējot ar emulsiju, uz vertikālas urbjmašīnas 2A150, kurai ir šādi pases dati: 
ĪVm=  8,75 kW (ievērojot pieļaujamo īslaicīgo pārslodzi, kas vienlīdzīga 25%), 
lietderības koeficients r)=0,85.

Darbvārpstas apgriezienu skaits, maksimālais vērpes moments pēc pie
dziņas (elektrodzinēja) jaudas un pēc vājākā locekļa ir šādi:
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Apgriezienu skaits 
n minūtē 32 47 63 ļ  89 125 185

Maksimālais vērpes mo
ments M v pēc piedzi
ņas jaudas (kGmm) 227 000 154 500 115 000 83 000 58 10o 39 200

Maksimālais vērpes mo
ments M \  pēc vājākā lo
cekļa izturības (kGmm) 83 000 83 000 83 000 83 000 58 100 39 200

Apgriezienu skaits n mi
nūtē 250 351 500 735 996 1400

Maksimālais vērpes mo
ments Afv pēc piedziņas 
jaudas (kGmm) 29 000 20 700 14 500 9 900 7 300 5 200

Maksimālais vērpes mo
ments M 'v pēc vājākā lo
cekļa izturības (kGmm) 29 000 20 700 14 500 9 900 7 300 5 200

P a d e v e s :  0,12; 0,19; 0,28; 0,4; 0,62; 0,9; 1,17; 1,8; 2,64 mm/apgr. Maksimā
lais spēks Pmaks, ko pieļauj mašīnas padeves mehānisms, ir 2500 kG. Mašīnas 
vērtība līdz 2000 rbļ. Uzdevumu atrisinot, pieņemt, ka lietos urbi ar cietsakau- 
sējumu plāksnīti.

A t r i s i n ā j u m s .
I. Urbis ar cietsakausējuma BK8 plāksnīti, kura diametrs £>=30 mm, leņ

ķis 2cp=118°; urbja maksimālais pieļaujamais nodilums hm=  1,3 mm 
(sk. 297. Ipp.).

0,26 +  0,35
II. 1. Padeve s = ------ g------  =0,305 mm/apgr (sk. 307. Ipp.).

Tā kā 1>3D, tad jāieved korekcijas koeficients Ks =0,9 (308. Ipp.); tāpēc

s =  0,305.0,9 =  0,27 mm/apgr.

Izkoriģējot pec mašīnas kinemātiskajiem datiem, iegūsim mazliet lielāku 
padevi

s =  0,28 mm/apgr.

2. Griešanas ātrums, ko pieļauj urbja griezējīpašības (sk. 304. Ipp.),

490. D0’6
vi —  70,25 . so,5.0  0.9 m/min. ь

Urbja ieteicama noturība 7=45 min (sk. 299. Ipp.).
Pievienojot korekcijas koeficientu urbšanas dziļumam (jo (>3£>) K[ =0,85 

(sk. 301. Ipp.), iegūsim

490.300.6

4  -  41̂ 5 . 0,28° * .  650*  * °’85 =  55 m/min'
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3. Aprēķinātājām griešanas atrumam atbilstošais apgriezienu skaits

n
1 0 0 0 . t»i _  1 0 0 0 .5 5  

тс. D  3,14.30
=  583 apgr/min.

Izkoriģējot šo apgriezienu skaitu pec mašīnas kinemātiskajiem datiem, 
iegūstam ;;f =  500 apgr/min.

Faktiskais griešanas ātrums

3,14.30.500
vf — ----------------=  47,2 m/min.

f 1000

4. Aksiālais spēks (sk. 295. lpp.)
7d=2.Z31’4.s0’8.oi;0’,5=2 .301’4.0,28°’8.65O’75=1930 kG, kas ir mazāks nekā mak- 
siinālais spēks Pmaks, ko pieļauj mašīnas padeves mehānisms (1930<2500). 

Griešanas pretestības spēku izraisītais moments

M =  3 . D 2 . s . ob0’7 =  3 . 30й . 0,28.650’7 =  12 540 kGmm.

Vērpes moments

Mv =  716 200 • — v =  716 200 • 8-^~  ° ’85 • 1,36 _  i4 50o kGmmi, 
v n 500

t. i., M < M V (12 540<14 500), tatad mašīnas elektrodzinēja jauda ir pietiekoša.
To, ka elektrodzinēja jauda ir pietiekoša, var konstatēt arī, ja salīdzina2 

Л/ц un Nm :

N „N = S L : M . n 12 540.500
7,67 kW,

716200.1,36 . rj 716 200.1,36.0,85 

t .  i., N a< N m (7,67<8,75).
Pārbaude pēc mašīnas galvenās kustības mehānisma vājākā locek|a izturī

bas nav vajadzīga, jo pie n—500 apgr/min vērpes momenti M 'V= M V.
5. Mašīnlaiks

/ +  V +  i  100 +  0,3.30 +- 2 .
T „  = ---------- =  ----------------=  0,79 mm.

m n .s  500.0,28

6. Та ka faktiskais griešanas ātrums wf =47,2 m/min ir mazaks nekā ap
rēķinātais t’=55 m/min pie noturības 7=45 min, tad citāda būs arī urbja fak
tiskā noturība. So noturību aprēķina no vienādojuma

®2
Relatīvas noturības rādītājs m=0,25, kas secināms no formulas, pēc kuras 

aprēķina griešanas ātrumu, ko pieļauj urbji ar cietsakausējumu plāksnītēm. Iz
rēķinot pēdējo izteiksmi, iegūst 72=82 min.

Griešanas režīma elementus vienkāršāk var noteikt pēc kartēm un tabulām, 
kas dotas rokasgrāmatas [32], [33], [172], [173].

1 Varēja ņemt ari no mašīnas pases datiem.
? Var iztikt bez pārbaudes, jo pietiek ar to, ka M < M V.
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XII n o d a ļ a

PAPLAŠINĀŠANA

Ātr griezēj tērauda urbji ļauj sasniegt caurumu apstrādē
5.—4. precizitātes klasi un 3.—4. gluduma klasi (V3—V4).

Urbji ar cictsakausējuma plāksnītēm, kas strādā lielākos grie
šanas ātrumos, ļauj sasniegt caurumu apstrādē 4.—3. precizitātes 
klasi un 4.—5. gluduma klasi (У4—V5).

Lai iegutu precīzākus caurumus (4.—3. precizitātes klasi) ar 
gludāku apstrādāto vārsmu (līdz 6. gluduma klasei), izmanto papla
šināšanas procesu.

Paplašināšanas procesā lietojamo instrumentu sauc par papla- 
šinātājurbi; to izmanto tādu caurumu tālākai apstrādei, kurus 
iegūst pēc atliešanas, karstās štancēšanas vai urbšanas. So caurumu 
apstrāde var būt galīgā vai ari starpapstrāde (pusgludā) pirms 
izrīvēšanas, kas dod vēl precīzākus caurumus ar vēl gludāku ap
strādāto virsmu.

1. PAPLAŠINĀTĀJ URB JA KONSTRUKCIJA UN ĢEOMETRISKIE
ELEMENTI

Pec darbības rakstura paplašinātājurbis ir līdzīgs urbim cau
ruma pārurbšanā.

Pēc konstrukcijas un asmeņu izveidojuma paplašinātājurbis, kas 
paredzēts caurumu diametra palielināšanai, nedaudz atšķiras no 
urbja.

Paplašinātājurbjus izgatavo gan no ātrgriezējtērauda P18 vai 
P9, gan arī ar cietsakausējumu plāksnītēm, kuras ievieto korpusa 
rievās (parasti plāksnīti pielodē). T ē r a u d u  apstrāde lieto galve
nokārt cietsakausējuma T15K6 plāksnītes, č u g u n u  apstrādē — 
cietsakausējumu BK4, BKT un BK8 plāksnītes. Paplašinātājurbju 
korpusus izgatavo no tēraudiem 9XC, X vai У7.

Paplašinātājurbjus iedala divās grupās: 1) viengabala paplaši
nātā jurbjos ar konisku kātu (187. zīm. a)\ 2) uzmaucamos papla-
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šinātājurbjos (187. zīm. b). Ātrgriezējtērauda viengabala paplaši- 
nātājurbjiem griezējdaļa ir piemetināta pie kāta, kas izgatavots no 
konstrukciju tērauda, kurš ir lētāks par ātrgriezējtēraudu.

Uzmaucamos paplašinātājurbjus izgatavo ne tikai viengabalai
nus, bet arī ar ieliekamiem nažiem; šos nažus izgatavo no ātr
griezējtērauda un iestiprina no konstrukcijtēraudiem izgatavoto kor
pusu rievās.

188. zīmējumā attēloti Vissavienības Instrumentu zinātniskās 
pētniecības institūta ВНИИ konstruētie paplašinātājurbji ar ciet- 
sakausējumu plāksnītēm.

187. z ī m.  No instrumentu tēraudiem izgatavotie pa
plašinātājurbji:

а — v ien ga b a la  p ap la š in ā tā ju rb is  ar konisku kātu; b —  u z
m aucam s v ien ga b a la  pap laš in ā tā ju rb is

Viengabala paplašinātājurbjus ar kātu iestiprina urbjmašīnas 
darbvārpstas koniskajā ligzdā tāpat kā urbjus; uzmaucamos papla- 
šinatājurbjus nostiprina uz speciāla dorņa, ko savukārt iestiprina 
darbvārpstas koniskajā ligzdā.

Viengabala paplašinātājurbjiem, kuriem ir konisks kāts, parasti 
izveido trīs zobus (asmeņus), bet uzmaucamiem — četrus. Pateico
ties lielākam asmeņu skaitam, paplašinātājurbis tiek labāk vadīts, 
kā arī atļauj iegūt precīzāku un gludāku apstrādāto virsmu un sa
sniegt lielāku darba ražīgumu nekā urbis.

Paplašinātājurbim atšķirībā no urbja nav smailes un šķērs- 
asmens; sakarā ar to rodas labvēlīgāki griešanas apstākļi visā 
asmens garumā.

Paplašinātājurbju kopējais diametru diapazons ir 10— 80 mm.



314 PAPLAŠINĀŠANA

Leņķi pie virsotnes (galveno iestatīšanas leņķi <p) pieņem 30—60° 
robežās.

Dubultā asinājuma gadījumā leņķis cp =  60° un cp0=30° 
(188. zīm. b); otro asinājumu izveido 0,8— 1 mm garumā. Lai sa
mazinātu berzi, paplašinātāj urbi izveido ar pretkonusu 
(0,04—0,15 mm uz garuma 100 mm). Paplašinātājurbjiem, kuriem 
ir cietsakausējumu plāksnītes, pretkonusu (0,05—0,08 mm) izveido 
tikai uz plāksnītes garuma. Labākai vadīšanai katru paplašinātāj- 
urbja zobu izveido ar šauru vadlentīti, kuras platums f —1,2-И,3 mm 
(187. zīm., šķēlums BB). Uz šīm lentītēm mugurleņķis ai vienlīdzīgs 
nullei.

Zobu skaits z=3

-  __________ ---------------------------.---------------- V  ^

-о  ļ
---------s  А

L

a/

Koniskums 1:30

C-C
Fāzīti tepēt pa cilindrisku 

virsmu

188. z ī m.  Paplašinatajurbji ar cietsakausējumu plāksnītēm: 
а — ar konisku kātu; b — uzm aucam s
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Arī paplašinātājurbja griezējdaļai — tāpat kā ikkatram griezēj
instrumentam — ir skaidleņķis -у un mugurleņķis a (tiek mērīts 
šķēlumā, kas perpendikulārs asmens projekcijai uz pamatplaknes; 
šķēlums А А 187. zīmējumā). Mugurleņķi a ātrgriezējtērauda pa- 
plašinātājurbjiem izveido 6— 10° robežās un paplašinātājurbjiem ar 
cietsakausējumu plāksnītēm 10— 15° robežas. Skaidleņķis yp uz pe
rifērijas (izklājot skrūvvei- 
da virsmu — starp ass vir
zienu un vadlentīti) vien
līdzīgs skrūvveidīgās skaid- 
rievas slīpuma leņķim. Pa
plašinātājurbjiem, kas iz
gatavoti no instrumentu 
tēraudiem un paredzēti 
oglekļa un leģēto tēraudu 
(C<0,2%, H B <  140, ob<
<50 kG/mm2), stigra mi
siņa, alumīnija sakausēju
mu un magnija sakausēju
mu apstrādei, skaidrievas 
slīpuma leņķi veido 25—
40° robežās; ja urbji pare
dzēti oglekļterauda, leģēto 
un instrumentu tēraudu, 
kā arī tērauda lējumu (HB =  140-S-340; ob =  50-M20 kG/mm2), 
čuguna (H B < 220), trauslas bronzas un misiņa apstrādei, slīpuma 
leņķi veido 15—20° robežās; ja tie paredzēti cieta čuguna (H B > 220) 
apstrādei, šis leņķis ir 10°.

Paplašinātājurbjiem, kam ir cietsakausējumu plāksnītes, čuguna 
apstrādē skaidleņķis y = + 5 ° ; tērauda apstrādē, ja os<90 kG/mm2, 
y =  0; tērauda apstrādē, ja o„>90, \ =  — 5°. Lai plāksnīte kļūtu iz
turīgākā, ieteicams pieņemt pozitīvu asmens slīpuma leņķi /.= +  12-u 
H -+15° (189. zīm.).

2. GRIEŠANAS REŽĪMA UN NOGRIEŽAMAS SLOKSNĪTES ELEMENTI
PAPLAŠINAŠANA

Paplašinātājurbis, tāpat kā urbis, veic divas kustības: rotācijas 
un virzes kustību (190. zīm.).

G r i e š a n a s  ā t r u ms

v
1000
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kur D  — paplašinatajurbja diametrs (mm);
n — paplašinātājurbja apgriezienu skaits minūtē.

P a d e v e  — paplašinātājurbja pārvietojums ass virzienā viena 
apgrieziena laikā; padeves apzīmējums ir s un mērvienība — 
mm/apgr. Tā kā paplašinātājurbim ir trīs vai četri zobi (asmeņi), 
tad padeve uz vienu zobu ir

sz= ~  mm/zob,

kur г  — paplašinatajurbja zobu skaits.
Padeve vienā minūtē

sm— S4i mm/min.

N o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  b i e z u m s  a, ko nogriež 
katrs paplašinātājurbja asmens (190. zīm. а):

. 5a =  sz • sin 9 =  — • sin <p mm.
z

N o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  p l a t u m s  b vienlīdzīgs 
asmens aktīvās daļas garumam:

sirup 2 . sin 9

kur t — griešanas dziļums (mm).
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G r i e š a n a s  d z i ļ u m s
D  —  Do

t  —  — 2—  mm,

kur D — paplašinātājurbja diametrs (mm);
D q — iepriekš iegūtā cauruma diametrs (mm).

Tādējādi paplašināšanā griešanas dziļumu nosaka apstrādes uz
laide (līdz 7 mm uz katru pusi).

Vidējās uzlaides vērtības paplašināšanai, kas veicama pēc urb
šanas, ir šādas.

Paplašinātājurbja
diametrs (mm) . . .  . līdz 20 21—35 36—45 46—50 51—60 61-70 71—30 

Uzlaide uz vienu pusi (mm) 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2

N o g r i e z a  m ā s s l o k s n ī t e s  š ķ ē r s š ķ ē l u  m a l a u
k ums  vienam asmenim

f z =  ct-b — sz-sinq>. s D  — Do 
z

s . ( D - ’ Do) 2mim.
simp z 2 2. z

Nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma kopējais laukums

r__  r s . (D  Do) о
/ =  /*•* =  - * - £ ------ mm ■

M a š ī n  l a i k u  paplašināšanai aprēķina pēc formulas, kas 
līdzīga formulai urbšanā un pārurbšanā:

^  L l 4- у  - f -  Д=  —  = - - - -  mm,

kur L — paplašinātājurbja kopējais pārvietojums padeves vir
zienā (mm);

/ — paplašināšanas dziļums (paplašināma cauruma dziļums) 
milimetros (190. zīm. b);

у — iegriezes lielums (mm); vienkāršā asinājuma gadījumā 
y = t  ■ ctgcp; dubulta asinājuma gadījumā, ja leņķis ф=60° 
un ф0=30°, y ~  ( t—0,5) • ctg 60°-f0,5 • ctg 30b (188. zīm.6);

Л — pārskrējiena lielums (mm); Д— 1-̂ -3 mm. 3

3. AKSIĀLAIS SPĒKS UN MOMENTS PAPLAŠINĀŠANA

Paplašināšanā skaidas veidošanās process noris ar tām pašām 
parādībām kā jebkurā citā metalgriešanas veidā. Arī šeit novēro
jamas elastīgās un plastiskās deformācijas, siltuma izdalīšanās, 
uzkaldināšanās, uzķepuma veidošanās, instrumenta dilšana.
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Tā kā nogriežamā sloksnīte pretojas sagraušanai (skaidas vei
došanai). griešanas procesā uz paplašinātājurbi iedarbojas spēki, 
kas jāpārvar metal griešanas mašīnas galvenās kustības mehānis
mam un padeves mehānismam.

Tāpat kā urbšanā uz urbi, tā arī uz paplašinātājurbi iedarbojas 
a k s i ā l a i s  s p ē k s 1 (padeves spēks) un griešanas pretestības 
spēku izraisītais moments M.

Paplašinot caurumus nerūdītos konstrukciju oglekļtēraudos, 
hroma un hromniķeļa tēraudos ar paplašinātājurbi, kam ir ciet- 
siakausējumu plāksnītes, un dzesējot ar emulsiju, Tehnisko nor
matīvu zinātniskās pētniecības birojs НИБТН rekomendē [32] mo
menta aprēķināšanai šādu formulu2:

M  - 37- D 0’75 • s0’95 • t'1-8 • Gb0'75 kGmm;

paplašinot caurumus čugunā (bez dzesēšanas),

M  — 8,4 • D°’85 • 5°’7 • P’8 • HBW kGmm.

Paplašināšanas procesā griešanai izlietojamā j a u d a

N.ЕГ
M . n

716 200.1,36
kW.

Metalgriešanas mašīnas elektrodzinējam nepieciešamā jauda, kas 
paplašināšanā (dotajos griešanas apstākļos) ļauj realizēt skaidas 
veidošanās procesu,

N  =  “ Г :a r,
M . n

: 716200.1.36.Г)
kW.

4. PAPLASINATAJURBJU n o d il u m s  u n  n o t u r īb a

Apstrādājot tēraudus, vispārinātā gadījumā paplašinātājurbis, 
kas izgatavots no a t r g r i e z ē j t ē r a u d a ,  nodilst pa mugur- 
virsmu, pa stūriem, pa vadlentīti un pa skaidvirsmu (191. zīm.).

Apstrādājot ar paplašinātājurbi caurumu, kura virsmai neuzstāda 
sevišķi augstas gluduma prasības, vai arī kad paplašināšana ir 
starpoperācija (nevis galīgā), par nodiluma kritēriju pieņem opti
mālo nodilumu. Turpretim, ja paplašinātājurbis ir paredzēts virsmas 
galīgai apstrādei (V5— V6), tad par nodiluma kritēriju pieņem teh
noloģisko nodilumu.

1 Parasti tas ir mazs.
2 Ņemot vērā paplašinātājurbja maksimālo pieļaujamo nodilumu.
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Paplašinātāj urbjiem, kuri izgatavoti no i n s t r u m e n t u  t ē- 
r a u d i e m  un ar kuriem apstrādā tēraudus, par limitējošo nodi
lumu pieņem mugurvirsmas nodilumu Лт =0,2ч-1,5 mm (atkarībā 
no paplašinātājurbja diametra), bet tiem, ar kuriem apstrādā ču
gunus, --  stūru nodilumu (6=0,8 =  1,5 mm).

191. z ī m.  Paplašmātajurbju nodilums:
а — ja  tie iz ga ta vo ti no ā trg r iezē itē rau d a : b — ja  tiem ir ciet

sakausējum a plāksn ītes

Paplašinātāj urbji ar c i e t s a k a u s ē j u m u  p l ā k s n ī t ē m  
nodilst galvenokārt pa mugurvirsmu un stūriem (191. zīm. b ) .  Par 
limitējošo nodilumu pieņem mugurvirsmas nodilumu; maksimāli 
pieļaujamās nodiluma h m vērtības sniegtas 24. tabula [32].

Pieļaujamais nodilums hm (mm)
2/l. tabula

Apstrādājamais metals
Paplašinātājurbja diametrs (mm)

līdz 20 21 — 40 41 — 60 61 — 80

Neradīts tērauds un čuguns 1,0
!

1,2 1 1,4 1,6

Rūdīts tērauds 0,7

Nodilušos trīs un četrzobu paplašinātājurbjus asina pa mugur
virsmu.

Vidējie noturības periodi uzmaucamiem četrzobu paplašinātāj- 
urbjiem, kas izgatavoti no ā t r g r i e z ē j t ē r a u d  a, tēraudu ap
strāde ir 15—30 min un čugunu apstrādē — 45—95 min [69].

Vidējie noturības periodi paplašinātājurbjiem ar c i e t s a k a u 
s ē j u mu  plāksnītēm ir šādi: apstrādājot tēraudu — 25—80 min;
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apstrādājot čugunu — 12—60 min [69]. Ja apstrādi veic uz metal- 
griešanas mašīnas, kuras vērtība sniedzas līdz 2000 rbļ., un nepie
ciešamais laiks instrumenta nomainīšanai un regulēšanai ir 0,4 min, 
paplašinātāj urbjiem, kam diametrs D =  20-8-25 mm, noturība T = 
=  35 min.

Paplašinot caurumus rūdītā tēraudā (ob=  1604-180, HRC— 
=  49 54) ar paplašinātājurbi, kam ir cietsakausējuma T15K6
plāksnītes, ieteicami [32] šādi noturības periodi:

Paplašinātājurbja dia
metrs (mm) . 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40

Noturības periods (min) 15 18 21 24 27 30 38 45 50 60

5. GRIEŠANAS ĀTRUMS, KO PIEĻAUJ PAPLAŠINĀTĀJ URBIS

Griešanas ātrumu, ko pieļauj paplašinātājurbja griezējīpašības, 
ietekmē šādi faktori: apstrādājamais metāls, paplašinātājurbja grie- 
zējdaļas materiāls, paplašinātājurbja diametrs, paplašināmā cau
ruma dziļums, padeve, noturības periods, eļļojošais dzesētājšķidrums.

Ātrumu var aprēķināt pēc formulas

Cv ■ 77z> 
Tm . txv . syv

• K  m/min,

kur visi apzīmējumi ir tādi paši kā pārurbšanā (303. lpp.). Koefi
cienta Cv un pakāpju rādītāju zv, m, xv un yv vērtības ātrgrie- 
zējtēraudu P18 un P9 paplašinātājurbjiem sniegtas 25. tabulā.

C v , m ,  z v , X v  u n  _VV v ē r t ī b a s  

ā t r g r i e z ē j t ē r a u d u  P18 u n  P9 p a p l a š i n ā t ā j u r b j i e m

25. tabula

Koeficienti un pakapju radītāji
Apstrādājamais mētais* t -

< v ® tn 1 Ух xv

Konstrukciju oglekltēraudc. 16,3
ļ

c „  =  75 kG/mm2, HB =  215 14,6 0,3 ļ 0,3 0,5 0,2

* Datus citiem metāliem sk. 133].
** Skaitītāja sniegta Cv vērtība paplašinātājurbjiem ar katri saucēja —

uzmaucamiem paplašinatajurbjiem.

Tabulā sniegtās vērtības derīgas gadījumos, kad apstrādā karsti 
velmētu tēraudu, dzesē ar emulsiju un cauruma dziļums nepārsniedz 
3D. Citādiem apstrādes apstākļiem sniegtās Cv vērtības jākoriģē,
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reizinot ar tādiem pašiem korekcijas koeficientiem kā urbšanā 
(XI nod., 9. iedalījums); Uļ aprēķina formulā tas ietverts kopējā 
korekcijas koeficientā K.

Paplašinot caurumus nerūdītos konstrukciju oglekļtēraudos, 
hroma un hromniķeļa tēraudos ar c i e t s a  k a u s ē j u m a  T15K6 
plāksnīšu paplašinātājurbjiem (188. zlm.) un dzesējot ar emulsiju, 
Tehnisko normatīvu zinātniskās pētniecības birojs НИБТН ieteic 
šādu formutu.

875 . D°'6 . ■
Vi jO,2B ,.0,3 ~ļĀ2“ j70J) m/mlrL

ь
Tiem pašiem apstrādes apstākļiem, bet, paplašinot caurumus rū

dītos konstrukciju tēraudos (ob=  160-7-180 kG/mm2, H R C -49-7- 
- 5 4 ) ,

10. D ab
Wi = 7IU5_s0,6_^3 П1/ППП.

Paplašinot bez dzesēšanas caurumus pelēkajā un kaļamajā ču
gunā ar cietsakausējumu BI\8 plāksnīšu paplašinatājurbi.

f _  96 500. D0’4
Z’i T0,4 J)A5~jJU5 ļļ ļ ļlS m, min.

Paplašinot caurumus č u g u n ā  un izmantojot d z e s ē š a n a i  
emulsiju, pieļaujamais griešanas ātrums ir 1,3— 1,4 reizes lielāks.

Šis formulas sniegtas gadījumiem, kad pieņemts maksimāli pie
ļaujamais nodilums. Citādām pieļaujamā nodiluma vērtībām formu 
lās jāietilpina korekcijas koeficienti [32].

Beigās jāatzīmē, ka, lai paaugstinātu instrumenta noturību, sa
mazinātu uzķepuma veidošanos un iegūtu gludākas apstrādātās 
virsmas, paplašināšanā lieto šādus dzesētājšķidrumus: apstrādājot 
konstrukciju oglekļtēraudus un instrumentu tēraudus, — emulsiju; 
apstrādājot leģētos tēraudus, — emulsiju un kompaundētās eļļas. 
Arī kaļamā čuguna paplašināšanā parasti lieto dzesētājšķidrumus 
(emulsiju), bet pelēkā čuguna paplašināšanu veic sausā veidā (bez 
dzesēšanas).

6. CAURUMU PAPLAŠINĀŠANA KARSTUMIZTURĪGAJOS TĒRAUDOS

Karstumizturīgo tēraudu apstrādē lieto ātrgriezējtēraudu (P18, 
Р9Ф5) papliašinātājurbjus. Karstumizturīgā tērauda ЭИ6Э 
(4Х14Н14В2М) apstrādei paplašinātājurbja griezējdaļas optimālie 
ģeometriskie elementi ir šādi [174]: a =  8°, 2q A20°,co =  24°, pāroja 
no iegriezos konusa uz vadlentīti vai nu līka (/=0,4-h0,6 mm), vai

21 Metālu griešana
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taisna (dubultais asinajums leņķī ф0=30°, a =  8°, pārejas asmens 
garums /=0,8 -s I mm). Ja izraudzīti optimālie leņķi o>=24° un 
2ф = 1 2 0 ° ,  tad Vm aks = 2 1 ° .

Paplašinatājurbjiem, kas paredzēti karstumizturīgo tēraudu ap
strādei, jabūt liabi uzasinātiem, mešanās nedrīkst pārsniegt 0,05 mm; 
arī iestiprināti metal griešanas mašīnā, tie nedrīkst mesties vairāk 
par 0,15 mm.

Karstumizturīgo tēraudu paplašināšanā griešanas dziļums t — 
=  1 = 3  mm, padeve s =  0,13 =  1,56 mm/apgr, griešanas ātrums 
u =  2—30 m/min. Maksimāli pieļaujamais nodilums hm =  0,4 mm.

Kā eļļojošo dzesetājšķidrumu lielo vienprocentīgo emulsiju 
(8— 15 1/min).

Griešanas ātrums, ko pieļauj paplašinātājurbja (kas izgatavots 
no ātrgriezējtērauda P18) griezējīpašības, ja tam ir iepriekš minētie 
ģeometriskie elementi un ja apstrādājamais karstumizturīgais tē
rauds ЭИ69 ir termiski apstrādāts (rūdīts pie 1180° temperatūras), 
aprēķināms pec formulas

_  18,6 , . 
vi 7ОДЗЗ s052 t0, I6 ГП/ГПШ‘

Sājā formulā nav ietilpināts paplašinātājurbja diametrs, jo vib
rāciju dēļ, kas rodas karstumizturīgo tēraudu paplašināšanā un 
izraisa asmens izdrupšanu, diametra lielumam ir maza ietekme uz 
noturību.

Griešanas pretestības spēku izraisītais moments, ja apstrādes 
apstākļi ir tie paši,

M  == 112 .D-s°'75-tm  kGmm.

7. GRIEŠANAS REŽĪMA ELEMENTU NOTEIKŠANA PAPLAŠINĀŠANA

Izraugot griešanas režīma elementus konkrētiem paplašināšanas 
apstākļiem, kurus raksturo apstrādājamais mētais, apstrādes uz
laide, instrumenta materiāls un ģeometrija, apstrādātajai virsmai 
uzstādītās prasības, metalgriešanas mašīna, uz kuras veiks apstrādi, 
u. c., galvenais uzdevums ir noteikt tādu padevi un tādu griešanas 
ātrumu, lai griešanas process būtu visražīgāks un ekonomiski vis- 
izdevīgāks.

Griešanas režīma elementus paplašināšanai nosaka tādā pašā 
kārtība kā urbšanai.

1. P a d e v i  s, ja pārējie apstākļi ir vienādi, paplašināšanā mēdz 
noteikt lielāku nekā urbšanā un pārurbšanā. Tas izskaidrojams ne 
tikai ar labākiem darba apstākļiem (nav šķērsasmens, griešanas 
leņķi gar asmeni ir vienmērīgāki, griešanas dziļums ir mazāks),
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bet arī ar to, ka paplašinātājurbira ir lielāks asmeņu skaits: tāpēc, 
ja ari padeve sz pialiek viena un tā pati, kopējā padeve s papla
šināšanā ir lielāka.

Padeves lielumus vienā apgriezienā, strādājot ar ā t r g r i e z ē j -  
t ē r a u d u  paplašinātājurbjiem, sk. [33]; paplašinot caurumus tē
raudu sagatavojumos (аъ līdz 90 kG/mm2), s=0,4-^2 mm/apgr 
(ja D — 15 : 80 mm).

Paplašinot tērauda sagatavojumā (ob=55 kG/mm2) ar urbi 
izurbtu caurumu, kura diametrs D =  38 mm un kuru pēc paplaši
nāšanas paredzēts vēl apstrādāt ar vienu rivurbi, padeve s~ 
~  1 mm/apgr [33].

Padeves lielumus caurumu paplašināšanā ar c i e t sakausē -  
j u mu  p l ā k s n ī š u  paplašinātājurbjiem sk. [32]. Paplašinot ne- 
rūdīta tērauda sagatavojumos caurumus, kam D =  15 -: - 80 mm, pa
deve s=0,4-ē 1,5 mm/iapgr; ja D =  25 mm, tad s=0,75 mm/apgr 
(caurumi izurbti ar urbi un pēc paplašināšanas tos paredzēts izrīvēt 
ar vienu rīvurbi).

Rokasgrāmatu tabulās izraudzīto padevi koriģē atbilstoši metal- 
griešanas mašīnas kinemātiskajiem datiem.

2. Kad izraudzīta padeve, tad, zinot griešanas dziļumu (apstrā
des uzlaidi uz vienu pusi) un pieņemot noturību, aprēķina g r i e 
š a n a s  ā t r umu,  ko pieļauj papliašinātājurbja griezējīpašības. 
Strādājot ar ātrgriezējtēraudu paplašinātājurbjiem,

C V . D Zv
7m . Iх'-’ . ,vyv

• K  m/min.

3. Pec griešanas ātrumā aprēķina a p g r i e z i e n u
1000. V ,n ___  J.

7T . D
apgr/min.

ska i t u:

Aprēķināto apgriezienu skaitu koriģē pēc metalgriešanas ma
šīnas kinemātiskajiem datiem (ņem tuvāko mazāko; var ņemt ari 
tuvāko lielāko, ja tas aprēķināto skaitu nepārsniedz vairāk par 5%).

Pēc izkoriģētā apgriezienu skaita tu aprēķina faktisko griešanas 
ātrumu:

vf = ______£ m/min.
1 1000 '

4. Izraudzītos griešanas režīma elementus pārbauda pēc metal
griešanas mašīnas galvenās kustības mehānisma vājākā locekļa iz
turības (ja paredzēts mazs darbvārpstas apgriezienu skaits) un pēc 
mašīnas elektrodzinēja jaudas. Pārbaudes aprēķins ir tāds pats kā 
urbšanā. Metalgriešanas mašīnas padeves mehānisma izturību pa
rasti nepārbauda, jo paplašināšanā aksiālais spēks ir mazs.

5. Beigās aprēķina ma š ī n l a i k u .

2 1 *
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8. PIEMĒRI

I. piemērs. Izraudzīt griezējinstrumentu un noteikt griešanas režīma elemen
tus caurumu paplašināšanā, ja tā diametrs ir 24,75 mm (caurums izurbts dia
metrā 23,25 mm, pēc paplašināšanas to vel paredzēts izrīvēt ar vienu rīvurbi), 
dziļums — 100 mm un sagatavojuma materiāls —  nerūdīts tērauds 45 (ab=  
=75 kG/mm2). Paplašinātājurbim ir cietsakausējumu plāksnītes. Metalgriešanas 
mašīna — 2A150 (pases datus sk. ЗШ. lpp.). Pieņemt, ka instrumenta nomainī
šanai un regulēšanai nepieciešamas 0,4 min.

A t r i s i n ā j u m s .
1. Jāizraugās paplašinātājurbis ar cietsakausējuma T15K6 plāksnītēm 

(sk. 312. lpp.), diametru 24,75 mm un dubulto asinājumu: <p =  60°, cpo=30° 
(sk. 314. lpp ); paplašinātājurbja maksimāli pieļaujamais nodilums hm =1,2 mm 
(sk. 319. lpp.).

II. 1. Padeve s=0,75 mm/apgr (sk. 323. lpp.).
Izkoriģējot pēc mašīnas pases datiem, s=0,62 mm/apgr.
2. Griešanas ātrums, ko pieļauj paplašinātājurbja griezējīpašības

(sk. 321. lpp.),
875 . D M'

j-0,25 s 0,3 ^0,2 0 0,9 
b

Ieteicams pieņemt noturību 7'=35 min (sk. 320 lpp.); griešanas dziļums

24,75 — 23,25t -- ------------------ ---  of75 mnlj

tāpēc

V: =
875.24,75'.0,6

1 350'25. 0,62°'3 . 0,750,2.75°’®
: 55,3 m/min.

3. Aprēķinātājām griešanas atrumam atbilstošais apgriezienu skaits

n = 1000.

T..D
1000.55,3 

3,14.24,75
=  710 apgr/min.

Izkoriģējot pēc mašīnas datiem, iegūstam nf =735 apgr/min. 
Faktiskais griešanas ātrums

3,14.24,75.735
и ,— ---------- г--------- =  56,1 nvmin.

f 1000
4. Griešanas pretestības speķu izraisītais moments

M  =  37  . D 0,75 . s ° '95 . t ° ’8 . o b° ’75 k G m m  fs k  318. lp p .) ;  

M — 3 7 . 2 4 , 750,75 0 .620'9 5 .0 ,7 5 ° ’8 . 7 5 ° ’75 s s  5 3 0 0  k G m m .

Tas ir mazāks nekā vērpes moments, ko pieļauj vājākā locekļa izturība, un 
mazāks nekā vērpes moments pēc mašīnas piedziņas jaudas (5300<9900).

5. Mašīnlaiks

—
у  -t- д 

n . s
100+ 1,3 +  2 

735.0,62
=  0,23 min.

Iegnezes lielums y=  (t— 0,5) . ctg 60°+0.5 . ctg 30°=(0.75—0,5) . ctg 60°+ 
+0,5 . ctg 30°~ 1,3 mm.

Pieņemam, ka pārskrējiena iielums А = 2  mm.
Griešanas režīma elementus paplašināšanā vienkāršāk var noteikt pēc kar

tēm un tabulām, kas atrodamas rokasgrāmatās [32], [33].
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Lai iegutu vel precīzākus caurumus ar vēl gludāku apstrādāto 
virsmu (kādas nevar iegūt ar paplašināšanu), izmanto izrīvēšanas 
procesu, ar kuru caurumiem var sasniegt 3.—2. precizitātes klasi 
un 7.—8. gluduma klasi (V7— V8, GOST 2789-59). Atsevišķos gadī
jumos iegūtā precizitāte un gludums ir vel augstāks (līdz 1. pre
cizitātes klasei un līdz 9. gluduma klasei).

Caurumus izrīvē ar instrumentu, ko sauc par rīvurbi. Izrīvēšanas 
procesa norisei (tāpat kā urbšanai un paplašināšanai) nepiecieša
mas divas relatīvās kustības: 1) rīvurbja vai sagatavojuma rotācijas 
kustība; 2) rīvurbja virzes kustība.

Rīvurbjus lieto jau izurbtu caurumu galīgajā un iepriekšējā ap
strādē, lai iegūtu precīzākus izmērus un gludāku virsmu. Pēc lieto
šanas veida rīvurbjus iedala mašīnrīvurbjos, kuru darbināšanai var 
izmantot dažādas metalgriešanas mašīnas (192. zīm. а—c), un 
rokas rīvurbjos, kurus darbina ar rokām (192. zīm. d).

Pec iestiprinājuma konstrukcijas rīvurbjus iedala kāta rīvurbjos 
un uzmaucamos rīvurbjos.

Rīvurbjus izgatavo no instrumentu tēraudiem P18, P9 un 9ХС 
(ar rokām darbināmos) un ar cietsakausējumu plāksnītēm (T15K6 — 
tēraudu apstrādei, BK8 un BR4 — čugunu apstrādei).

1. rīvurbja daļas  un ģeometriskie  elementi

Rīvurbis stipri atgādina paplašinātājurbi. Galvenā atšķirība no 
paplašinātājurbja ir tā, ka rīvurbis nogriež daudz mazāku uzlaidi un 
tam ir lielāks zobu skaits (no 6 līdz 12, neskaitot speciālos vienzoba 
un divzobu rīvurbjus).

Cilindriskā rīvurbja galvenās daļas parādītas 193. zīmējumā.
Rīvurbja d a r b ī g ā  daļ a ,  kurai ir griezējzobi, savukārt sa

stāv no divām daļām: griezējdaļas C un kalibrējošās daļas E. G rie- 
z ē j d a ļ a (iegriezes daļa), kurā starp asmeņiem un asi izveidojas
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galvenais iestatīšanas leņķis <p (griezejdaļas konusa leņķis 2ip), 
veic galveno griešanas darbu.

K a l i b r ē j o š ā  d a ļ a  paredzēta rīvurbja vadīšanai pa cau
rumu, izrīvējamā cauruma kalibrēšanai un rīvurbja diametra sagla
bāšanai pēc pārasināšanas. Kalibrējošā daļa sastāv no diviem .pos

miem: cilindriskā posma F un 
koniskā posma, t. s. pretko- 
nusa G. Pretkonusa uzdevums 
samazināt rīvurbja berzi gar 
apstrādāto virsmu, kā arī sa 
mazināt cauruma plašinā 
sanos.

Ar roku darbināmiem rīv 
urbjiem pretkonusu pieņem 
0,15 mm robežās; mašīnrīv- 
urbjiem 0,04—0,08 mm uz 
katriem garuma 100 mm.

Griezējdaļai priekšgalā iz 
veido vadītājkonusu 45° leņķī 
attiecībā pret rīvurbja gala 
virsmu: vadītājkonuss pasar
gā griezējdaļu no bojājumiem 
un palīdz labāk ievadīt rīvurbi 
agrak izurbtajā caurumā.

Rīvurbja griezējdaļā ir as- 
zobu asinājums (šķēlums 
А—А ) ; kalibrējošā daļā iz
veido cilindrisku vadlentīti / 
(šķēlums В—В), kas uzlabo 
rīvurbja vadīšanu un dod 
iespēju izgatavot to ar precī
zāku diametru. Instrumentu 
tēraudu rīvurbjiern lentītes 

192. zīm. Rīvurbju tipi: platums [ =  0,08-^0,5 mm (at-
a — rīvurbji ar cietsakausējuma plāksnītēm un 1r0t*ibo  п а  гп т и гЫ о  rlictm Afrsi\ konisku kātu; ь -  ātrgriezējtērauda rīvurbji ar KarlDa no nvuroja aiameiraj,
piemetinātu konisku kātu; c —  uzm aucam ie r īv  b e t  Г1 V U r l i j  i c m  а  Г c l c t s a k a U S C  
urbji a r  cietsakausējum a p lā k s n ī tē m ;  d —  v ie n -  • f  n  i r  .

gaba la  rokas r ī v u r b i s  jUlTlU plaKsnitcm f  U , iO  .

-t-0,25 mm.
Rīvurbja kātu iestiprina 

patronā v,ai grieztuvītē (izrīvēšanai ar rokām). Rokas rīvurbjiern 
ir cilindrisks kāts: 'ar kvadrātisku gala posmu, ko iebīda grieztuvītē. 
Mašīnrīvurbjiem kāts var but konisks ar plakanu līdzņēmēja galu, 
cilindrisks ar kvadrātisku gala posmu, kā arī cilindrisks visā 
garumā.
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Starp rivurbja darbīgo daļu un kātu ir k a k l i ņ š .
Rīvurbja griezēj daļai ir skaidleņķis y, mugurleņķis a, ķīļleņķis p 

un griešanas leņķis 6. Šos leņķus mērī galvenajā šķēlējplaknē, t. i., 
plaknē, kas perpendikulāra griezējkonusa veidulei (šķēlums A—A).

S k a i d l e ņ ķ i s  у ir leņķis starp skaidvirsmas pieskari un 
aksiālo plakni, kas iet caur aplūkojamo asmens punktu. I n s t r u 
me n t u  t ē r a u d u  rīvurbjiem skaidleņķi у pieņem robežās по 0 
līdz 10° (0— gludapstrādes rīvurbjiem un apstrādājot trauslus me
tālus) . Rīvurbjiem ar c i e t s a k a u  s ē j u mu  p l ā k s n ī t ē m  
leņķis \’=0  -g —5°.

A - A  6 - 6

(gnezējdalā) (kalibrējošā daļā)

193. zini. Galvenās rīvurbja daļas

M u g u r l e ņ ķ i s  a ir leņķis starp pieskarplakni aplocei, ko 
apraksta apskatāmais punkts, un rīvurbja zoba mugurvirsmu. Mu- 
gurleņķi а pieņem 6— 15° robežās (lielākās vērtības pieņem mazu 
diametru rīvurbjiem).

Kalibrējošā daļā leņķus mērī šķēlumā, kas .perpendikulārs rīv- 
urbja asij (šķēlums В—В). Sakarā ar cilindrisko lentīti kalibrējošā 
daļā mugurleņķis vienlīdzīgs nullei.

Rīvurbjiem, kas izgatavoti no instrumentu teraudiem, izveido 
šādus g a l v e n o s  i e s t a t ī š a n a s  l e ņ ķ u s  <p : rokas rīv-
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urbjiem ф=0,5-и 1,5°; mašīnrīvurbjiem, kas paredzēti caurumu ap
strādei stigros metālos (tēraudā), <jp=15°; caurumu apstrādei ču
gunā ф =  5°; dobumu izrīvēšanai, kā ari caurumu izrīvēšanai pēc 3. 
un zemākas precizitātes klases ф=45°.

Mašīnrīvurbjiem, kas paredzēti caurumu apstrādei tērauda sa
gatavojumos, leņķi ф pieņem lielu (15°) tāpēc, ka pie maza leņķa 
skaida ir daudz plānāka un to grūti nogriezt (tā netiek nogriezta, 
bet nokasīta; norisinās pulēšana). Turpretim čuguna apstrādē plā
nas skaidas vieglāk nogriežamas, un tāpēc leņķi ф var pieņemt ma
zāku; mazs leņķis ф ne tikai ļauj iegūt precīzāku un gludāku apstrā
dāto virsmu, bet arī palielina rīvurbja noturību. Noturības palieli
nāšanās izskaidrojama ar to, ka stūri (asmeņu un lentīšu salaiduma 
vietas) kļūst masīvāki, tāpēc labāk noplūst siltums un palielinās 
stūru izturība.

JRīvurbjiem ar c i e t  s a k a u s ē j u m u  p l ā k s n ī t ē m  leņķis 
Ф=30 45°.

2. GRIEŠANAS REŽĪMA UN NOGRIEŽAMĀS Sl.OKSNITES ELEMENTI
IZRĪVĒŠANĀ

Visas definīcijas un formulas izrīvēšanā ir līdzīgas tām, ko lieto 
paplašināšanā (sk. 315. lpp.).

Nogriežamās sloksnītes biezums ч 
ļ (194. zīm.) izrīvēšanā parasti ir mazs

(0,02—0,05 mm) un as^pfsk. 80. zīm.), 
tāpēc spiediens no nogriežamās sloksnī
tes puses koncentrējas asmens tuvumā, 
nogriežamā sloksnīte tiek stipri defor
mēta, kā arī rodas liela berze uz rīvurbja 
zobu mugurvirsmas un tā intensīvi no
dilst.

Griešanas dziļums ir atkarīgs no ap-

Ф

apstrādes uzlaides, ko gludās (galīgās) 
strādes rīvurbjiem pieņem 0,05—0,25 mm 
uz katru pusi.

Iepriekšējai izrīvēšanai apstrādes uz
laidi var ņemt 2—3 reizes lielāku. Glu
dajai (galīgajai) izrīvēšanai vidējās uz
laides vērtības atkarībā no rīvurbja dia
metra ir šādas.

Rīvurbja diametrs
(mm) . . . līdz 5 6— 10 11— 15 16—30 31—50 51—60 61—80

Uzlaide uz katru 
pusi (mm) 0,05 0,075 0,1 0,125 0,15 0,2 0,25
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Pārskrējiens Д=1н-3 mm (sk. 317. lpp.).
Izrīvēšanā aksiālais spēks un griešanas pretestības speķu iz

raisītais moments ir mazs (sakarā ar mazo griešanas dziļumu), un 
tāpēc tos reti kad aprēķina.

3. RIVURBJU NODILUMS. GRIEŠANAS ĀTRUMS, KO PIEĻAUJ
RIVURBIS

Tā kā izrīvēšanā nogriežamās sloksnītes biezums ir mazs un 
griešanas ātrums ir relatīvi zems, tad rīvurbji nodilst galvenokārt 
na mug'iirvīrsmu un stūros; dilst arī vadlentīte.

Rīvurbis ir galvenokārt gludapstrādes instruments, un tāpēc 
par tā nodiluma kritēriju pieņem tehnoloģisko nodilumu, t. i., tādu 
nodiluma lielumu, sākot ar kuru apstrādātais caurums vairs neat
bilst tehniskajiem noteikumiem (vai nu diametra izmērs vairs ne
iekļaujas pielaides laukā, vai pasliktinās apstrādātās virsmas glu- 
dums). Rīvurbjiem, kas izgatavoti no i n s t r u m e n t u  t ё r a u- 
d i e m, maksimāli pieļaujamais mugurvirsmas nodilums hm=  
=0,6 0,8 mm. Rīvurbjiem a r  c i e t s a k a  use  j u mu  p l ā k 
s n ī t ē m  nerūdītu tēraudu un čuguna apstrādē /гт =  0,4ч-0,7 mm. 
bet rūdītu tēraudu apstrādē hm =  0,3-1-0,35 mm (195. zīm.).

Strādājot ar nodilušu rīvurbi, 
caurums kļūst ekscentrisks un 
var būt gan mazāks, gan ari lie
lāks par rīvurbja nominālo iz
mēru.

195. z i m. Ri\ urbju no
dilums

196. z ī m. Nodiluša riv- 
urbja atspicdums

Lielāks caurums var veidoties tāpēc, ka rīvurbja zobi parasti nodilst 
nevienmērīgi. Sīkās skaidas un metāliskie putekļi, kas rodas izrī
vēšana, sakrājas sprauga starp cauruma sienu un vairāk nodilušo 
zobu un atspiež rīvurbi par kādu atstatumu А (196. zīm.). Pretējais 
zobs sāk nogriezt biezāku kārtu un tā palielina cauruma diametru 
un rada ekscentricitāti.
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Smalkās skaidas turklāt saskrāpē apstrādāto virsmu, pasliktinot 
tās gludumu (mikroģeometriju).

Bez tam, pieaugot nodilumam, uzķepums kļūst izturīgāks; ari 
tas veicina cauruma diametra palielināšanos un apstrādātās virsmas 
gluduma pasliktināšanos.

Cauruma plašināšanos (apstrādātās virsmas diametra palie
lināšanos1) stipri ietekmē rīvurbja un iepriekš apstrādātā cauruma 
asu sakrišana; jo precīzāk asis sakrīt, jo mazāk caurums plašinās.

Mašīnrīvurbjiem. kas izgatavoti no instrumentu tēraudiem, tē
rauda apstrādē noturība T =  12 ч- 84 min (ja D ir līdz 80 mm), bet 
čuguna apstrādē Г=20ч-150 min [33]; rīvurbjiem ar D=30~-  
-34 mm tērauda apstrādē ieteicamais T = 48 min.

Rīvurbjiem ar cietsakausējumu plāksnītēm [32] nerūdītu tē
raudu apstrādē Г=23-^-180 min, bet čuguna apstrādē r=30-f- 
-  ̂240 min; rīvurbim ar D =  25 mm ieteicamā noturība 7’=55 min 
(nerūdīta tērauda apstrādē).

G r i e š a n a s  āt rumu,  ko pieļauj no i n s t r u me n t u  tē 
r a u d i e m izgatavotu rīvurbju griezējīpašības, aprēķina pēc 
iormulas

c

ra,min'

kur visi apzīmējumi ir tādi paši kā urbšanā un paplašināšanā.
26. tabulā sniegtas Cv, zv , yv, m un xv vērtības rīvurbjiem, kas 

izgatavoti no ātrgriezējtēraudiem P18 vai P9.

26. tabula

Cv, z\-> m, xv un yv vērtības rīvurbjiem, kas izgatavoti 
no ātrgriezējtēraudiem PĪS un P9 [33]

Apstrādājamais metals*
K oeficienti un pakapju rādītāji

cv m J'v >v

Konstrukciju oglekļtērauds;
=  75 kG/mm2, HB =  215 10,5 0,4 0,3 0,65 0,2

Pelēkais čuguns; HB—190 15,6 0,3 0,2 0,5 0.1

* Datus par citiem apstrādājamiem metāliem sk. [33ļ.

1 Praksē sastopami ari caurumu «negatīvās» plašināšanās gadījumi, kad
apstrādātās virsmas diametrs kļūst mazāks par apstrādē lietota rīvurbja dia
metru. Tas notiek tad, ja leņķis <p ir mazs uri tāpēc palielinās apstrādātās virsmas 
elastīgās deformācijas.
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Tabulā sniegtās vērtības lietojamas tad, ja karsti velmēta tē
rauda apstrādē kā dzesētāj šķidrumu izlieto emulsiju vai pelēko ču
gunu apstrādā sausā veidā un ja cauruma dziļums nepārsniedz 3D.

Citādiem apstrādes apstākļiem sniegtās Cv vērtības jākoriģē, 
reizinot ar korekcijas koeficientiem, kuru skaitliskās vērtības ir tādas 
pašas kā urbšanā (XI nod., 9. iedalījums); t;,- aprēķina formulā tas 
ietverts kopējā korekcijas koeficientā Ķ.

Izrīvējot n e r ū d ī t u s  konstrukciju oglekļtēraudus, hroma un 
hromniķeļa t ē r a u d u s  ar cietsakausējuma TI5K6 plāksnīšu rīv- 
tirbjiem un dzesējot ar emulsiju, Tehnisko normatīvu zinātniskās pēt
niecības birojs НИБТН [32] ieteic šādu formulu:

v ,■ 4 9 0 0 .  D ,0,3

„0.65 “09 m/min.

Sājā formulā nav ietilpināts griešanas dziļums t, kas izskaidro
jams ar tā mazo ietekmi uz griešanas ātrumu, ko pieļauj nvurbji 
ar cietsakausējuma plāksnītēm (pieņemto uzlaižu robežās).

Izrīvējot p e l ē k o  č u g u n u  ar rīvurbi, kam ir cietsakausē
juma BK8 plāksnītes, un dzesējot ar emulsiju, pieļaujamais grie
šanas ātrums

100 000. D0’2 , .
Vi 70,45 s0S _ 1,3 m /m ln -

Izrīvējot r ū d ī t u s  konstrukciju t ē r a u d u s  (<ть =  160h- 
-h 180 kG/mm2; //C=49-^54) ar rīvurbjiem, kam ir cietsakausē
juma T15K6 plāksnītes, un dzesējot ar emulsiju, pieļaujamais grie
šanas ātrums

_____14. D0'4
Z’ī jO.85 sl,05 _ (0,75 m/min.

Tāpat kā urbšanā un paplašināšanā, arī izrīvēšanā lieto eļļojošos 
dzesētājšķidrumus. Tā kā izrīvēšanas procesā griešanas ātrumi ir 
relatīvi mazi un nogriežamās sloksnītes biezums tāpat ir mazs, tad 
rodas sevišķi labvēlīgi apstākļi eļļojošā dzesētājšķidruma īpašību 
efektīvai izpausmei. Ja šķidrumu izraugās atbilstoši katrreizējiem 
apstākļiem, sīkās skaidiņas vairs nepielīp pie rīvurbja zobu virsmas, 
rīvurbis mazāk «ieēdas» metālā, paaugstinās apstrādātās virsmas 
kvalitāte un precizitāte, palielinās rīvurbja noturība.

Apstrādājot tēraudus, lieto emulsijas, sulfofrezolu (izņemot le
ģēto tēraudu apstrādi), kompaundētās un augu eļļas; apstrādājot 
kaļamo čugunu — emulsijas; apstrādājot pelēko čugunu — emulsi
jas, petroleju vai ari apstrādi veic sausā veidā; apstrādājot alumī
niju — terpentīnu ar petroleju.

Apstrādājot karstumizturīgos tēraudus, lieto no ātrgriezējtērau- 
diem P18 un Р9Ф5 izgatavotus rīvurbjus. Karstumizturīgā tērauda
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ЭИ69 apstrādē lieto [217] rīvurbjus, kam y =  0, u =  6°, <p=l5°; šā
diem rīvurbjiem zobu skaits sniedzas līdz 10— 14, kalibrējošo len
tīšu platums — 0,2 mm. Rlvurbim jābut rūpīgi uzasinātam un 
lepētam.

Par eļļojošo dzesētājšķidrumu lieto 5— 10% emulsiju. 
Griešanas režīma elementi: t — līdz 0,2 mm, s — līdz 

0,7 mm/apgr, о— 3,5 m/min. Apstrādātās virsmas gludums sasniedz
7 7 -V8.

4. GRIEŠANAS REŽĪMA ELEMENTU NOTEIKŠANA IZRĪVĒŠANA

Izrīvēšanai griešanas režīma elementus noteic tādā pašā kārtībā 
kā paplašināšanai; starpība ir vienīgi tā, ka izrīvēšanā moments, 
aksialais spēks un griešanai izlietojamā jauda ir neliela, tāpēc iz
raudzītos elementus nepārbauda ne pēc mašīnas izturības, ne pēc 
jaudas. Izrīvēšanai parasti izmanto tās pašas metalgriešanas mašī
nas, uz kurām urbj un paplašina caurumus; tāpēc uz mašīnas, kas 
izturības un jaudas ziņā dod iespeju veikt cauruma iepriekšējo ap
strādi ar urbi vai paplašinātājurbi, apstrāde ar rīvurbi ir jo vairāk 
iespējama.

1. P a d e v i  atkarībā no tehnoloģiskajiem faktoriem izraugās ta
bulās [32], [33], [172].

Ja rīvurbis izgatavots no i n s t r u m e n t u  t e r a u d i e m,  tad, 
izrīvējot caurumus (kad rīvurbis iziet cauri metālam) tēraudu sa
gatavojumos, kam ob<90 kG/mm2, mehāniskās padeves lielums 
vienā apgriezienā s =  0,2-7 3,2 mm/apgr (ja Z) =  5-7 80 mm); tē
rauda sagatavojumu (ob<90 kG/mm2) iepriekšējā izrīvēšanā (pēc 
paplašināšanas), ja cauruma diametrs D =  35 mm, ieteicams izrau
dzīties s=2  mm/apgr [33].

Ja izrīvēšanā jāiegūst virsmas ar gluduinu \77—V &  tad padeves lielums 
nedrīkst pārsniegt: a) apstrādājot tēraudus, kam cT(,< '90 kG/mm2, čugunus, kam 
HB-< 170, krāsainos metālus un vieglsakausējumus — 1,5 mm/apgr; b) apstrā
dājot tēraudus, kam of>90 kG/mm2, un čugunus, kam HB 170— 1,0 mm/apgr.

Strādājot ar c i e t s  a k a u s ē  j u mu  p l ā k s n ī š u  r ī v u r b 
j i em,  ieteicamās padeves sk. [32]. Izrīvējot caurumus norūdīta 
tērauda sagatavojumā, ja D =  10 7- 80 mm, s =  0,35^- 1,2 mm/apgr; 
turpretim, izrīvēiot caurumus 25A (V8), s=0,45 mm/apgr [32], 
[172].

Tabulas izraudzīto p a d e v i  pec tam i z  k o r i ģ ē  atbilstoši 
metalgriešanas mašīnas kinemātiskajiem datiem.

2. Kad izraudzīta padeve, kā arī zināms griešanas dziļums un 
uzdotā noturība, aprēķina pieļaujamo rīvurbja g r i e š a n a s  āt 
rumu.  Instrumentu tēraudu rīvurbjiem
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С.,. D zv
V ,  :

7 .  čxv . sy'v
• K  m/min.

Kjad jāiegūst apstrādātā virsma У7 un V8 izrīvēšanā ar rīv- 
urbjiem, kas izgatavoti no instrumentu tērauda, griešanas ātrums 
nedrīkst pārsniegt noteiktu vērtību: ja virsma V7 jāiegūst tērauda 
un kaļamā čuguna sagatavojumā, vmaks =  8-t-12 m/min, bet, jia 
pelēka čuguna sagatavojumā, — втак8=1Г) m/min; ja virsma V8 
jāiegūst tērauda un kaļamā čuguna sagatavojumā, vmtLks =4  —
3- 6 m/min, bet, ja pelēkā čuguna sagatavojumā, — t»maks =  
=  8 m/min [33].

3. Pēc griešanas ātruma aprēķina a p g r i e z i e n u  ska i t u,  
ko pēc tam izkoriģē atbilstoši mašīnas kinemātiskajiem datiem. Pēc 
koriģētā apgriezienu skaita aprēķina faktisko griešanas ātrumu.

4. Beigās aprēķina ma š ī n l a i k u .

5. PIEMĒRI

1. piemērs. Nosacīt urbja, paplašinātājurbja un rīvurbja diametrus un iz
raudzīt griezējinstrumentus un griešanas režīma elementus cauruma izrīvēšanai, 
ja cauruma diametrs ir 25A ( '7 S) un garums 100 mm, sagatavojuma mate
riāls — nerūdīts tērauds 45 (at= 75 kG/mni2) un izrīvēšanā lieto dzesetājšķid- 
rumu. Instrumentam ir cietsakausējuma plāksnītes. Metalgriešanas mašīnas 
tips -  2A150 (sk. 310. lpp.).

A t r i s i n ā j u m s .
1. Nosakām urbja, paplašinātājurbja un rīvurbja diametrus.
1. Rīvurbja diametrs £>r =25 mm (galīgi apstrādātā cauruma diametrs)
2. Paplašinātājurbja diametrs

" r  * 'r
Izrīvēšanā griešanas dziļums (uzlaide) tr =  0,125 mm (sk. 328. lpp.)
Tāpēc Dp =  25 — 2 - 0,125 =  24,75 mm.
3. l'rbja diametrs D„\

O p -2 .fp.
Paplašināšanā griešanas dziļums (uzlaide) ī p =  0.75 mm (sk 317. Ijip.)
Tāpēc Du =  24,75 — 2 ■ 0,75 =  23,25 mm.
II. 1. Rīvurbis ar cietsakausējuma T15K6 plāksnītēm (sk. 325. lpp.); tā 

diametrs D =  25 mm un leņķis <p =  45° (sk. 328 lpp.); rīvurbja maksimālais pie
ļaujamais nodilums hm=  0,4 min (sk. 329. lpp.); pieļaujamā nodiluma vērtība 
ir minimālā, jo apstrāde ar rīvurbi ir galīga un jāiegūst virsma V8.

2 Padeve s =  0,45 mm/apgr (sk. 332. lpp.).
Izkoriģējot pec metalgriešanas mašīnas datiem, iegūstam s =  0,4 mm/apgr.
3. Griešanas ātrums, ko pieļauj rīvurbja griezējīpašības (331. lpp.):

4900. D0’3 
V \ -  j O ,7 s0,65 _ 0 0,9 m/min.
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Ieteicama noturība Г=55 min (sk. 330. lpp.), tapec

4900.250’3 , .
Vi ~  5s0,7 Q 40,65 750,9 — 20 m/nl,n-

4. Aprēķinātājām griešanas ātrumam atbilstošais apgriezienu skaits 

1000. v f 1000.29tl --  1 --
я . D 3,14.25

369 apgr/min.

Izkoriģcjot to pcc mašīnas datiem, iegūstam rtf =  351 apgr/min. 
Faktiskais griešanas ātrums

M a š ī n 1 a i к s

3,14.25.351 _  , .
vf = --------- ------ =  27,6 m/min.

f 1000

Hh у +  Д__ 100 +  0,125.ctg45° +  2

n .s  351.0,4
=  0,73 min.

Griešanas režīma elementus izrīvēšana vienkāršāk var noteikt pec kartēm 
un tabulām, kas sniegtas rokasgrāmatās [32], [33].
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FRĒZĒŠANA

Frēzēšana ir augstražīga un ļoti izplatīta metālā apstrādes me
tode. Tā metālu griešanai izmanto īpašu instrumentu —- t. s. Irēzi. 
Frāze ir daudzzobu instruments, kas izveidots kā rotācijas ķermenis, 
kam uz veidotājvirsmas vai gala virsmas ir griezējzobi. Frēzēšanā 
galvenā kustība ir rotācijas kustība (tā ir frāzei); padeves kustība 
ir virzes kustība, t. i., frēzes un sagatavojuma relatīvā pārvietoša
nās (pārvietot var gan sagatavojumu, gan arī frēzi, piemēram, zobu 
frēzēšanā). 1

1. FRĒŽU T IP I

Ar frēzēm apstrādā ārējas plakanas virsmas (197. zīm. a, b, c, 
/), rievas (197. zīm. d, e, g)  un fasonvirsmas, pie kam pēdējā gadī
jumā nepieciešama atbilstošas formas frēze (197. zīm. h, i, /). Ir ari 
frēzes rotācijas ķermeņu apstrādei, metālu pārgriešanai (zāģi), vītņu 
izgatavošanai (vītņfrēzes), zobratu izgatavošanai (rnoduļfrczes).

Praksē sastopamas viengabala frēzes, sastādītas frēzes un sa
liktas frēzes; visām tām griezējdaļa var būt gan no ātrgriezējtērau- 
diem, gan ari izveidota ar cietsakausējumu plāksnītēm.

Pēc zoba konstrukcijas frēzes iedala frēzēs ar taisnmuguras zo
biem (198. zīm. a) un ar aizmugurētiem zobiem (198. zīm. b).

Frēzes ar taisnmuguras zobiem vienkāršāk izgatavojamas, tām 
ir lielāka noturība un ar tām iegūst gludāku apstrādāto virsmu. 
Lai samazinātu frēzes mešanos, uz zobiem atstāj cilindrisku lentīti 
/■=0,05 H- 0,1 mm; mugurleņķis a sākas tikai aiz šīs lentītes.

Taisnmuguras zobu trūkums ir tas, ka pēc pārasināšanas, kas 
notiek pa mugurvirsmu, samazinās zobu augstums H  un telpa (starp 
zobiem), kur novietojas skaida.

Aizmugurētā zoba mugurvirsma izveidota pēc logaritmiskās vai 
Arhimeda spirāles (biežāk pēc Arhimeda spirāles, jo logaritmiskās- 
spirāles iegūšana saistīta ar lielākām grūtībām). Aizmugurētā zoba.
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galvenā priekšrocība ir tā, ka pārasināšanā, kas notiek pa skaid 
virsmu, neizmainās zoba profils. Tāpēc aizmugurētos zobus mēdz 
izveidot fasonfrēzēm.

Cilindriskās frēzes Oolo frēzes

C i l i n d r i s k ā s  f r e z e s  (197. zīm. a) lieto plakanu virsmu 
apstrādei. Iespējamas ne vien zīmējumā parādītā tipa frēzes, kurām 
griezējzobi novietoti pa skrūvlīniju, kas izveido ar frēzes asi skrūv- 
veida skaidrievas slīpuma leņķi (leņķis со), bet arī frēzes, kurām 
griezējzobi novietoti paralēli asij (taisnzobu frēzes). Tomēr taisn- 
zobu cilindriskās frēzes (sk. turpmāk) pēdējā laikā nelieto.

Frēzes ar diametru 60—90 mm lieto galvenokārt tad, ja grie
šanas dziļums ir līdz 5 mm, ar diametru 90— 110 mm, — ja igrie-
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sanas dzijums ir līdz 8 mm, ar diametru 110— 150 mm, ja grie
šanas dziļums ir lidz 12 mm.

Frēzes platumam B tr jābūt mazliet lielākam par sagatavojuma 
platumu (ne mazāk ka par 3—5 mm).

P u s g 1 u d a i apstrādei parasti lieto cilindriskās frēzes ar sī
kiem zobiem (viengabala).

G a l a  frēzes (197. zīm. b) tāpat lieto plakanu virsmu apstrā
dei. Tās izgatavo galvenokārt ar ieliekamiem nažiem, kas korpusā 
iestiprināti pēc dažādiem paņēmieniem.

D i s k a  frēzes var lietot gan plakanu virsmu apstrādei (ar galu 
jeb pieri, 197. zīm. c), gan rievu frēzēšanai; rievu platums B, dzi-

I e g r i e š a n a s  un n o g r i e š a n a s  frēzes (197. zīm. e) 
lieto šauru rievu iegriešanai un metālā nogriešanai (pārgriešanai). 
Gadījumos, kad jāpārgriež lieli sagatavojumi vai vairāki sagatavo
jumi reizē, izmanto diska zāģus metalam; to diametrs no 300 līdz 
1600 mm.

K ā t u  frēzes var izmantot gan plakanu virsmu apstrādei (ar 
cilindrisko daļu, 197. zīm. f), gan arī rievu apstrādei (197. zīm. g). 
Rievu frēzēšanā reizē ar griezējzobiem, kas novietoti uz cilindriskās 
virsmas, griešanā piedalās arī zobi, kas novietoti uz frēzes gala 
virsmas.

Iestādītājs novators V. Karasevs stipri pārgrozījis kātu frcžu 
konstrukciju. V. Karaseva frēzēm (199. zīm.) ir šādas atšķirības 
no standartfrēzēm: aploces solis tām ir nevienmērīgs (kas samazina 
vai pilnīgi novērš vibrācijas), zoba augstums un skaidrievas pa
mata rādiuss palielināts, zobu skaits samazināts līdz 3—5 (kas

ļums t (197. zīm. d ) .

198. z ī m.  Frēzes zobu konstrukcijas: 
ci — taisnmuguras zobs; b — aizmugurēts zobs

22 Metālu griešana
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pārējais
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palielina skaidrievas tilpumu un zobu izturību) un spirāles slīpuma 
leņķis palielināts līdz 45° (kas atvieglina skaidas novadīšanu). Lai 
novērstu asmeņu izdrupšanu, frāzes zobu galos noslīpē 1—3 mm 
platu lentīti 13° leņķī pret frāzes asi. Šīs atšķirības dod iespēju veikt 
apstrādi ar paaugstinātiem griešanas režīma elementiem un dažās 
operācijās celt darba ražīgumu 2—3 reizes.

200. z i m. Frēzes ar cietsakausējumu plāksnītēm: 
a —  sa lik tā  g a la  frē ze ; b — sa lik tā  c ilin d riskā  frā ze

L e ņ ķ u  frēzes lieto tādu virsmu apstrādei, kuras viena pret otru 
novietotas kādā leņķī. Tās izgatavo kā vienleņķa un divleņķu frē
zes (197. zīm. h).

F a s o n f r ē z e s  lieto tādu virsmu apstrādei, kam ir ieliekts

22*
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profils (197. zīm. i ) vai izliekts profils (197. zīm. /). Tā kā frāzēm, kas 
izveidotas ar c i e t s a k a u s ē j u mu  p l āks n ī t ē m,  ir vairākas lie
las priekšrocības (augsts ražīgums, augsta apstrādāto virsmu kva
litāte, kas dažreiz pat ļauj iztikt bez slīpēšanas, iespēja apstrādāt 
rādītus tēraudus, mazāks leģējošo elementu izlietojums, zemāka ap
strādes pašizmaksa u. c.), tad tās ar labām sekmēm ieviestas metāl
apstrādes rūpniecībā, kur aizstājušas daudzas no instrumentu tērau- 
diem izgatavotas frāzes. Rūpniecībā sevišķi plaši izplatījušās gala 
frāzes ar cietsakausējumu plāksnītēm, tomēr lieto ari diska, kāta, 
rievu un fasonfrēzes.

PSR Savienībā pēdējā laikā izdarīti vairāki pētījumi, kas pierāda, 
ka ir iespējams sekmīgi lietot arī cilindriskās frēzes ar cietsakausē
jumu plāksnītēm.

200. zīmējumā а parādīta salikta gala frēze ar cietsakausējumu 
nažiem, kas iestiprināti korpusā 2 ar ķīļiem 3 un skrūvēm 4. Turpat 
(200. zīm. b) parādīta salikta cilindriskā frēze ar spirālveidīgu ciet- 
sakausējurna plāksnīti 1, kas pielodēta pie turētāja 2, kurš savukārt

ievietots korpusā 3 rievā; frēzes dia
metrs 90— 150 mm, zobu (nažu) skaits
4—8, zoba (spirāles) slīpuma leņķis 
20° [34].

Tā kā, palielinot skrūvveida skaid- 
rievas slīpuma leņķi со, pieaug frēzes 
noturība (sk. 369. lpp.), PSR Savie
nībā izstrādātas metodes, kas dod 
iespēju izgatavot frēžu skrūvveidīgās 
cietsakausējumu plāksnītes ar lielu 

2°1 zīm. Cilindriskā frēze ar le ы (līdz 70°) [199]. Tādas plāk-
snlt’es lieto cilindriskajām, kāta un 

slīpuma leņķi gala frezem, kuras izgatavo gan ka
viengabala lodētas (plāksnītes pielodc 
tieši pie korpusa, 201. zīm.), gan arī 

kā saliktās (plāksnītes pielodētas pie ieliekamiem nažiem) frēzes.
Maza diametra (3—25 mm) cietsakausējumu frēzes izgatavo 

pilnīgi no cietsakausējumiem (tā saucamās monolita frēzes jeb vien
gabalainās cietsakausējumu frēzes).

Saliktām g a l a  frēzēm (ar ieliekamiem nažiem) diametrs mēdz 
būt no 75 līdz 400* mm un šāds zobu skaits:

* Vissavienības Instrumentu zinātniskas pētniecības institūts ВНИИ izstrā
dājis un ieviesis ražošanā speciālas gala_ frēzes ar cietsakausējumu plāksnītēm 
diametrā līdz 1000 mm, ar kurām vienā pārgājienā var nogriezt līdz 30 mm lielu 
uzlaidi un kas paaugstina ražīgumu 2 reizes (salīdzinājuma ar agrak lietoto 
konstrukciju frēzēm) [134].
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Frezes diametrs
D ( m m ) ..................  75 90 110 130 150 200 250 300 350 400
Zobu skaits г  . 4 6 8 8 10 10 12 16 18 22

Gala frežu diametru D  izraugās atkarībā no frezejamas virsmas 
platuma B; aptuveni D =  1,6 • B.

2. FREZES GRIEZEJDAĻAS ĢEOMETRISKIE ELEMENTI

Frēzes griezējdaļas ģeometriskie elementi parādīti 202. zīmējumā. 
G a l v e n a i s  s k a i d l e ņ ķ i s  у tiek mērīts plaknē, kas ir gal

venā asmens normālplakne dotajā punktā (šķēlums C— C).

202. z ī m. Frezes griezejdaļas ģeometriskie elementi

Gala frāzei (202. zīm. a) galvenais asmens atrodas kādā leņķī cp, 
ko sauc par galveno iestatīšanas leņķi. Cilindriskai frāzei ar skrūv- 
veida zobu (202. zīm. b) galvenais lasmens novietots skrūvlīnijas 
virzienā.

Frāzēm, kas izgatavotas no ā t r g r i e z ē j t ē r a u d i e m ,  gal
venā skaidleņķa lielums svārstās 5—30° robežās (sīkāk sk. [33]).

Gala frāzēm ar c i e t s a  k a u s ē j u m u  p l ā k s n ī t ē m  leņķis 
-y= + 10°^--20° (sk. 28. tabulu).

Trīspusīgām diska frāzēm ar c i e t s a k a u s e j u m u  p l ā k 
s n ī t ē m  skaidleņķa vērtības ir šādas: apstrādājot tēraudus, kam 
(Tb<80 kG/mm2, —5°; apstrādājot tēraudus, kam cb =  80-F 
-1-120 kG/mm2, y =  —10°; apstrādājot tēraudus, kam cb=120-F 
-6- 160 kG/mm?, y—~  15°; apstrādājot čugunus, у = + 5 °.

Dažreiz skaidleņķi uzdod plaknē, kas perpendikulāra frēzes asij
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(leņķis у' šķēlumā D—D ), un plaknē kas sakrīt ar frēzes ass vir
zienu (leņķis y"  šķēlumā А—А).

Lai pārietu no leņķa y' uz leņķi y, var izmantot šādas formulas. 
Gala frēzci (l. i., kad asmens novietots zem leņķa)

tgy =  I gy' • sincp +  tgco • coscp 

un cilindriskai frēzci

tgY =  tgY' -costo.

Sajās formulās со — frezes zobu slīpuma leņķis pret tas asi, cp - 
galvenais icstatīšanas leņķis gala frēzes asmenim.

G a l v e n a i s  m u g u r l e ņ ķ i s  a tiek mērīts plaknē, kas per
pendikulāra frēzes asij (šķēlums D—D). Tas izveidojas starp frēzes 
zoba rnugurvirsmas pieskari apskatāmajā galvenā asmens punktā 
un šā punkta rotācijā iegūtās aploces pieskari. Dažreiz mugurleņķi 
uzdod galvenā asmens normālplaknē (leņķis an šķēlumā С—C).

Cilindriskai frēzei
tga =  tg «n • costo; 

gala frēzes galvenajam asmenim

t g . = S i i -
sin ф

Mugurleņķis ai palīgasmenim (uz frēzes gala virsmas) tiek me
rits šķēlumā В—В, kas perpendikulārs palīgasmenim.

Ā t r g r i e z ē j t ē r a u d u  
frēzēm galvenais mugurleņ
ķis tiek pieņemts robežās n o  
12 līdz 30" (atkarībā no frē
zes tipa) ķ

Ga l a  f r ē z ē m ar ci et -  
s a k a u s ē j u m u  p l ā k 
s n ī t ē m  а — 10—25° (38. ta
bula) ; d i s k a  f r ē z ē m  tē
raudu apstrādē mugurleņķis 
а =  20—25°, bet čuguna ap
strādē а =  10ч-15°.

Palielinātā mugurleņķa 
vērtība frēzēm (salīdzinājumā, 
piemēram, ar griežņiem) iz
skaidrojama ar to, ka frēzē-

203. ztm.  F r ē z e s  m u g u r le ņ ķ is  g r ie š a n a s  
p ro c e s ā

1 S īk ā k  sk . [33 ].
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sānā (it sevišķi rievu iegriešanas un diska frēzēm) nogriežamās 
sloksnītes biezumi ir relatīvi mazi, tāpēc asmens noapaļojama rā
diusam q jābūt minimālam (lai samazinātu berzi un dilšanu pa rnu- 
gurvirsmu, sk. 198. lpp.). Atsevišķos gadījumos, piemēram, zobam 
iegriežoties (sk. 207. zīm.), nogriežamās sloksnītes biezums pat vien
līdzīgs nullei, un tad it sevišķi vēlams absolūti ass (q =  0) asmens, 
kāds tas faktiski nekad nav; taču q lielumu viegli var samazināt, 
palielinot leņķi a, tāpēc frēzēm tas ir ievērojami lielāks nekā virpo
šanas griežņiem.

Tā kā reizē ar frēzes rotāciju notiek ari frēzes un sagatavojuma 
relatīva pārvietošanās, tad griešanas virsmas profils ir pagarinata 
cikloīda OC (203. zīm.) un griešanas procesā leņķa a vietā rodas 
faktiskais mugurleņķis af , kas izveidojas starp frēzes zoba mu- 
gurvirsmas pieskari un pagarinātās cikloīdas pieskari:

Oļ =  а  —  p .

Vienkāršotā veidā
X So

iW s  =  arc tg : — »31 . iz

kur sc — sagatavojuma un frēzes relatīvais pārvietojums frēzes 
viena apgrieziena laikā jeb padeves lielums (mm/apgr);

D  — frēzes diametrs.
Praksē lietojamām s0 un D vērtībām leņķa p maksimālā vēr

tība ir robežās no 0°40' līdz 1°; tā kā leņķa а vērtības ir stipri lielākas 
(12—30°), tad leņķis p jūtami neietekmē frēzēšanas procesu; tāpēc 
var pieņemt, ka af =a.  Leņķa p mazās vērtības dēļ var neievērot 
tā ietekmi arī uz faktisko skaidleņķi yi-

G a l a  f r ē z e s  raksturo ne tikai minētie leņķi, bet arī iesta- 
iīšanas leņķi (204. un 205. zīm.) un galvenā asmens slīpuma leņķis X.

204. z ī m.  Gala frezes iestatišanas leņķi
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G a l v e n a i s  i e s t a t ī š a n a s  l e ņ ķ i s  cp izveidojas starp 
gala frēzes galvenā asmens projekciju uz aksiālo plakni un padeves 
virzienu. Sis leņķis ietekmē nogriežamās sloksnītes biezumu (ja pa
deve īpaliek viena un tā pati), uz trēzī iedarbojošos spēku kompo
nentu attiecības, frēzes noturību un apstrādātās virsmas kvalitāti. 
Jo mazāks šis leņķis, jo plānāka ir nogriežamā sloksnīte un mazāka 
slodze uz asmens garuma vienību (ja padeve paliek tāda pati), jo 
lielāka frēzes noturība un gludāka apstrādātā virsma, bet jo lielāks 
arī griešanas spēka aksiālais komponents. Tāpēc frēzes ar mazu 
leņķi <p= 10 -4- 30° (tā saucamās koniskās gala frēzes) var lietot tikai 
tad, ja sistēma «metalgriešanas mašīna — instruments — ierīce — 
sagatavojums» ir pietiekami stinga. Turklāt, ja galvenais iestatīša
nas leņķis cp ir mazs, nav iespējams strādāt ar lielu griešanas dzi
ļumu, kas izraisa nepieciešamību pagarināt asmens griezēj daļu. Tā
pēc frēzes, kam <p<30°, ieteicams lietot tad, ja griešanas dziļums 
nav lielāks par 3—4 mm.

205. z i m. Ar cietsakausejumu plāksnītēm izveidotas gala frēzes griezej- 
daļas ģeometriskie elementi

Visvairāk izplatītas ir gala frēzes, kam leņķis <p =  60° (frēzēšanai 
pārgājienā).

Lai frēzes zobi būtu izturīgāki un lai visiem tiem būtu vienādāki 
elementi, gala frēzēm ar cietsakausejumu plāksnītēm parasti izveido 
pārejas asmeni, kura garums /=1 -4-2 mm un kurš novietots leņķi 
( f o = '/гср (204. zīm.).

I e s t a t ī š a n a s  p а 1 ī g I e ņ ķ i cpi izveido, lai samazinātu 
blakus griešanu un palīgasmens berzi gar apstrādāto virsmu. Gala 
frēzēm šo leņķi pieņem I— 10°, bet trīspusīgajām diska frēzēm 
2—5° robežās.
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G a l v e n ā  a s me n s  s l ī p u m a  l e ņ ķ i s  Я ietekmē zoba iz
turību un noturību; jia tas ir pozitīvs, tad izveidojas masīvāks frēzes 
zobs un asmens virsotne sabrūk gausāk; tas izskaidrojams tā, ka, 
palielinot leņķa Я pozitīvo vērtību, trieciena vieta uz frēzes zoba 
vairāk attālinās no zoba virsotnes, kas ir visvājākā un vissvarīgākā 
daļa; pozitīvs leņķis Я veicina arī zoba laidenāku ieiešanu sagatavo
jumā un iziešanu no sagatavojuma. Taču, palielinot leņķi +  Я, sama
zinās gareniskais skaidleņķis, tāpēc rodas lieli griešanas spēki un 
nepieciešama liela jauda. Gala frēzēm ar cietsakausējumu plāksnī
tēm leņķi Я pieņem no +5  līdz +15° tēraudu apstrādē; no —5 līdz 
+  15° — čuguna apstrādē. Čuguna apstrādē visaugstākā noturība 
iegūstama tad, ja leņķis Я = — 5 ° 0 .

Ja frēzei ir ieliekamie naži, kas izveidoti ar cietsakausējumu plāk
snītēm, tad, lai vienu un to pašu gala frēzes korpusu varētu izman
tot gan tēraudu apstrādē (kad saliktā veidā ieliekamo nažu-griežņu 
skaidleņķim jābūt negatīvam, robežās no —5 līdz —20°), gan arī 
čugunu apstrādē (kad leņķis y =  +5  4- +10°), Vissavienības Instru
mentu zinātniskās pētniecības institūta ВНИИ konstrukcijas frēzēm 
leņķis Я= +  15°.

Ja naži korpusā novietoti tā (200. zīm. a), ka leņķis Я=15° un 
leņķis <p =  60°, tad skaidleņķis y =  8°, kas ir vidējais optimālais leņķis 
čuguna ātrfrēzēšanā.

Lai palielinātu frēzes asmens izturību tēraudu apstrādē, uz fāzī- 
tes fi =  1,54-2 mm (205. zīm.) izveido negatīvu skaidleņķi1.

3. CILINDRISKAS FRĒZĒŠANAS PROCESA ĪPATN ĪBAS UN GRIEŠANAS
REŽĪMA ELEMENTI

Frēzēšanā skaidas veidojas tādās pašās kustībās kā virpošana, 
starpība ir tikai tā, ka sagatavojuma vietā rotē frēze, bet padeves 
kustība ir sagatavojumam, kas nostiprināts uz frēzmašīnas galda 
(206. zīm. a). Skaidas veidošanās process tāpat norisinās, griezēj
instrumentam (frēzes zobam) iedarbojoties uz nogriežamo sloksnīti, 
un tajā novērojamas tās pašas parādības, kā skaidas veidošanās 
procesā virpojot (deformācijas, siltuma izdalīšanās, uzķepuma vei
došanās, instrumenta nodilšana u. c.); arī šo parādību rašanās cē
loņi ir līdzīgi. Tomēr frēzēšanas procesam ir arī dažas īpatnības.

Virpošanā uz griezni, kad tas vienreiz ir iegriezies apstrādājamā 
metālā, pastāvīgi iedarbojas aptuveni vienāda šķēluma skaida visā 
apstrādes garumā. Turpretim frēzēšanā skaida uz frēzes zobu tās 
viena apgrieziena laikā iedarbojas relatīvi īsu brīdi. Apgrieziena

1 Asināšanas leņķus aprēķina pec speciālām formulām [35].
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laika lielāko daļu zobs negriež, bet pārvietojas pa gaisu un atdziest, 
kas pozitīvi ietekmē tā noturību.

Lai turpinātu skaidas veidošanas procesu visa sagatavojuma ga
rumā, zobam no jauna jāiegriežas sagatavojumā; rezultātā rodas 
trieciens uz zoba asmeni. Trieciena slodzes ietekmē pazeminās frā
zes zoba noturība un atsevišķos gadījumos tas pat pilnīgi sabrūk.

206. z ī m.  Griešanas režīma elementi cilindriskajā frēzēšanā:
а — f r ā z e  u n  s a g a t a v o j u m s  d a r b a  s t ā v o k l ī ;  b —  n o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  

š ķ ē r s š ķ e lu m a  la u k u m a  m a in ī š a n ā s  p a  k o n t a k t a  lo k u  ( t a i s n z o b u  f r ē z e i )

Turklāt, ja frēzei un sagatavojumam ir 206. zīmējumā parādītās 
kustības, tad zobam griešana jāiesāk ar mazu biezumu (vienlīdzīgs 
nullei), kas tomēr asmens noapaļojuma dēļ nav iespējams. Tāpēc 
zobs iesāks skaidas veidošanu nevis griešanas sākuma pamatā Ķ 
(207. zīm.), bet tikai kādā punktā M, kur nogriežamās sloksnītes

biezums ir jau apmēram vienlīdzīgs asmens 
noapaļojuma rādiusam q. Posmā KM zobs 
slīd pa uzkaldināto griešanas virsmu, ko 
izveidojis iepriekšējais zobs; šī slīdēšana 
rada lielu berzi un zobs stipri dilst pa mu-
gurvirsmu.

Bet arī pec tam, kad skaidas veidošanas 
process punkta M  jau sācies, frēzes zobs 
atrodas citādos apstākļos nekā virpošanas 
grieznis, jo, frēzes zobam pārvietojoties 
uz priekšu zem skaidas, nogriežamas slok

snītes biezums visu laiku pieaug un sasniedz savu maksimālo vēr
tību a maks pirms zoba iziešanas no sagatavojuma (206. un 
un 208. zīm. a). Ja frēzei ir skrūvveida zobi, tad reize ar nogrieža
mās sloksnītes biezuma mainīšanos mainās arī nogriežamas slok
snītes platums, t. i., asmens un sagatavojuma saskares garums 
(208. zīm. b).

207. z I rn. Zoba iegrie
šanās, frēzējot ar cilin
drisku frēzi pret padevi
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208. z i m. Griešanas elementi, frezejot ar cilindrisku frezi:
а — ar taisnu zobu; b —  ar sk rū vve id īgu  zobu
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Minētie apstākļi, t. i., frēzes zoba darbības periodiskums, nogrie
žamās sloksnītes mainīgais biezums un platums (tātad arī mainī
gais nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma laukums), kā arī tas, ka 
griešanas darbā vienlaikus atrodas mainīgs zobu skaits (sk. turp
māk), izraisa mainīga lieluma spēkus, momentu un jaudu, kas ne
pieciešama skaidas veidošanās procesam; tāpēc frēzēšanas process 
ir komplicētāks nekā jebkurš cits līdz šim aplūkotais metālu grie
šanas process.

Frēzēšanas procesa sarežģītības dēļ bija nepieciešams liels 
radošs darbs tā teorētisko pamatu noskaidrošanai. Sos pamatus ir 
likuši mūsu padomju zinātnieki A. Rozenbergs [68], M. Larins [71], 
V. Krivouhovs [38] u. c.

Aplūkosim g r i e š a n a s  r e ž ī m a  e l e m e n t u s  cilindris
kajā frēzēšanā.

Tā kā galvenā kustība ir frēzes rotācija, tad g r i e š a n a s  āt 
r ums л . D  . n . .v =  —  — m/min,

1000 '

kur D  — frēzes diametrs mm;
n — frēzes apgriezienu skaits minūtē.

P a d e v e  ir sagatavojuma un frēzes relatīvais pārvietojums 
frēzes rotācijas laikā. Parastajām frēzmašīnām šis pārvietojums 
var būt kā horizontālajā plaknē (horizontālā padeve), tā arī verti
kālajā plaknē (vertikālā padeve).

Frēzēšanā izšķir trīs padeves dimensijas: 
padevi vienam frēzes zobam sz (mm/zob); 
padevi vienam frēzes apgriezienam sa (mm/apgr); 
padevi vienai minūtei sm (mm/min).
Starp minētajām padevēm ir šāda sakarība:

va i
s0 =  sz - z  un sm =  sz - z - n ,

kur z — frēzes zobu skaits,
n — frēzes apgriezienu skaits minūtē.

F r ē z ē š a n a s  d z i ļ u m s  t ir metālā kārtas biezums, kas 
atbilst frēzes un sagatavojuma kontakta loka garumam un ko izmērī 
kā kontakta loka projekciju uz plaknes, kas perpendikulāra padeves 
virzienam (206. zīm.).

Frēzēšanas platums В ir apstrādājamās virsmas platums vir
zienā, kas paralēls frēzes asij (208. zīm. a, b; 197. zīm. а; šajos zī
mējumos Bft— frēzes olatums).
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Par f r ē z e s  k o n t a k t l e ņ ķ i  S sauc centrālo leņķi, kas at
bilst frēzes un sagatavojuma saskares lokam; to mērī plaknē, kas 
perpendikulāra frēzes asij. No 208. zīm. a secināms, ka

cosS = =  1 — 2.t 
D ’

2

kur t — frēzēšanas dziļums (griešanas dziļums).
N o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  b i e z u m s  о ir mainīgais 

atstatums starp divām secīgām griešanas virsmām, ko izveido frē
zes divu blakus zobu asmeņi; šo atstatumu mērī pa sākotnējās grie
šanas virsmas normāli, kas novilkta apskatāmajā punktā, t. i„ no
griežamās sloksnītes biezumu mērī radiālajā virzienā (208. zīm. o), 
un tas mainās visā frēzes un sagatavojuma saskares loka garumā.

Taisnzobu cilindriskajai frēzei (208. zīm. a) nogriežamās slok
snītes biezums ir vienāds visā zoba garumā (kādam momentānam 
zoba stāvoklim); šo biezumu var aprēķināt no trijstūra knp, pie
ņemot np par taisni:

jeb
kn =  kp ■ cos (90°—ф) —kp ■ simļi

a  =  5z *sin ф,

kur ф — momentānais kontaktleņķis jeb leņķis, kas atbilst dota
jam frēzes zoba stāvoklim.

Zobam ieejot sagatavojumā (stāvoklis /), nogriežamās sloksnī
tes biezums vienlīdzīgs nullei. Zobam izejot no sagatavojuma (stā
voklis IV ) ,  nogriežamās sloksnītes biezums atbilst visam kontakt- 
leņķim 6 un tam ir maksimālā vērtība, kuru aprēķina pēc izteiksmes

«maks =  sz'sino mm.

Taisnzobu frēzes zobs ieiet apstrādājamā sagatavojumā un iziet 
no tā uzreiz visā platumā В (208. zīm. а), un ta_ stāvokli katrā do
tajā momentā nosaka leņķis ф. Turpretim s p i r ā l z o b u  f r ē z e s  
zobs sagatavojumā ieiet pakāpeniski (izklājums^ 208. zīmējumā b), 
sasniedz maksimālo saskari ar to (kad zobs pārsedzvisu sagata
vojuma platumu B) un pēc tam pakāpeniski iziet no ta. Momentāno 
zoba stāvokli šai gadījumā raksturo divi Jeņķi: ieejas leņķis ф, un 
izejas leņķis Ф2-

Stāvoklī IV  ieejas leņķis

ф Г= 360°./фМ,
71 . D
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bet izejas leņķis

Ф Г
3 6 0 ° KF
71 . D

(J<F  —  K 'F ) .

ф{ =  фг =  0.

Stāvoklī I I ieejas leņķis ф!' =0, bet izejas leņķis

Stāvokli I

I офг
3 6 0 “  

я . D
KB.

Stāvokli VI ieejas leņķis 

bet izejas leņķis

Ф Г = —  -KP,
t.  . D

, V I 3 6 0 °  J . rф2 = ------KE
t .  . D

{KE =  KE).

N o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  b i e z u mu  s p i r ā l z o b u  
f r ā z e i  aprēķina pēc tās pašas formulas kā taisnzobu frēzei:

а =  sz-sin ф.

Taču šis biezums mainās gan pa visu konlaktloka garumu, gan 
ari pa visu zoba aktīvās daļas garumu (208. zīm. b).

Stāvoklī IV  nogriežamās sloksnītes biezums pie ieejas

° i — s2*sin ф|у;

nogriežamās sloksnītes biezums pie izejas

aa =  sz • sin ф 2;

maksimālais nogriežamās sloksnītes biezums

«maks — «z-sin S.

N o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  p l a t u m u  b mērī gar 
asmeni, un tas ir frāzes zoba un sagatavojuma saskares līnijas 
garums. Taisnzobu frēzei b =  B. Frēzei ar skrūvveida zobiem katra 
zoba nogriežamās sloksnītes platums mainās: 0 — maks — 0.
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No trijstūra N'FN  izriet, ka

b =  ^ ;  N 'f= N F .
sin w

Loks N F =  K F — KN\

NF-- • LJ f ļ
■ --# Фо
360° 2

tapec
360° 

n . D

,
rPi 360°

/ t IV . IV \• (фг - ).

360°. sin oi
№i v  . IV -,

2 — Ф1 )•

Vispārinātā gadījuma

b =  —  D -  • (ф2 — фо,
360°. sin O) VY" Y1"

kur ф2 — izejas leņķis dotajam zoba stāvoklim; 
ф] — ieejas leņķis dotajam zoba stāvoklim; 
to — frāzes zoba slīpuma leņķis (leņķis, kas izveidojas starp 

frāzes asi un izklāto asmens skrūvlīniju, sk. 208. zīm. b). 
N o g r i e ž a m a j a i  s l o k s n ī t e i ,  ko dotajā momentā no

griež viens zobs ( t a i s n z o b u  f r ā z e s  zobs), ir šāds š ķ ē r s- 
š ķ ē l u ma  l a uk ums :

/ =  а • b =  sz-sin ф • b =  b • sz • sin ф.

Tā kā nogriežamās sloksnītes biezums mainās no nulles līdz 
maksimumam, tad arī šķērsšķēluma laukums sloksnītei, ko zobs no
griež visā kontakta loka garumā, ir mainīgs lielums (206. zīm. b), 
kas taisnzobu frāzei mainās no nulles līdz

/ m a k s  = £ - S z * S i n  8 .

Tā kā ______________

sin 6 = ] Д  -  (1 -  | f =  

tad _____

/ .nāks 2 ’B ’SZ*

Frāzei ar s k r ū v v e i d a  z o b i e m  šķērsšķēluma Laukums 
sloksnītei, ko dotajā momentā nogriež v i e n s  zobs ,  aprēķināms 
šādi.
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Asmens elementārajam garumam db atbilst nogriežamas slok 
snītes elementārais šķērsšķēluma laukums df: 

df =  a -db =  sz • sin ф  • db.

No trijstūra N'FN  (208. zīm. b) izriet, ka

Loks

Apzīmēsim

b = ~ ;  N 'F  =  NF.
sin w

M F = y - (< k - « W *

Ф2 — Ф1 =  Ф, tad

b D -Ф .
2 . sin со ’

db =  °  • d ф;
2 . sin со

■sz
sin со ■ sin ф-^ф.

Integrējot robežās no ieejas leņķa Ф, līdz izejas leņķim фа 
iegūstam

f - f sin о» sin ф-<2(1; = D sz
sin со •/si

Ф,
Sin ф  • d  ф  :

D  sz ,  ,

2*SiFco-(COŜ С О Б ф ./ ).

Lai aprēķinātu n o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  š ķ ē r s š ķ ē 
l uma  s u m m ā r o  l a ukumu,  jāzina zobu skaits, kas vienā

laikā atrodas darbā, un momentānais kon- 
taktleņķis katram zobam (209. zīm.).

T a i s n z o b u  f r ē z e i zobu skaits, 
kas v i e n ā  l a i k ā  a t r o d a s  dar bā ,

e 8. z 
m  —  — —  i

v 360°

s l o k s n ī t e s "  N s u m m i ņ ā s  kl"' S ~  pilnīgais kontaktleņķis; 
š ķ ē r s š ķ ē lu m a  la u k u m s  v —leņķis starp diviem blakus zobiem;

* Attiecinot uz elementāru (bezgalīgi mazu) loka garumu.
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360°
V =  -  1

z

kur z — frēzes zobu skaits.
Ja l< m < 2 , tad darbā vienlaicīgi atrodas divi zobi, ja 2<m <3, 

tad darbā vienlaicīgi atrodas trīs zobi, utt.
Tā kā

sin S =  2-

tad zobu skaits, kas vienlaicīgi atrodas darbā, ir atkarīgs no attie
cības - L , no frēzes diametra un tās zobu skaita. Jo lielāks t un
z un mazāks D, jo lielāks ir m. Pilnīgi konkrētai frēzei, kad zināms 
D un z, vienlaicīgi darbā atrodošos zobu skaits ir atkarīgs tikai no 
griešanas dziļuma t.

Momentāno kontaktļeņķi katram zobam nosaka šādi: pirmajam 
zobam momentānais kontaktleņķis iļ)i vienlīdzīgs pilnīgajam kon- 
taktleņķim b, otrajam zobam 1)12 =  6 — v; trešajam zobamг1л3 =  6 — 2 ■ v- 

Zinot šķērsšķēluma laukumu sloksnītei, ko nogriež katrs zobs,

fi =  b -sz- sinifi, 
f2= b  ■ sz ■ sin iļ>2, 
fs—b ■ s.z • sin iļ)3,

viegli var aprēķināt arī summāro šķērsšķēluma laukumu nogrieža
majai sloksnītei, ko nogriež t a i s n z o b u  f r ē z e :

F = f i + h + h = b -  sz • (sin 4ļ!i +  sintļ>2+simJ?3) 

vai
m

F =  B ■ sz - 2 simļ) mm2,
1

kur В — frēzēšanas platums (mm); 
sz — padeve (mm/zob);
m — zobu skaits, kas vienlaicīgi atrodas darbā.

Frēzei, kurai ir s k r ū v v e i d a  zobs ,  d a r b ā  v i e n l a i 
c ī g i  e s o š o  z o b u  s k a i t u  var nosacīt grafiski (208. zīm. b). 
Tai nolūkā vienā mērogā uzzīmē frēzi un sagatavojumu, kā arī grie
šanas virsmas izklājumu. Zināmā frēzes zoba kapes leņķī (leņķis
t =̂90°—ю), sākot ar stāvokli /— I, novelk starus atstatumā, kas vien-

7Z D
līdzīgs pieres šķēluma solim h =  —~  . Izklātās griešanas virsmas

23 Metālu griešana
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zonā novietoto staru skaits tad ari ir zobu skaits, kas vienlaikus 
atrodas darbā. 208. zīmējumā b šis zobu skaits ir seši (m = 6 ). 
Acīm redzot, jo mazāks h, jo lielāks ir m (ja pārējie apstākli ir 
vienādi).

Spirālzobu frēzei zobu skaitu, kas vienlaicīgi atrodas darbā, var 
nosacīt arī analitiski pēc formulas

ъ .z . В.zm = ------ ----------------
360° r .. D  . ctg ct)

Jo lielāks t, z, В, со un mazāks D (ja pārējie apstākļi ir vienādi), 
jo lielāks ir spirālzobu frēzes zobu skaits, kas vienlaicīgi atrodas 
darbā.

210. z i m. Sagatavojuma pārvietojumā elementi 
cilindriskajā frēzēšanā

Zinot šķērsšķēluma laukumu sloksnītei, ko nogriež katrs no zo
biem, kas vienlaikus atrodas darbā, un šo zobu skaitu, pēc tadas 
pašas metodes var aprēķināt nogriežamās sloksnītes s u m m ā r o  
š ķ ē r s š ķ ē l u m a  l a u k u m u  arī s p i r ā l z o b u  f r ē z e i  [68]:

F = - » -  — ■ 2 (cos фг —  cos ф2) mm'2.
2 s in  о» i

М а š i n 1 a i к s cilindriskajā frēzēšana

L l  -|- у  +  Ā 
sz . z . n

min,

kur L — frezes un sagatavojuma relatīvas pārvietošanas pilnais 
ceļš (no stāvokļa / stāvoklī ll, 210. zīm.) milimetros;
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/ — apstrādātās virsmas garums (mm); 
у — iegriezes lielums (mm); 

no trijstūra OĶM

Л — pārskrējiena lielums (mm); Д̂ ==1ч-5 mm; 
sm -padeve vienai minūtei (mm/min).

4. FRĒZĒŠANAS VIENMERIGUMS

Taisnzobu frēzes zobs ieiet sagatavojumā un iziet no tā uzreiz 
visā platumā. Sakarā ar to krasi mainās nogriežamās sloksnītes 
šķērsšķēluma laukums, tātad arī spēki, kas darbojas griešanas pro
cesā.

Iedomāsimies, ka darbā atrodas tikai viens taisnzobu frēzes 
zobs, t. i., pa priekšu ejošais zobs ir jau beidzis saskarties ar sa
gatavojumu, bet tam sekojošais zobs tikko sāk ieiet sagatavojumā. 
Šai gadījumā, kad zobs atrodas zem skaidas, nogriežamās slok
snītes šķērsšķēluma laukums mainās vienmērīgi no nulles līdz 
maksimumam un tad, kad zobs iziet no sagatavojuma, pēkšņi sa
mazinās līdz nullei. Nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma lauku
mam tik pēkšņi samazinoties, rodas krasas spēku un momentu svār
stības un tātad nevienmērīga, periodiska slodze uz instrumentu, 
metalgriešanas mašīnu un sagatavojumu. Turklāt darbība norisi
nās grūdienu, triecienu veidā, tāpēc samazinās instrumenta un ma
šīnas kalpošanas laiks, pasliktinās apstrādātās virsmas kvalitāte 
un pazeminās ražīgums.

Ja darbā vienlaikus atrodas divi vai trīs zobi, process norisinās 
mierīgāk (vienmērīgāk). Tādā gadījumā nogriežamās sloksnītes 
šķērsšķēluma laukums vairs tik krasi nemainās, jo, vienam zobam 
izejot no sagatavojuma, darbā paliek vēl viens vai divi zobi. Sia- 
karā ar to mazāk mainās arī spēki un momenti, un frēzēšana kļūst 
vienmērīgāka. Taču v i e n m ē r ī g u  f r ē z ē š a n u ,  t. i., tādu frē
zēšanu, kur nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma laukums paliek 
konstants visā apstrādes laikā, ar taisnzobu frēzi nevar sasniegt 
arī tad, ja vienlaicīgi darbojošos zobu skaits būtu pietiekoši liels.

Frēzēšanas vienmērīgumu zināmos apstākļos var sasniegt tikai 
tad, ja strādā ar spirālzobu frāzi, kurai katra zoba asmens pakāpe
niski ieiet sagatavojumā un pēc tam pakāpeniski iziet no tā ārā 
(208. zīm. b)\ tādā frēzēšanā nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma

23*
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laukums nemainās tik krasi, vienmērīgāk mainās ari speķi, tāpēc 
darbība noris mierīgāk un tiek iegūta gludāka apstrādātā virsma.

Nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma laukumu visā apstrādes 
laikā var pieņemt par konstantu tad, ja frēzēšanas platums В vien
līdzīgs frāzes aksiālajam solim h0 vai ir tā daudzkārtnis, t. i., 
dalās ar to bez atlikuma (211. zīm.); tad

kur k — vesels skaitlis (1, 2, 3 utt.);
h0— frēzes aksiālais solis (atstatums starp diviem blakus 

zobiem, mērot ass virzienā).

Sakarība starp aksiālo soli Л0 un pieres šķēluma soli h  bez grūtī
bām aprēķināma no trijstūra MNĶ:

В =  k ■ h0,

211. z in i. Griešanas virsmas izklājums, ja strādā 
ar cilindrisko spirālzobu frēzi

К  =  h ■ ctgw;

ta ka
h = r . . D

z
tad

208. zīm. b un 211. zīmējumā redzams, ka frēzes skrūvveida 
skaidrievas kāpe

H =  n ■ D ■ ctgco,
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tapec

un
В — k - h =  k - — •

z
Vienmērīgas frēzēšanas noteikums galīgā veidā ir šāds: 

=  k (vesels skaitlis).

5. FRĒZĒŠANA PRET PADEVI UN PA PADEVEI

Frēzēt var divējādi: sagatavojuma pārvietošanās virziens var 
būt pretējs frāzes rotācijas virzienam (212. zīm. a) un abi šie vir
zieni var arī sakrist (212. zīm. b). Pirmo frēzēšanas metodi sauc 
par f r ē z ē š a n u  pre t  padev i ,  otro — par f r ē z ē š a n u  
pa p a d e v e i .

212. z 1 Ш. Sheina frēzēšanai pret padevi (a) un pa padevei (b):
1 — sagatavojums, 2 — frēzmašīnas galds; 3 — slēguzgrieznis; 4 — vadskrīive

F r ē z ē š a n a  p r e t  p a d e v i  ir raksturīga ar to, ka slodze 
uz zoba palielinās pakāpeniski, jo nogriežamās sloksnītes biezums 
mainās no nulles (momentā, kad zobs ieiet apstrādājamā metālā) 
līdz maksimumam (momentā, kad zobs iziet no metālā). Frēzes 
zobs strādā zem garozas, nolaužot garozu no apakšas; frēze cenšas
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atraut sagatavojumu no galda, mazliet paceļot arī frēzmašīnas 
galdu un tādējādi palielinot spraugu starp galdu un statnes vadot' 
nēm; ja nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma laukumi ir lieli (un 
tātad ir arī lieli spēki), tad rodas stipras vibrācijas un pasliktinās 
apstrādātās virsmas gludums.

Frēzējot pa p a d e v e i ,  frāze piespiež sagatavojumu pie galda 
un galdu pie statnes vadotnēm. Gandrīz jau pašā griešanas sākuma 
momentā frāzes zobam ir jāsāk griezt maksimālā biezuma nogrie
žamā sloksnīte (leņķa 6' robežās), tāpēc zobs uzreiz tiek pakļauts 
maksimālajai slodzei. Ja sagatavojumam ir garoza, tad zobs vis
pirms atsitas pret to; tā kā garoza ir ļoti cieta un parasti arī stipri 
piesārņota, tad krasi pazeminās frāzes noturība. Tāpēc gadījumos, 
kad sagatavojumam ir cieta garoza, no frēzēšanas pa padevei pa
rasti atsakās, bet frāzē pret padevi, jo tad garozas kaitīgā ietekme 
ir mazāka.

Kā jau teikts, frēzējot pret padevi, griešana norisinās zem ga
rozas; šis apstāklis vērtējams pozitīvi. Pie šīs metodes pozitīvām 
īpašībām varētu pieskaitīt ari pakāpeniski pieaugošo slodzi uz zoba, 
ja tikai zobs sāktu griezt uzreiz punktā К (207. zīm.). Taču sakarā 
ar asmens noapaļojuma rādiusu p zobs iesāk griezt tikai punktā M, 
pie kam posmā KM  tas pakļauts stiprai berzei gar uzkaldināto grie
šanas virsmu, ko izveidojis iepriekšējais zobs, un tāpēc intensīvi 
nodilst pa mugurvirsmu. Tāpēc gadījumos, kad sagatavojumam nav 
garozas, frēzēšanā pa padevei (kad zobs uzreiz iesāk griezt) frāzes 
noturība ir lielāka nekā frēzēšanā pret padevi; bet, ja noturība ir 
vienāda, frēzēšana pia padevei ļauj strādāt ar lielāku griešanas 
ātrumu, sasniedzot augstāku ražīgumu. Vislielākais noturības pie 
augums (trīskārtīgs) novērojams, nogriežot plānas skaidas 
(sz<T0,12 mm/zob), jo tad, frāzējot pret padevi (207. zīm.), slīdes 
loks KM  ir garāks.

Pētījumi rāda, ka frēzēšanā pa padevei iegūst ari augstākas kva
litātes (labākas mikroģeometrijas) apstrādāto virsmu (par vienu 
vai divām klasēm augstāk nekā frēzēšanā pret padevi). Tas iz
skaidrojams ar to, ka, frēzējot pa padevei, sagatavojums tiek pie
spiests pie galda, bet galds — pie vadotnēm, spraugas starp saska
res virsmām izzūd, tāpēc darbība norisinās mierīgāk. Turklāt, frā
zējot pret padevi, frēze var ievilkt skaidas starp apstrādāto virsmu 
un zobiem, kas nevar notikt, frēzējot pa padevei.

Frēzējot pa padevei, mazliet mazāka ir ari kopējā izlietotā 
jauda (sakara ar padeves kustībai izlietotās jaudas samazinā 
sanos).

Jāiegaumē, ka frēzēšanā pa padevei minētās pozitīvās īpašības 
izpaužas tikai tad, ja sagatavojumam nav cietās garozas, ja frez-
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mašīna ir labā darba stāvoklī un ja frēzmašīnas galda skrūves pār! 
(vadskruve — slēguzgrieznis) nav lielas spēles.

Frēzēšanā pret padevi (212. zīm. a) vadskruve 4, kas rotē un 
padeves virzienā pārvieto uzgriezni 3 (tātad arī galdu ar sagatavo
jumu), visu laiku liek piespiesta ar vienu un to pašu vītņu profila 
pusi vienai un tai pašai uzgriežņa vītņu profila pusei. Vienpusīgo 
piespiešanu sekmē arī horizontālais spēks PH , ar kuru frēze iedar
bojas uz sagatavojumu un kura virziens šai gadījumā ir pretējs 
padeves virzienam. Sakarā ar to visu laiku aksiālā spēle vītnēs no 
vienas puses tiek likvidēta un galds pārvietojas vienmērīgi (jo vad
skruve rotē vienmērīgi).

Frēzēšanā pa padevei (212. zīm. b) vadskrūve, kas rotē, iesāk 
pārvietot uzgriezni tikai tad, kad ir vienpusīgi likvidēta spēle starp 
skrūves un uzgriežņa vītņu profiliem (stāvoklis I ) .  Bet, tā kā frēzes 
rotācijas ātrums ir lielāks nekā padeves kustības ātrums, tad spēks 
PH, kas iedarbojas uz sagatavojumu (šai gadījumā padeves vir
zienā) un uzgriezni, sākumā pārvieto uzgriežņa vītņu profilu attie
cībā pret skrūves vītņu profilu neitrālajā stāvoklī II, bet vēlāk stā
voklī III, kurā to bezspēles saskare ir jau profila otrā pusē. Stā
voklī // un I I I  skrūve ar savu vītni vairs neiedarbojas uz uzgriežņa 
vītni un galda mehāniskā padeve tiek pārtraukta. Pēc kāda brīža 
vienmērīgi rotējošās vadskrūves vītnes profils no jauna nonāk vien
pusīgā bezspēles saskarē ar uzgriezni (stāvoklī V, kas līdzīgs stā
voklim I )  un atkal iesākas mezgla «uzgrieznis — galds — sagata
vojums» pārvietošanās padeves virzienā. Jo lielāka kopējā spēle 
starp vadskrūves vītņu profilu un slēguzgriežņa vītņu profilu, jo 
nevienmērīgāk un ar lielākiem grūdieniem norisinās griešanas pro
cess; griešanas nevienmērīgums var kļūt tik liels, ka frēzēšana pa 
padevei dod nevis pozitīvu, bet negatīvu rezultātu.

Lai izvairītos no tāda nevienmērīguma, t. i., lai novērstu frēz
mašīnas galda skrūves pāra spēles ietekmi, lieto speciālas ierīces: 
divas vadskrūves, hidraulisku galda padevi, speciālu konstrukciju 
slēguzgriežņus u. c. Vienkāršs, bet labs paņēmiens ir galda pie
vilkšana ar atsvaru [36], kā arī balstenis ar uzgriezni, kas vienlaicīgi 
uzskrūvēts uz vadskrūves [94].

M. Larina veiktie pētījumi rādīja, ka, apstrādājot rūdītus tē- 
raudus ar trīspusīgu diska frēzi, kurai ir cietsakausējuma T15K6 
plāksnītes, frēzēšanā pa padevei frēzes noturība ir mazāka nekā frē
zēšanā pret padevi [39]. Tas acīm redzot izskaidrojams ar šādiem 
apstākļiem. Frēzēšanā pa padevei nogriežamās sloksnītes sākotnē
jais biezums ir liels un apstrādājamais metals ļoti ciets, tāpēc uz 
zoba asmeni iedarbojas lieli spēki, kas frēzes noturību samazina 
vairāk nekā berze posmā KM  (207. zīm.) tādā gadījumā, kad frēzē 
pret padevi.
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6. SPĒKI, KAS IEDARBOJAS UZ FRĒZI

C i l i n d r i s k a i  t a i s  n z o b u  f r e z e i  nogriežamās slok
snītes summāro1 rezultējošo pretestības spēku R var sadalīt šādos 
spēkos: tangenciālā spēkā Pz un radiālā spēkā Py vai horizontālā 
spēkā PH un vertikālā spēkā Pv (213. zīm.).

Tangenciālais (aploces) spēks P7 izraisa griešanas pretestības 
spēku momentu

M  — P- l '  r) kGmm
2

un liec frezdorni. Griešanas pretestības spēku moments jāpārvar ar 
vērpes momentu, ko attīsta frēzmašīnas elektrodzinējs pie dota 
darbvārpstas apgriezienu skaita. Tādējādi pēc spēka Pz aprēķina 
mašīnas galvenās kustības mehānismu un elektrodzinēja jaudu, 
kas nepieciešama frēzes rotācijai.

Radiālais spēks Pe„ izraisa spiedienu frēzmašīnas darbvārpstas 
gultņos un liec frezdorni. Tātad frēzdorni liec divi spēki: P z un Px

vai to rezultante R. Reizē ar 
lieces deformācijām frēzdornī 
tiek izraisītas arī vērpes de
formācijas, kuru cēlonis ir 
griešanas pretestības spēku 
moments; tāpēc frēzdornis jā- 
aprēķina saliktā noslogo
jumā [37].

Pēc horizontālā spēka Рц 
(padeves spēka) aprēķina 
frēzmašīnas padeves mehā
nismu, sagatavojuma iespīlē- 
šanas spēkus un ierīces deta
ļas.

Spēks P v piespiež frēzi sa
gatavojumam (velk iekšā sa
gatavojumā). Reakcijas spēks 
Pv, kas iedarbojas uz sagata

vojumu (parādīts ar pārtraukto līniju pa labi no spēka R pielikša
nas punkta), vērsts augšup. Sai gadījumā šis spēks cenšas atraut 
sagatavojumu no galda, bet, tā kā sagatavojums cieši sastiprināts 
ar galdu, tad tas ir arī spēks, kas cenšas pacelt galdu.

Frēzēšanā pa padevei spēku darbība ir otrāda: spēks Pv atspiež 
frēzi no sagatavojuma un piespiež sagatavojumu galdam, bet 
galdu — statnes vadotnēm.

1 Kuru rada frezes zobi, kas vienlaicīgi atrodas darba.

213. z īm . Speķi, kas iedarbojas uz 
cilindrisko taisnzobu frēzi
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Aploces spēks (griešanas spēks), kas iedarbojas uz vienu zobu,

P Zl= P ' f i  kG,

kur p — īpatnējais spiediens (kG/mm2);
f i — nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma laukums, ko nogriež 

dotais zobs.

īpatnējais spiediens atkarīgs no nogriežamās sloksnītes biezuma, 
pie kam, biezumam palielinoties, spiediens samazinās, t. i.,

p C-a\

kur C koeficients, kas raksturo apstrādājamo metālu un citus 
apstrādes apstākļus;

у negatīvs lielums, kas atkarīgs no apstrādājama metālā, 
griezējinstrumenta nodiluma un eļļojošā dzesētāj- 
šķidruma.

Frēzem

у =  — 0,2 -  - -  0,4.

Tāpēc t a i s  n z o b u  f r ē z e i

PZļ =  p • /, =  C • ay • а • b — C . b . ay + ' =  C ■ b ■ s j  + 1 • siny + 1 ф,

kur b — skaidas platums (cilindriskai taisnzobu frēzei frēzēšanas 
platums);

sz — padeve vienam zobam (mm/zob); 
ф — kontaktleņķis dotajam zobam;
у — pakāpes rādītājs nogriežamās sloksnītes biezumam īpat

nējā spiediena formulā.
Kad darbā vienlaicīgi atrodas vairāki zobi (sk. 209. zīm.), tad 

summārais spēks

Pz =  PZļ +  PZ2 +  Pz< =  C -b - s j  + 1 • (siny + 1 5 F siny + 1 ф2 - f  siny + 1 %) 
vai

P2 =  C-^.5zy + 1-2:siny + 4 -  1
Moments, ko izraisa griešanas pretestība,

. 1 П1

M  =  0,5-Pz-D =  0.5-C-D-b-szy + 1-Zsiny + 14>.
i

S p i r a l  z o b u  f r ē z e i  (ja 6<4f>°) spēks P z vienam zo
bam [38]
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C . s k .b

(* +  1)-№>-Ф1)
'(ф2к+1 Ф1к+1),

kur

* .Г I 1-

Frezējot ar spirālzobu frēzi, reizē ar spēkiem Р г, Py, P  H un P v 
iedarbojas arī aksiālais spēks Po (214. zīm. a), kura virziens at
karīgs no frēzes spirāles virziena.

No 214. zīm. b secināms, ka

kur cu — spirāles slīpuma leņķis.

A. Rozenberga pētījumi parādīja, ka gar zobu darbojas ari ber
zes spēks T (214. zīm. c), kas samazina spēku P 0; tāpēc spēka 
P 0 aprēķināšanai ieteicama šāda formula:

/^o — 0 , 2 8 - P z * t g ( i) .

b/
214. z īm.  Speķi, kas iedarbojas uz cilindrisko spirālzobu frezi

Atkarībā no frēzes skrūvveida skaidrievas virziena aksiālais 
spēks P B vai nu stumj frezi nost no frēzdorņa, vai arī piespiež to 
darbvārpstas apcilnim; pirmajā gadījumā šo spēku uzņem uzgriežņa 
vītnes, ar ko frēzi nostiprina uz dorņa; otrajā gadījumā — darb
vārpstas aksiālgultņi, kas ir izdevīgāk. Spēks P 0 iedarbojas arī uz 
iespīlēšanas ierīci, frēzmašīnas šķērspadeves vadskruvi un va- 
dotnēm.

Aksiālā spēka iznīcināšanai lieto sastādītu frēzi, kas sastav no
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divām frāzēm, kurām ir pre
tēji virzītas skrūvveida skaid- 
rievas (21 Г>. zīm.).

Sniegtās teorētiskās for
mulas spēka P z aprēķināšanai 
ir diezgan sarežģītas, tāpēc 
praktiskiem aprēķiniem biežāk 
lieto eksperimentālās formu
las, pēc kurām aprēķina vidē
jo aploces spēku P z un vi
dējo efektīvo jaudu (jaudu, 
ko izlieto griešanai). Strā
dājot ar cilindriskām un kāta 
mulas [33].

215. z ī m. Frežu komplekts ar preteja 
virziena skrūvveidīgām skaidrievām

frēzēm, var izmantot šādas for-

Teraudam, kaļamajam čugunam un bronzai
p  —  n  . f°>w;С луяэ n  0,72 t~x p*t • n*Z* Sz

N.sr' Сц-КГ5. ^ . n-B-z-s.

,—0,86.

11,72 ļ j G M

Pelēkajam čugunam

P, =  C„ -B -z -S z ':’-Do,?s n—i;i,s3.

л r   ] r -—5 y0,8J г .  0,65 r ~.iNRt =  CN • 10 •t -n-B-z-sz •D.0,17

Atkarība no apstradajama materiala šajas formulas ietilp
stošo koeficientu Cp un CK vērtības ir šādas.

Tērauds
Kaļamais čuguns 
Bronza
Pelēkais čuguns

68,2
30
22,5
30

3,5
1.54
1,155
1.54

Cp un CN vērtībās ir ņemts vērā maksimāli pieļaujamais frāzes no
dilums; šīs vērtības attiecināmas uz frāzēm ar skaidleņķi y = - f  10°, 
ja griešanas ātrumi nepārsniedz 50 m/min. Citādām у un v vēr
tībām sniegtās Cp un CN vērtības jākoriģē, lietojot korekcijas koefi
cientus, kas aptuveni atbilst koeficientiem KXz un KV7 virpošanā 
(4. un 6. tabula).

Pētījumi rāda, ka no i n s t r u m e n t u  t ē r a u d i e m  izgata
votām frēzēm, ja asmens kļuvis neass (truls), apstrādājamā tērauda 
īpašību ietekmi uz spēku P ,  var atstāt neievērotu. Tāpēc tēraudiem 
un čuguniem sniegtajās Cp un CN vērtībās to ob un HB nav ņemts 
vērā.

Alumīnija sakausējumu frēzēšanā Cp un CN vērtības iegūst, rei
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zinot ar korekcijas koeficientu 0,25 tās Cp un CN vērtības, kas dotas 
tēraudu apstrādei.

Zinot aploces spēku P z un griešanas ātrumu v, var aprēķināt 
griešanas jaudu N„t un frēzmašlnas elektrodzinēja nepieciešamo 
(aprēķina) jaudu Na:

N cgr
Pz . V 

60.102
kW;

kur t) — frēzmašlnas lietderības koeficients.
Griešanas jaudu NgT var aprēķināt arī pēc agrāk sniegtajām 

formulām.
Pētījumi rāda, ka padeves kustībai izlietojamā jauda nepār

sniedz 15% no griešanai izlietojamās jaudas. Tāpēc e l e k t r o 
d z i n ē j a  p i l n ā  a p r ē ķ i n a  (nepieciešamā) jauda

N.
1,15. TV,Rr

Aprēķinot speķus PH un P Vj var lietot šādas sakarības:

=  ļ cilindriskajā frēzēšanā
P v =  (0 ,2  — 0,3)• P z J Pret padevi;

P h =  (0,8 0,9)-Pz ļ  cilindriskajā frēzēšanā
Pv =  (0,75 0,80) • P z J pa padevei.

Zinoi Pz , PH un Pv, bez grūtībām var aprēķināt ari speķu Py. 
No agrāk sniegtās formulas

C v . P . B . z s z
D q

kG

izriet, ka, palielinot t, B, z, un sz, spēks P z palielinās, bet, palieli
not D, - - samazinās.

Spēks P z pa 1 i e 1 i n ā s tāpēc, ka, palielinot griešanas dziļumu 
/ un frēzes zobu skaitu z, pieaug vienlaicīgi darbā atrodošos zobu 
skaits; tātad palielinās arī summārais nogriežamās sloksnītes šķērs- 
šķēluma laukums (ja pārējie apstākļi nemainās). Nogriežamās 
sloksnītes šķērsšķēluma laukums un reizē ar to griešanas spēks 
(aploces spēks) Pz palielinās arī tad, ja palielina frēzēšanas pla
tumu В un padevi sz.
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Ja palielina frezes diametru, spēks P, s a m a z i  n a s ; tas iz
skaidrojams ar šādiem apstākļiem:

1) ja frezes zobu skaits 2 un pārējie apstākļi ir vienādi, tad, 
palielinot D vērtību, samazinās vienlaicīgi darbā esošo zobu skaits 
(jo leņķis v starp zobiem ir lielāks, bet pilnais kontaktleņķis 6 -  
mazāks);

2) palielinot diametru D, samazinās nogriežamās sloksnītes bie-
1 /ļ £2

zums (jo siamazinas ski 6=2 • у ~D — )> tatad, ja pārējie ap
stākļi ir vienādi, samazinās nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma 
laukums un no tā atkarīgais griešanas spēks P z.

Iepriekš sniegtās P 7 un N„  aprēķina formulas rada, ka tajās 
nefigurē frēzes skrūvveida skaidrievas slīpuma leņķis. Tas izskaidro
jams ar tā niecīgo ietekmi, kuru praktiskos aprēķinos var neievērot.

Lai tieši izmērītu spēkus, kas iedarbojas uz frēzi, lieto speciālus 
aparātus1. N o  tiem vispilnīgākie ir elektriskie aparāti, tāpēc tos 
lieto visbiežāk.

7. CILINDRISKO FRĒZU NODILUMS UN NOTURĪBA

Cilindriskajā frēzēšanā rodas īsas skaidas un liela berze pa 
mugurvirsmu. Tāpēc cilindriskās, kāta, rievu, iegriešanas un fason- 
frēzes nodilst pa mugurvirsmu (216. zīm.). Rupjajā apstrādē par 
nodiluma kritēriju pieņem optimālo nodilumu, t. 1., to, pie kura frē
zes kopējā (summārā) noturība ir vislielākā; pusgludajā un gludajā 
apstrāde par tādu kritēriju pieņem tehno
loģisko nodilumu, t. i., maksimālo nodilu
mu, sākot no kura apstrādātas virsmas kva
litāte vairs neatbilst tehniskajiem noteiku
miem.

C i 1 i n d r i s к a jam  f r ē z ē m tērau
da rupjajā apstrādē pieļaujamā nodiluma 
lielums hm =  0,4 -F 0,6 mm, pusgludajā ap
strāde — hm= 0,15 0,25 mm. Čuguna rup
jajā apstrādē hm= 0,5 -f 0,8 mm, pusgludajā 
apstrādē — hm= 0,2 -f  0,3 mm.

Kā t a  f r ē z ē m rupjajā apstrādē, ja 
£><15 mm, /гш =  0,1 -f  0,2 mm; ja D >  15 mm, hm =  0,2-f0,5 mm.

Fa son f r o z ē m ar aizmugurētu zobu tērauda rupjaja ap
strādē £m=0,3-F0,4 mm, pusgludajā apstrāde hm =  0,2 mm.

216. z īm.  Frezes zoba 
mugurvirsmas nodilums

Aparātu konstrukcijas apskatītas laboratorijas darbu rokasgrāmatās.
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0 8 _ =3 1 6  ļ ___ IZ
1

=26,5 у
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Trīspusīgajām d i s k a  f r ā z ē m  tērauda apstrādē nediaudz 
nodilst ari skaidvirsma. Taču lielākais un limitējošais ir mugur- 
virsmas nodilums, kura maksimālais lielums rupjajā apstrādē ir 
0,4—0,6 mm, pusgludajā apstrādē 0,15—0,25 mm. Čuguna apstrādē 
šis frēzes, tāpat kā visas citas, nodilst tikai pa mugurvirsmu.

Frēzu nodiluma likumsakarības ir analoģiskas citu griezēj
instrumentu nodiluma likumsakarībām. 217. zīmējumā a, pēc M. La
rina datiem, parādīta kāta frēzes mugurvirsmas nodiluma atkarība

no laika; 217. zīm. b, pēc 
N. Rezņikova un I. Zarkova 
datiem, parādīta tā pati mu
gurvirsmas nodiluma atkarība 
cilindriskajai frēzei, kam ir 
cietsakausējuma plāksnītes. 
No šīm atkarībām redzams, 
ka frēzu nodilums pieaug tad, 
ja palielina darbības laiku, pie 
kam lielākos vai mazākos ap
mēros var konstatēt tos pašus 
trīs nodilšanas periodus kā 
griežņiem (sk. 108. zīm.). No 
217. zīmējuma b secināms, ka 
cilindriskā freze visā asmens 
aktīvās daļas garumā nav no
dilusi vienmērīgi, proti, as
mens vidū nodilums ir ma
zāks nekā malās. Nodiluma 
nevienmērīgums novērots tikai 
čuguna apstrādē. Turpretim, 
apstrādājot tēraudu 50A, 
frēzes zobiem ar cietsakau
sējuma T15K6 plāksnītēm 
bija vienmērīgs nodilums 
visā asmens aktīvās daļas 
garumā.

Sakarību starp griešanas ātrumu un frēzes noturību izsaka vis
pārējais vienādojums

2 0  4 0  6 0  8 0  100 120 J40 160 180 2 0 0  T  m in  

Ь/
217. z im. Frēzes nodiluma atkarība no 

darbības laika:
а — ātrgriezēja tērauda kāta freze, apstrādājot 
bez dzesēšanas atkvēlinātu tēraudu ОХМ 
(D —4t) mm; B =  16 mm; t= 4 mm; 0,1 mm/zob);
b — cilindriskā frēze ar cietkausējuma 
BK6 plāksnīti, apstrādājot čugunu //£=200 
(i>=210 m/min; В=35 mm; t~S  mm; s ~  

“ 0,2 mm/zob)

v =  -  vai v -Tj't t l : А — konst,

t. i., jo lielāks griešanas ātrums, jo mazaka ir frezes noturība, un 
otrādi.



GRIEŠANAS ĀTRUMS, KO PIEĻAUJ FRĒZE 367

Var ari uzrakstīt, ka

Vl
1-2

Cilindriskajām, kāta un fasonfrēzēm, kas izgatavotas no ātr- 
g r i e z ē j t ē r a u d i e m ,  tērauda, kaļamā čuguna, misiņa un 
vieglo sakausējumu apstrādē relatīvās noturības rādītājs m = 0,33; 
pelēkā čuguna un bronzas apstrādē — m =  0,42.

Cilindriskajām frēzēm (sk. 200. zīm. b), kam ir c i e t s a k a u -  
sē j urna T15K6 plāksnītes, tērauda 50A apstrādē m = 0,33; tur
pretim čuguna apstrādē ar frēzi, kam ir cietsakausējuma BK6 plāk
snītes, m =  0,42 [34].

Diska un rievu frēzēm, kas izgatavotas no ā t r g r i e z ē j -  
t ē r a u d i e m,  tērauda, kaļamā čuguna, misiņa un vieglo sakau
sējumu apstrādē m =  0,2; pelēkā čuguna un bronzas apstrādē — 
m=0,15.

Trīspusīgām diska frēzēm, kam zobi izveidoti ar c i e t s a k a u -  
sēj  lim a T15K6 plāksnītēm, relatīvā noturība ir šāda: ja apstrādā 
tēraudus, kam cņ>90 kG/mm2, m =  0,34; ja apstrādā tēraudus, kam 
а* <90 kG/mm2, m = 0,38.

Cilindriskajām ā t r g r i e z ē j  t ē r a u d u  frēzēm8 1 tēraudu ap
strādē noturība F =  30h-210 min, bet pelēkā čuguna apstrādē 
T 45: 320 min [69].

Cilindriskajām frēzēm ar cietsakausējuma plāksnītēm vidējā no
turība Tvļd =  180 min.

8. GRIEŠANAS ĀTRUMS, KO PIEĻAUJ FREZE

Eksperimentāli pētījumi rada, ka vispārinātā gadījuma grie
šanas ātrums, ko pieļauj frēzes griezējīpašības,

V; :
C v . D q . O.P 

Tm . s * . t y . B r . 2n
• К  m/min,

kur Cv — koeficients, kas raksturo zināmu metālu un tā 
apstrādes apstākļus;

D — frēzes diametrs (mm);
T — frēzes noturība (min);
sz — padeve vienam zobam (mm/zob);
t — griešanas dziļums (mm);

1 Sīkākus datus ka par šadam, ta ari par citu tipu frczcrn sk. НИБТН, Нор
мативы стойкости режущего инструмента, Машгиз, 1953.
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В  — frēzēšanas platums (mm);
а — frēzes zobu skaits;
(» — frēzes skrūvveida skaidrievas slīpuma leņķis;

q, p, m, x, y, r, n — pakapju rādītāji;
Ķ — kopējais korekcijas koeficients mainītiem apstrā

des apstākļiem.

No sniegtas formulas redzams, ka pieļaujamais griešanas ātrums 
palielinās, ja palielina frēzes diametru un leņķi to, un samazinās, ja 
palielina frēzes noturību, padevi, griešanas dziļumu, frēzēšanas pla 
tumu un zobu skaitu.

Frēzes diametra palielinājums ļauj celt g r i e š a n a s  ā t r u mu  
tāpēc, ka, palielinot frēzes diametru D vienādos pārējos apstākļos, 
samazinās nogriežamās sloksnītes biezums a, tātad samazinās arī 
slodze uz frēzes zoba asmens. Turklāt šai gadījumā mazāks ari 
kopējiais izdalītais siltuma daudzums, jo lielāka diametra frēzei, ja 
zobu skaits z ir viens un tas pats, darba vienlaicīgi atrodas mazāk 
zobu, kas nogriež sloksnīti ar mazāku summārā šķērsšķēluma lau
kumu.

Palielinot diametru D, reizē ar izdalītā siltuma daudzuma sa
mazināšanos pastiprinās arī siltuma novadīšana uz frēzes ķermeni 
(sakarā ar ta lielāku masu), kā ari palielinās laiks, kurā zobs 
pārvietojas pa gaisu, negriežot skaidu. Tas viss sekmē frēzes zoba 
termodinamiskā noslogojuma samazināšanos, tātad pieļaujamā 
griešanas ātruma palielināšanu.

P a l i e l i n o t  pa d e v i sz, proporcionāli palielinās ari nogrie
žamās sloksnītes biezums a = s z • sin ф; palidinoties biezumam, pie
aug griešanas spēks, palielinās skaidas veidošanai ielietojamais 
darbs un tātad ari izdalās vairāk siltuma.

Sakarā ar to palielinās termodinamiskā slodze uz asmens aktī
vas daļas garuma vienību; palielinātā slodze samazina frēzes no
turību vai (pie vienas un tās pašas noturības) griešanas ātrumu.

P a l i e l i  n о t g r i e š a n as d z i ļ u  m u t, palielinās pilnais 
kontaktleņķis 6 (vai frēzes un sagatavojuma saskares loka ga
rums), tāpēc palielinās nogriežamās sloksnītes biezums, pieaug 
laiks, kad zobs atrodas zem skaidas, un samazinās «atpūtas» laiks 
(kad zobs pārvietojas pa gaisu). Visu šo apstākļu iedarbībā izdalās 
vairāk siltuma un pieaug termodinamiskā slodze uz asmens aktī
vās daļas garuma vienību, tātad samazinās ari griešanas ātrums.

P a l i e l i n o t  f r ē z ē š a n a s  p l a t u m u  B, palielinās gan 
vienlaicīgi darbā esošo zobu skaits, gan arī zoba asmens garums, 
kas piedalās skaidas veidošanā. Tā, piemēram, ja pie platuma В 
(218. zīm.) darbā vienlaicīgi atrodas ne vairāk kā četri zobi, tad 
pie platuma 2В — pieci zobi. Jia parādīto shēmu uzskata kā viena
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un ta paša zoba secīgos stāvokļus, tad pie platuma В aiz stāvokļa 
IV  zobs vairs negriež, bet «atpūšas», turpretim pie platuma 2В tas 
vēl turpina griezt, un tikai stāvoklis V atbilst tā izejai no sagata
vojuma. Turklāt, ja zoba un sagatavojuma saskares līnija ir maksi
māli gara (stāvoklis I I I ) , tad pirmaja gadījumā šis garums (no
griežamās sloksnītes platums) ir vienlīdzīgs b, bet otrajā gadī
jumā — 2b.

Aprakstīto apstākļu iedarbībā 
palielinās kopējais izdalītā sil
tuma daudzums, pieaug termo
dinamiskā slodze uz asmens ga
ruma vienību un atbilstoši sama
zinās griešanas ātrums.

P a l i e l i  n о t f r ē z e s  z o 
bu s k a i t u  z, palielinās (ja 
pārējie apstākļi ir vienādi) as
meņu aktīvās daļas summārais 
garums (asmeņu skaits, kas vien
laicīgi atrodas darbā), palielinās 
nogriežamās sloksnītes summā
rais šķērsšķēluma laukums un 
atbilstoši tam arī izdalīta sil
tuma daudzums. Turklāt katrs 
atsevišķais zobs tad vairs nav 
tik masīvs (pie viena un tā paša 
D ) ; tā kā sīkais zobs sakarst 
vairāk nekā lielais zobs, tad sī
kā zoba noturība vai pieļauja
mais griešanas ātrums samazi
nās.

Jaunākie pētījumi [81], [199] 
rāda, ka, palielinot s k r ū  v- 
v e i d a  s k a i d r i e v a s  s l ī 
puma l eņķ i  to, palielinās noturība vai (pie vienādas noturības) 
pieļaujamais griešanas ātrums. Palielinot leņķi со no 20 uz 60°, frēzes 
noturība kļūst 3—5 reizes lielāka, pie kam vislielākā ietekme leņķim 
со ir diapazonā co =  30-F-60°, kā arī apstrādājot cietus un karstum
izturīgus tēraudus. Pieļaujamais griešaruas ātrums paaugstinās gal
venokārt tāpēc, ka, palielinot leņķi со, tiek labāk novadītas skaidas 
un frēzēšana kļūst vienmērīgāka (jo palielinās vienlaicīgi darbā 
esošo zobu skaits).

No ātrgriezējtēraudiem izgatavotajām frēzēm1, kam leņķis

216. z i in. Frēzēšanas platuma ietek 
me uz vienlaicīgi darbā esošo zobu 

skaitu spirālzobu frāzei

1 Datus par citiem apstradajamiem materiāliem un citu tipu frezēm sk. [33j

24 Metālu griešana
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<0 =  20-7-30°, pieļaujamo griešanas ātrumu aprēķina pec šadam for
mulām.

1) Ja apstrādā oglekļa tēraudu, kam ab =  75 kG/mm2, un lieto 
dzesēšanu, tad:

ja sz>»0 ,l mm,

,0,45
V .

35,4. D {
,0.3 Ro,i ,0,! rr'/min;< уодз^о .z'

ja 0,1 mm,

55. D 0-45 , ■
V i уОДЗ s 0,2 ļOč ļļ0,l m /m ln -

2) Ja bez dzesēšanas apstrada peleko čugunu, kam #B=190, 
tad:

ja SZ>»0,15 mm,

V ,
27. D',0.7

i у 0,25 v 0,6 y<),S yļ0,3 .0,3

ja sz<^0,15 mm,

m/min;

v.
5 7 , 6 . 7J0'7

У 0,25 _ 5 0,2 _ j0,5 _ y>0,3 _ 20,3 m /m ln -

Pēc dotajām formulām aprēķina pieļaujamo griešanas ātrumu 
rupjajā frēzēšanā (V I— V3), ja sagatavojumam nav garozas un tā 
materials ir karsti velmēts tērauds vai čuguns ar norādītajām ob vai 
HB vērtībām. Pusgludajā frēzēšanā (V4— V6) pēc šīm formulām 
aprēķinātais griešanas ātrums jāreizina ar koeficientu 0,8.

Ja frēzes griezējdaļa izgatavota no leģētā tērauda 9XC, tad grie
šanas ātruma aprēķina formulā jāieved reizinātājs 0,6; turpretim, 
ja griezējdaļas materiāls ir instrumentu tērauds У10А vai У12, tad 
šis reizinātājs vienlīdzīgs 0 4—0,5.

Apstrādājot t ē r a u d u  be z  d z e s ē š a n a s 1, griešanas 
ātruma korekcijas koeficients ir 0,5. Frēzēšanā pa p a d e v e i ,  ja 
sagatavojumam nav garozas, griešanas ātruma korekcijas koefi
cients ir 1,5.

1 Tēraudu frēzēšanā ka eļļojošos dzesetajšķīdrumus izmanto galvenokārt 
emulsijas; pelēko čugunu apstrādā bez dzesēšanas.
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Iepriekšējas formulas bez tam jaieved ari korekcijas koeficienti 
Ksv un Ķgv, kuru lielums atkarīgs no t ē r a u d a  s t ā v o k ļ a ,  sa
gatavojuma rakstura un virskārtas stāvokļa. Ja auksti vilkta vai 
karsti velmēta tērauda sagatavojumiem ĶSv =1, tad normalizētam 
tēraudam ĶSv =0,95, atkvēlinātam tēraudam K s v  =0,9 un termiski 
uzlabotam tēraudam KSy =0,8; ja tērauda velmējumiem vai kalu
miem bez garozas (vai ar nokodinātu garozu) Kgv =1, tad tērauda 
atlējumiem bez garozas ĶBv =0,9, karsti velmētiem velmējumiem 
ar garozu ĶSv =0,9, kalumiem ar garozu Ķgv =  0,8-Ю,9, tērauda 
atlējumiem ar garozu ĶSv =  0,75-Ю,85; ja čuguna atlējumiem bez 
garozas Ķgv =1, tad čuguna atlējumiem ar garozu =0,7=0,8.
brēze sevišķi intensīvi nodilst, apstrādājot atlējumus, kam garoza 
piesārņota ar liešanas ieslēgumiem (smilšu graudiem un tmi.); 
tādā gadījumā tērauda un čuguna atlējumiem KKv =  0,5-Ю,6.

Tēraudiem, kam ir citādas ab vērtības, iepriekš sniegtajās grie
šanas ātruma aprēķina formulās jāietilpina korekcijas koeficienti 
(27. tabulā).

i

27. tabula
Griešanas ātruma korekcijas koeficienti A m frēzēšanā atkarībā no

V

apstrādājamā materiāla1 izturības robežas
(konstrukciju oglekļtēraudiem ar C<0,6%)

Mehāniskās īp a š īb as

M ateriāli Stiepes robež- 1 
izturība oļ, 
(kG/mm-)

Koeficienta 
A'mv vērtība

10; 15; 20; 25; 30 ; 35 ; 10; 3 0 - 4 0 0,84
45 ; 50 ; 55 ; 60 ; Ct. 6; Ст. 1; 40—50 1,03

C t . 2 ; Ct . 3; Ct . 4 ; C t . 5 ; 5 0 — 60 1,32
Ct. 6 60-70 1,14

70-80 1,00
80—90 0,90

Tērauda 50A (ob =  75 kG/mm2) cilindriskajā frēzēšana pret pa
devi ar frēzi, kam ir cietsakausējuma T15K6 plāksnītes, ja 
hm maks =0,5 mm, y =  —10°, a=20°, со =  20° (sk. 200. zim. b),
griešanas dziļums mm un platums 35 mm, griešanas ātrumā 
aprēķināšanai ieteic [34] šādu formulu:

7 5 0  . D 0'17 . .
V i 7 0,33 s 0,28 jO.38^0,08 UU m /m in - 1

1 Datus par citam metālu grupām sk. [33].

2 4 *
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Sai frezei (sk. 200. zfm. b) optimālās padeves « г =  0,15^- 
ч-0,3 mm/zob; griešanas ātrumi v =  150-4300 m/min.

9. GALA FRĒZĒŠANA

Gala frēzēšana frezes ass novietota perpendikulāri apstrādātai 
virsmai. Gala frēzēšanā galveno griešanas darbu veic sānasmeņi, 
bet gala asmeņi tikai nogludina apstrādāto virsmu. 219. zīmējumā 
a attēlota n e p i l n ī g ā  s i m e t r i s k ā  gala frēzēšana ar Frezi, 
kurai galvenais iestatīšanas leņķis <p=90°.

Gala frēzēšanu sauc par p i l n ī g u  tad, ja frēzējamās virsmas 
platums В ir vienlīdzīgs frēzes diametram D. Tādā gadījumā pilnais 
kontaktleņķis 6 vienlīdzīgs 180°. N e p i l n ī g a j ā  simetriskajā 
frēzēšanā p i l n o  k o n t a k t l e ņ ķ i  aprēķina pēc trijstūra ONAI 
elementiem (219. zīm. a):

. 8  M N   2   В
Sln 2 ~  ON  /; D '

2

N o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  b i e z u m s  a ir mainīgs 
lielums visā kontakta loka garumā. Ieejas un izejas vietās tas 
vienlīdzīgs lielumam a.\. Patvaļīgā zoba stāvoklī, kur kontaktleņķa 
vērtība ir ф, nogriežamās sloksnītes biezumu aprēķina no trijstūra 
kpti:

kn =  kp ■ cos (90° — ф) =  kp ■ sinj>

vai

а =  s7 ■ 8тф.

Ja ф=90° (t. i., uz sagatavojuma simetrijas ass), tad nogrieža
mās sloksnītes biezumam ir maksimālā vērtība:

«maks =  ^ - sin 90° =  sz.

N e s i m e t r i s k a j ā  f r ē z ē š a n ā  p r e t  p a d e v i  (kad frē
zes ass nesakrīt ar frēzēšanas platuma viduslīniju, 219. zīm. b) no
griežamās sloksnītes biezums mainās no nulles pie ieejas vietas 
līdz amaks pie izejas vietas. Sloksnītes biezums Kādā vieta starp 
minētajiem galējiem stāvokļiem
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219. z ] m. Gala frēzēšana:
a s im eiriska. b — nesim etriskā
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N e s i m e t r i s k a j ā  f r ē z ē š a n a  pa pade v e i ,  kad freze 
rotē virzienā, kas ir pretējs 219. zīmējumā b parādītajam virzienam, 
nogriežamās sloksnītes biezums mainās no атак5 ieejas vietā līdz 
0 = 0  izejas vietā.

Gala frēzes, kam <p=90° (219. zīm. a), lieto tādos gadījumos, 
kad jāapstrādā virsma, kura ar līdzās novietoto vertikālo virsmu 
izveido 90° leņķi. Turpretim, frēzējot sagatavojumu visā platumā, 
lieto frēzes, kam q><90° (sk. 204. zīm.), jo tās darbā ir ražīgākas. 
Sevišķi ražīgas ir koniskās gala frēzes ar leņķi <p<20°.

Ja pie ф=90° (219. zīm. a) maksimālais nogriežamās sloksnītes 
biezums cmaks =  sz, tad pie leņķa <p<90° (204. zīm.)

°W s =  Sz-sinx.

No šī vienādojumā izriet, ka frēzēm, kam leņķis <p ir mazs, pie 
viena un tā paša nogriežamās sloksnītes biezuma omaks , kas nosaka 
slodzi uz asmens, padevi s7 var ievērojami palielināt; tāpēc arī 
šādām frēzēm (t. i., koniskajam gala frēzēm) ražīgums krietni vien 
augstāks. Taču leņķa <p mazās vērtības dēļ jāpalielina gan asmens 
garums, gan ari citi frēzes izmēri. Turklāt pat pie pastāvīgas sz 
vērtības līdztekus leņķa <p samazināšanai palielinās spēks, kas at
spiež frēzi no sagatavojuma; aksiālā spēka palielināšanās (tāpat 
ari citu. spēku palielināšanās, kuri iedarbojas uz frēzi) ir vēl lielāka, 
ja jāsaglabā konstants nogriežamās sloksnītes biezums a, t. i., ja 
vienlaikus palielina padevi sz un samazina leņķi <p. Tāpēc konisko 
gala frēžu lietošana iespējama tikai ļoti stingas sistēmas apstākļos.

Kā jau teikts, visvairāk izplatītas ir gala frēzes ar leņķi <p=60°
un pārejas asmeni leņķī <p0=  у  <p. 205. zīmējumā parādīti g a l a
f r ē z e s  ieliekamā naža griezējdaļas ģeometriskie elementi, pie 
kam naži izveidoti ar cietsakausējumu plāksnītēm un ievietoti frē
zes korpusā (Vissavienības Instrumentu zinātniskās pētniecības 
institūta ВНИИ konstrukcija, 200. zīm. a); leņķu vērtības sniegtas 
28. tabulā.

Tabulā sniegtās skaidleņķa vērtības pieņemamas tad, ja sistē
mai «frēzmašīna — ierīce — sagatavojums — frēze» ir liels stin
gums. Ja sistēmai ir mazs stingums, tad jāizvēlas šāds leņķis y : 
frēzējot tēraudu, kam 0b< 8O kG/mm2, y =  +  10°4-0; frēzējot tē
raudu, kam crb =  80-f-120 kG/mm2, y = 0-̂ - —10°; frēzējot tēraudu, 
kam crb=  120-M60 kG/mm2, y = ~  Ю-?— 15°.

Čuguna apstrādei fāzīti jj neizveido, tātad skaidvirsma ir pla
kana, bet leņķis y = + 8°.

Pašai cietsakausējuma plāksnītei ir mugurleņķi an, am, af. 
Naža (plāksnītes turētāja) asināšanas leņķi ir par 3—5° lielāki
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28 tabula

Leņķu vērtības gala frēzei, kas izveidota ar cietsakausējumu plāksnītēm
(pēc ВНИИ datiem [35])

Leņķi

Apstradajamais
materiāls A° V»

‘

“ ° И . K °n- 

a ° f
9° 9 i ° 9 o ° /(mm) /1

(mm)

Tērauds, cb -<: 80 
kG/mm2 + 1 5 —5 ч- — 10 15 60 5 30 1.0 1,5—2

Tērauds, зь =  80 
120 kG/mm2 415 — 10 -r---- 15 15-20 60 5 30 1,0 1,5—2

Terauds, ab =  120-: 
ч-160 kG/mm2 4 15 — 15 ч- —20 20—25 60 5 30

30
1.0 1,5—2

Čuguns +  15 + 5 - 4 1 0 10- 15 60 5 1.0 0

[piemēram, a'n = a „  4 -(3 -r-5°) utt.], kas atvieglina plāksnītes asi
nāšanu un Iepūšanu.

Tāpat kā citos frēzēšanas veidos, ari gala frēzēšanā pad  e v c 
v i e n a i  m i n ū t e i

sm =  sz-z-n =  sD-n,

bet griešanas ātrums

-  . D  . n■v = -------
1000

m/min.

M a š ī n l a i k u  gala frēzēšana aprēķina pec formulas:

t  7 +  .У +  Д - /_ = — -  mm.m c*m

S i m e t r i s k a j ā  g a l a  f r ē z ē š a n ā  (220. zīm. a) iegrie
zos lielums y =  R — OM. No trijstūra OĶM var aprēķināt, ka OM =

= У О К * * — КМ* =  ļ//+ - ļ ® ļ2. Ievietojot šo izteiksmi iepriek

šēja un ņemot vēra, ka R =  0,5-D, iegūstam 

y =  0 ,5 - (D ~ ]/ D 2 -B * ) mm.
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N e s i m e t r i s k a j ā  g a l a  f r ē z ē š a n a  (220. zīm. b) 
iegriezes lielumu у .aprēķina no trijstūra OMĶ:

у  = У B ‘ (D  — В) mm.

Pārskrējiena lielums A=1 -j- 5 mm.

220. /. ī m. Sagatavojuma pārvietojuma elementi: 
а —  s im e t r i s k a jā  gala f r ē z ē š a n ā ;  b —  n e s im e t r is k a jā  gala 

f r ē z ē š a n ā

10. SPĒKI UN JAUDA GALA FRĒZĒŠANA

Gala frēzēšanā (219. zīm.) darbojas tie paši spēk i ,  kas ci
lindriskajā frēzēšanā.

Spēka P z un jaudas N gr vidējās vērtības var aprēķināt pēc 
šādām formulām [33]:

tēraudu, katamo čugunu un bronzas frēzēšanā ar ātrgriezējtē- 
rauda gala frezēm

/0,95 ir>ltl  0,8 r ~ \— 1,11 mC - t  • /> -z-sz ’D  kG,

A/gr =  CN-10“ 5-/'.0,95 z kW;
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peleko čugunu frēzēšana

P z — Cp-t0fi - B1M • z-sz ’72 • D ~1M kG,

N gr =  Cn • 10~5 • f ’9 • n • BU i• г • 5z0’72 • ZT0’14 kW.

Koeficientu Cp un CN vērtības atkarībā no apstrādājamā ma
teriāla ir šādas:

C p C n

Tērauds . . . 82,4 4,22
Kaļamais čuguns 50 2,57
Bronza . . . . 37,5 1,93
Pelēkais čuguns ( HB=  190) 50 2,57

Sis Cp un CN vērtības dotas frēzēm, kam leņķis <p

0О&II

=  +  10°, griešanas ātrums и <A50 m/min.
Spēku P H , P v , P c aprēķināšanai var izmantot šādas sakarī

bas [156]:
a) simetriskajā gala frēzēšanā (219. zīm. а)

Рн =  (0,3 ^  0,4) • Р,- 

P v =  (0,85 — 0,95) • Р/.

Po =  (0,5 -  0,55) • P z\

b) nesimetriskajā gala frēzēšanā pret padevi (219. zini. b)

PH=  (0,6 -  0,9) -P z- 

P v =  (0,45 -7- 0,70) • P z\

Po =  (0,5 — 0,55) • P 7\

c) nesimetriskajā frēzēšanā pa padevei

P h -  (0 ,1 5 - 0,30). Р,- 

P v =  (0 ,9 -1 )  • P z;

Po =  (0,5 — 0,55) - Ру.

Vidējās j a u d a s  aprēķināšanai gala frēzēšanā ar frēzēm, kam 
ir c i e t s a  k a u s ē j u m u  p l ā k s n ī t e s ,  Tehnisko normatīvu 
zinātniskās pētniecības birojs НИБТН [28], pamatojoties uz dažādu 
pētnieku (A. Ščegoļeva, V. Tkačevska u. c.) datiem, ieteic šādas 
formulas: 1

1 Korekcijas koeficientus frezēm, kam «p 9k 60°, sk. 378., 363. lpp.



378 FRĒZĒŠANA

a) nerādītu konstrukciju oglekļteraudu un leģetu tēraudu ap
strāde, ja crb =  75 kG/mrn2, sz<^0,12 mra/zob,

At =  0,035 • v°* • 20-93 • t • 5 '-42. kW;
g D

b) to pašu tēraudu apstrādē, ja sz> 0,12 mm/zob,

N gr =  0,01 .^ o ,9 .z o,93.t.Sz0-79- 1̂  kW;

c) pelēkā čuguna apstrādē (ЯВ=190), ja frēze izveidota ar 
cietsakausējuma BK8 plāksnītēm, var izmantot agrāk sniegto for
mulu ātrgriezējtērauda gala frēzēm (377. lpp.).

Sniegtās formulas jaudas aprēķināšanai frēzēšanā ar gala frā
zēm, kam ir cietsakausējumu plāksnītes, attiecas uz frēzēm ar leņķi 
Ф =  60°; formulās ņemts vērā frēžu nodilums (tērauda apstrādē //,„ =  
=  1 mm, čuguna apstrādē hm= 2 mm) un pieņemts, ka leņķis 
Y =  — 10°. Ja leņķim у ir citādas vērtības, tad, apstrādājot tēraudus, 
aprēķinātās vērtības jāreizina ar šādiem vidējiem korekcijas koefi 
cientiem Ky:

Skaidleņķis у . . . 4-5° 0 - 5 °  — 10° -1 5 °
Korekcijas koeficients Л '-■ 0,85 0,9 0,95 1 1,06

Ja leņķis ц>Ф 60°, tad formulā ka reizinātājs jāieved 
korekcijas koeficients Ķp, kuram ir šādas vērtības [116]:

Leņķis <j>°......................................... 15° 30° 45° 60° 75° 90°
Korekcijas koeficients Kņ .................. 1,24 1,15 1,06 1,0 1,04 1.08

Ja ob ф 75 kG/mm2, tad tajās pašās jaudas aprēķina formulas 
kā reizinātājs jāieved korekcijas koeficients \ kuram ir šādas vi
dējās vērtības:

Apstrādājamā metālā stiepes izturības 
robeža сь (kG/mm2) . 65 75 85 95 105 115 130 140

Korekcijas koeficients
Kc .......................  0,87 1 1,08 1,15 1,25 1,3 1,4 1,45

Pētījumi [41] rāda, ka p e l ē k ā  č u g u n a  ā t r f r ē z ē š a n a  
ar  g a l a  f r ē z ē m jaudu ietekmē šā čuguna cietība I IB 1-4.Tā- 1

1 Pēc P. Grudova un S. Volkova materiāliem.
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pēc, ja HB9^190, jaudas aprēķina formulā (377. lpp.) jaieved 
šādi vidējie korekcijas koeficienti Khb:

Apstrādājamā čuguna cietība HB 150 170 190 210 230
Korekcijas koeficients 0,72 0,85 1 1,13 1,3

ries

Ja m a k s i m ā l i  p i e ļ a u j a m a i s  m u g u r v i r s m a s  
n o d i l u  m s ir citāds nekā formulās pieņemtais, tad gala frēzēša
nas jaudas aprēķina formulās jāieved korekcijas koeficients Khm 
(29. tabula).

29 tabula

Korekcijas koeficienti /С dažādiem apstrādājamiem materiāliem [28j

Apstrādājamais materiāls
0,6 0,8

Nodilum s hm mm

ļ l.o  ļ 1,5 2,0 2,5

Tērauds, ^b <  80 kG/mm2 0,84 0,92 1,0 1,18 1,34 1,46
Tērauds, ob =  80 -r- .

-4- 110 kG/mm2 0,78 0,91 ; i,o 1,23 1,46 1,60
Pelēkais čuguns 0 ,7 2 0,78 1 0,82 0 ,93 1,0

Zinot A'qr, var aprēķināt n e p i e c i e š a m o  e l e k t r o d z i -  
n ē j a j a u d u  A'a un vidējo aploces spēku P z:

N .
1,15 .N Rr kW;

6 0  . 102 . N
kG,

kur Ngr — griešanai izlietojamā jauda (k\V); 
v — griešanas ātrums (m/min);

1,15 — koeficients, kas rāda padeves kustībai izlietojamo 
jaudu. 11

11. GALA FREŽU NODILUMS UN NOTURĪBA

Gala frēzēšanā pilnais kontaktleņķis parasti ir lielāks nekā ci
lindriskajā frēzēšanā, skaida ilgāk saskaras ar skaidvirsmu, un 
tāpēc reizē ar nodilumu uz frēzes zobu mugurvirsmas rodas zināms 
nodilums ari uz skaidvirsmas. Skaidvirsmas nodilums parādās vis
spilgtāk, ja, apstrādājot lielā griešanas ātrumā tēraudus, nogrieza-
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mās sloksnītes biezums amaks >0,08 mm un skaidleņķis ir negatīvs. 
Ja apstrādā čugunus, kā arī mazā griešanas ātrumā iēraudus un 
nogriežamās sloksnītes maksimālais biezums amaks <0,08 mm, tad 
skaidvirsmas nodilums ir mazs. Ari gala frēzēm, tāpat kā citiem 
frēžu veidiem, limitējošā ir dilšana pa mugurvirsmu; šīs dilšanas

40 80 120 160 200 240 280 320 360 T min
N oturība

b/
221. z ī m. Gala frēzes naža cietsakausējuma plāksnītes nodilums-. 
a kārtējā nodiluma shēma: b -  nodiluma hmatkarība no darbības laika

norise ir atkarīga no griešanas ātruma, nogriežamās sloksnītes 
šķērsšķēluma laukuma, griezējdaļas leņķiem un citiem apstrādes ap
stākļiem.

221. zīmējumā a parādīts gala frēzes cietsakausējuma naža no
dilums, kas radies, apstrādājot tēraudu. Mugurvirsmas un skaid
virsmas nodilumiem palielinoties, tie aizvien vairāk tuvojas viens 
otram, josla f samazinās un pēc neilga laika pavisam izzūd. Nodi-
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ļumu dēļ pie asmens izveidojas negatīvs skaidleņķis (apmēram 
— 45°) un pēc tam dilšana (izdrupšana) pa mugurvirsmu vienmērīgi 
pieaug. Beidzot iestājas katastrofiskās nodilšanas moments (sākot 
ar punktu a, 221. zīm. b). kas dažreiz norisinās ar strauju atskaldī
šanos (izdrupšanu).

Jāpiezīme, ka frēzem ar cietsakausējumu plāksnītēm bieži nav 
spilgti izteiktā pārliekšanās punktā a (221. zīm. b); tad nodiluma 
līknes veids ir līdzīgs 110. zīmējumā parādītajam.

Rupjajā apstrādē par nodiluma kritēriju pieņem optimālā nodi
luma lielumu, gludajā apstrādē — tehnoloģiskā .nodiluma lielumu.

Tēraudu un čugunu apstrādē gala frāzēm, kas izgatavotas no 
ā t r g r i e z ē j t ē r a u d a ,  mugurvirsmas maksimāli pieļaujamā 
nodiluma vidējie lielumi ir šādi: rupjajā apstrādē 1,5—2 mm. pus- 
gludajā apstrādē 0,3—0,5 mm.

Tēraudu apstrādē ar gala frēzem, kam ir c i e t s a k a u s ē j u m u  
plāksnītes, optimālā nodiluma1 vidējie lielumi ir šādi:

Apstrādājamā tērauda stiepes izturības
robeža (kG/mm2) 40— 60 60—80 «0— 100 100— 120

Optimālā nodiluma
h lielums (mm) 0,6 -0,8 0,8— 1,0 1,0— 1,5 1,5—2,5m

Apstrādājot č u g u n u s ar gala frēzem, kam ir cietsakausējumu 
p l ā k s n ī t e s ,  optimālā nodiluma vidējās vērtības ir šādas: hm=  
=  1,5-ī-2 mm — rupjajā apstrādē un hm =1 =  1,2 mm — glud- 
apstrādē.

Strādāt ar frēzi tik ilgi, kamēr nodilums kļūst lielāks par 1,5— 
2 mm, nav lietderīgi, jo tad palielinās griešanas spēks un izlieto
jamā jauda, samazinās frēzes kopējā noturība un palielinās slīp- 
ripu izlietojums asināšanā. Turklāt palielinātie berzes spēki, kas 
iedarbojas uz frēzes zoba mugurvirsmu, izraisa vibrācijas un tāpēc 
sekmē gan asmens izdrupšanu, gan pasliktina apstrādātās virsmas 
kvalitāti.

Sakarību starp g r i e š a n a s  ā t r u mu  un n o t u r ī b u  iz
saka vispārējā formula:

Apstrādājot ar ā t r g r i e z ē j t ē r a u d a  gala frezem teraudus, 
kaļamo čugunu un bronzu (ar dzesēšanu), relatīvās noturības rādī
tājs m = 0,2; apstrādājot pelēko čugunu (bez dzesēšanas), m=0,15

1 Pec P. Grudova un S. Volkova datiem.
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Apstrādājot tēraudus ar gala frāzēm, kam ir c i e t s a k a u s ē -  
j u m а T15K6 plāksnītes, m=0,2 -f 0,25; apstrādājot pelēkos čugu
nus (ar BK8 plāksnītēm), m=0,28 ч- 0,38.

Uzmaucamām gala frēzēm (D —90 ч- 150 mm), kam ir ieliekamie 
ā t r g r i e z ē j t ē r a u d a  naži, tēraudu apstrādē noturība 7 =  
=  50 ч- 190 min, bet čugunu apstrādē — T =  70 4-275 min1.

Saliktām gala frēzēm ar c i e t s a k a u  s ē j u mu  plāksnītēm 
(D =  ПО ч -450 mm) tēraudu apstrādē T =  130 4-450 min, bet ču
gunu apstrāde 7=70 4- 600 min2. Tā, piemēram, tēraudu apstrādē 
ar saliktu gala frēzi, kurai diametrs £>=250 mm, ja metalgriešanas 
mašīnas vērtība nepārsniedz 3000 rbļ.. ieteicamā frēzes noturība 
T —320 min [69].

12. GALA FRĒZĒM PIEĻAUJAMAIS GRIEŠANAS ĀTRUMS

Tēraudu apstrādē ar gala frēzēm, kam ir cietsakausējuma T15K.6 
plāksnītes, ja leņķis <p=60° un nodilums hin= 2 mm, griešanas āt
ruma aprēķināšanai M. Larins ieteic šādu formulu [39]:

kur KR

КCP

К

Cv.DM.Ks.K<f.Kc
m/min,

— korekcijas koeficients, kas raksturo sagatavojuma vir
smas stāvokli; ja sagatavojumam nav pļāvās, kā arī 
ja garoza ir iepriekš nogriezta, tad K g =1; ja ir 
pļāva — tad Ks= 0,9 -=- 0,95;

— korekcijas koeficients leņķim <p, ja ф<60°;

ļ ,  __sin* 60°J\ф ~ у
smx9

šeit pakāpes radītājam x ir tās pašas vērtības kā pa
deves pakāpes rādītājam griešanas ātruma formulā;

— korekcijas koeficients, kas raksturo cietsakausējuma 
mārku.

Ja padeve sz>0,15, tad koeficientam Cv ir šādas vērtības: ap
strādājot tēraudu, kam ob =  70 =  80 kG/mm2, Cv =108; apstrādā
jot tēraudu, kam rrb=80 4- 100 kG/mm2, Cv =  93.

1 Sīkāk sk. [69].
2 Datus par ātrgriezējtērauda gala frēzēm sk. [33].
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Padeves pakapes rādītājā x vērtības ir šadas:
5 X  z

g- 90 kG'mm2 / <r0,09 0,2 
.......................... |;  0,09 0,74

<  90 kG/mm2 f<0,15 0,15
............................................. \ -0,15 1,0

Instrumentu zinātniskās pētniecības institūts
salīdzinādams dažado cietsa-

Vissavienības
ВНИИ savā laikā veica lielu darbu, 
kausējumu griezējīpašības frēzēšanā.

Pec šo darbu rezultātiem [42] r u p j a j ā  f r ē z ē š a n ā  (tika 
apstrādāts tērauds 45, HB =  217 h- 227; t= 3  mm; sy =0,125 mm/zob; 
cp =  60°) vidējās k o e f i c i e n t a  Kc v ē r t ī b a s  ir šādas: ciet 
sakausējumam T15K6 — 1; cietsakausējumam T14K8 — 0,94; ciet- 
sakausējumam Т5КЮ - - 0,73.

G l u d a j ā  f r ē z ē š a n ā  (tika apstrādāts tērauds 50; гть == 
=  75 kG/mm2; t =  1 mm; sz =  0,055 mm/zob; cp =  60°) koeficienta Kc 
vērtības ir šādas: cietsakausējumam T15K6 - 1; cietsakausējumam
T30K4 — 1,13; cietsakausējumam T60I\6 — 1,05.

Iepriekš sniegtā griešanas ātruma aprēķina formula frezei ar 
c/ietsakausējuma plāksnītēm ir pareiza tad, ja nodilums hm =  2 mm.

Ja m a k s i m ā l i  p i e ļ a u j a m a m  n o d i l u m a m  ir citāda 
vērtība, tad formulā kā papildu reizinātājs jāieved korekcijas koe
ficients Khm, kura vidējās vērtības sniegtas 30. tabulā.

30. tabula

Korekcijas koeficienta A'hm vidējās vērtības

Nodilum s hm (mm)
Apstrādājamais materiāls

0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5

Tērauds, 80 kG/mm2 
Tērauds, cb =80-7-

0,81 0,86 0,89 0 ,9 5 1 1,02

=  110 kG/mm2 0,7 0,77 0,82 0,92 1 1,03

Tēraudu frēzēšanā ar ātrgriezējtērauda frēzēm lielo eļļojošos dze
sētājšķidrumus (galvenokārt piecprocentīgo emulsiju), turpretim, 
strādājot ar frēzēm, kam ir cietsakausējumu plāksnītes, eļļojošos 
dzesētājšķidrumus nelieto.

Vissavienības Instrumentu zinātniskās pētniecības institūta 
ВНИИ veiktie pētījumi [43] parādīja, ka dzesēšana (ar emulsiju) 
gala frēzēšana ar frēzēm, kam ir cietsakausējumu plāksnītes, krasi 
pazemina frēzes noturību. Tas izskaidrojams ar to, ka skaidas no
griešanas laikā zoba virskārtas slāņi stipri sakarst, bet pie izejas.
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no metālā zobu strauji atdzesē šķidrums. Biežā un krasā sakarsuma 
temperatūras maiņa izraisa strauju tilpuma mainīšanos, vietējos 
spriegumus un sakarā ar to uz zoba virsmas parādās sīkas plaisas. 
Tādas plaisas vājina frāzes zoba asmeni, un normālās dilšanas 
vietā, kas norisinās frēzēšanā bez dzesēšanas, sākas strauja dil
šana, kad pa sīkajām plaisām izlūst lielākas nenoteiktas formas 
daļiņas.

Gala frēzēšanā ar labām sekmēm var izmantot arī mi n e r ā l -  
k e r a m i s k ā s  plāksnītes [111], kas piestiprinātas pie gala frēzes 
nažiem. Tā, piemēram, pelēkā čuguna (HB =179-4- 196) frēzēšanā 
gala frāzēm ar minerālkeramiskajām plāksnītēm ЦМ-332 ir 8— 10 
reizes lielāka noturība nekā frēzēm ar cietsakausējumu BK8, BK6 
un T15K6 plāksnītēm (ja и =  195 m/min). Čugunu apstrādē mine- 
rālkeramisko gala frēžu griezējdaļas optimālie ģeometriskie elementi 
(saliktā veidā) ir šādi: cp =  35°; cp0=10°; <pi =  10°; ^ = -1 0 °; skaid- 
virsmas forma — plakanā, negatīvā (I l l -a , 130. zīm. e); an =  14°; 
am = 1 Г ; af =17°; K=  +9°; f =  2 mm (apzīmējumus sk. 205. zī
mējumā).

Čuguna apstrādē bez dzesēšanas (liešanas garoza iepriekš no
griezta1) ar gala frēzi, kurai ir minerālkeramikas ЦМ-332 plāksnī
tes un iepriekš minētie optimālie ģeometriskie elementi un kuras 
noturība Г=180 min un Am =  0,4-t-0,5 mm, griešanas ātruma a p 
rēķināšanai tiek ieteiktas šādas formulas:

a) Ja griešanas dzijums t = 2 h- 4 mm:
padevei s7 <0,14 mm/zob

98,6 , .
VW0 f0,48 s 0,51 m/min,

padevei =0 ,15 -0 ,3  mm/zob

0,33 , .
Gso —  ,0,48 3,45

■
b) Ja griešanas dziļums t =  1 =  2 mm:
padevei sz <0,14 mm/zob

61.8. <35
vw = ----ojā~ m/mmi

s z

padevei sz =0,15 -h 0,3 mm/zob
0,18. <35 .

®i*o = ---- m/mm.
s z

1 Apstrādājot sagatavojumus, kam ir liešanas garoza, frēzes noturība paze
minājās 8—10 reizes.
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Ja noturības T vērtības ir citādās, griešanas atmina v aprēķinā
šanai var izmantot sakarību:

No sniegtajām formulām redzams, ka tad, ja t =  1 -n 2 mm, pie
ļaujamais griešanas ātrums, pamazinot t, nepalielinās, kā tas ir 
parasti, bet samazinās. Tas izskaidrojams ar ininerālkeramisko plāk
snīšu pārlieku mazo izturību. Ja t vērtība ir maza un visa slodze uz 
asmens koncentrējas griežņa (frāzes naža) virsotnes tuvumā, nor
mālās dilšanas vietā notiek virsotnes izdrupšana vai arī uzreiz pa
rādās ievērojami lielāks (0,3—0,4 mm) sākotnējais nodilums.

Frēzēšanā ar ininerālkeramisko plāksnīšu frēzēm griešanai iz
lietojamo jiaudu var aprēķināt pēc tām pašām formulām, kas dotas 
gala frēzēm ar cietsakausējumu plāksnītēm.

13. RACIONĀLAS AUGSTRAZIGAS FRĒZĒŠANAS NOTEIKUMI

Reize ar vispārējām prasībām, kādas metālu ātrgriešanā uzstāda 
mašīnai, instrumentam un ierīcēm, ā t r f r ē z ē š a n ā  rodas virkne 
papildu prasību, kas izriet no frēzēšanas procesa specifikas.

F r ē z e  parasti ir daudzzobu instruments, tāpēc tās konstrukci
jai, asināšanai un ekspluatācijai uzstādāmas augstākas prasības. 
Pēc konstrukcijas frēzei jābūt vienkāršai, stingai, izturīgai un tur
klāt tādai, kas dod iespēju viegli un ātri uzstādīt un regulēt kor
pusā nažus. Frēzei jābūt tā izveidotai, lai to varētu droši un stingi 
nostiprināt uz frēzmašīnas darbvārpstas; tas mešanās nedrīkst pār
sniegt pieļaujamās vērtības (frēzēm ar cietsakausējumu plāksnītēm 
maksimālā radiālā mešanās drīkst būt 0,04—0,06 mm, maksimālā 
gala mešanās — 0,02—0,03 mm). Liela mešanās starp blakus zo
biem izraisa to nevienmērīgu noslodzi, kas slikti ietekmē frēzes no
turību, apstrādātās virsmas kvalitāti un visu frēzmašīnas darbību. 
Sevišķi liela ietekme uz apstrādātās virsmas kvalitāti ir gala frēzes 
galeniskajai mešanai, kas gludajā apstrādē nedrīkst pārsniegt 
0,02 mm.

Frāzes zobiem jābūt izveidotiem ar optimālo ģeometriju, tiem 
jābūt labi uzasinātiem un lepētiem. Darbības laikā nepieciešams 
sekot to nodilumam, nepieļaujot lielāku nodilumu par optimālo.

F r ē z  ma š ī n a i ,  kas paredzēta ātrfrēzēšanai, jābūt ne vien 
tādai, kas dod iespēju strādāt augstos griešanas režīmos (no kine
mātisko un dinamisko dotību viedokļa), bet arī pietiekoši stingai. 
Nepietiekoša mašīnas stinguma dēļ (tāpat kā visas sistēmas «me- 
talgriešanas mašīna — sagatavojums — instruments — ierīce»

25 Metālu griešana
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nepieliekoša stingumia deļ) var rasties vibrācijās, kas negatīvi 
ietekmē griešanas procesa norisi.

Konsoles frēzmašlnām stingumu var palielināt, ja pieriko spe
ciālas atbalsta statnes. Lai samazinātu horizontālo frēzmašīnu 
galda vibrācijas, uz tā uzliek papildu slogus (balastu), bet dažreiz 
ari samazina frēzes zobu negatīvo skaidleņķi.

Tā kā nogriežamās sloksnītes

ieteicams nostiprināt uz darbvārpstas apakšējā gala vai uz gala 
frēzes korpusa (222. zim.). Tādi spararati palīdz palielināt frēzes 
noturību un uzlabot apstrādātās virsmas kvalitāti.

Liela diametra frēzēm spararata lomu izpilda pats frēzes 
korpuss.

Ātrfrēzēšanā sevišķa vērība jāveltī d r o š ī b a s  t e h n i k a s  
j a u t ā j u m i e m, jo lielā daudzumā nogrieztās un stipri sakar
sētās skaidas, kas aizlido liela ātruma, ir bīstamas strādniekiem 
(it sevišķi gala frēzēšanas procesā). Lai novērstu strādnieku ievai- 
nošanu ar skaidām, ierīko īpašus aizsargekrānus (apvalkus), kuriem 
jābūt tā izveidotiem, lai netraucētu frēzēšanas procesa novērošanu 
un brīvu piekļūšanu pie frēzes un sagatavojuma. Šīm prasībām dau
dzējādā ziņā atbilst uz šamīriem uzstādītie metaltīkla ekrāni.

G l u d a j ā  frēzēšanā ražīgumu var paaugstināt, ne vien kā
pinot griešanas ātrumu, bet ari palielinot pa d e v i  (mašīnlaīks sa
mazinās 2 un vairāk reizes); tādā gadījumā jālieto frēzes ar papildu 
asmeni leņķī <pi=0 (223. zīm.).

Salīdzinot ar parastajām gala frezem, frezes ar papildu asmenī

222. z i m 
ar skruv

t xc

šķērsšķēlums un tāpat arī darbā 
vienlaicīgi esošo zobu skaits 
ir mainīgs, frēzēšanas process 
norisinās nevienmērīgi (izņemot 
vienmērīgo cilindrisko frēzē
šanu), krasi mainoties slodzēm, 
kas iedarbojas uz visu sistēmu 
«frēzmašīna — sagatavojums — 
instruments — ierīce». Darbības 
nevienmerīgums izraisa vairākus 
negatīvus faktorus, kas ātrfrezē- 
šana vēl vairak pastiprinās. Lai 
sasniegtu vienmērīgāku frēzes 
rotāciju un samazinātu krasās 
slodzes maiņas visā sistēmā.
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dod iespēju uzlabot ari apstrādātās virsmas gludumu (par 1—2 
klasēm).

Ja strādā ar tādām frēzem un nogriežamajai sloksnītei ir tiešais 
šķēlums (sz<^jnV ), tad padeves palielinājums atkarīgs no
asmens izturības, jo, palielinot padevi s2, pieaug postošā trie
ciena slodze uz asmeni. Turpretim, ja nogriežamai sloksnītei ir ap-

223. z īm . Frezes elementi apstrādei ar palielinātām 
padevēm

grieztais šķēlums (sz >  sļJģ ) un i nepārsniedz sloksnītes
biezumu, ko pieļauj cietsakausējuma asmens izturība5, šī atka
rība ir mazāka; tāpēc, lietojot frāzes ar papildu asmeni leņķī cpi =  0, 
padevi var ņemt vairākas reizes lielāku, nekā strādājot ar parasta
jām frēzem [205]. Tas izskaidrojams tā, ka apgrieztā šķēluma ga
dījumā līdz ar padeves sz palielināšanu pieaug arī asmens aktīvās 
daļas garums, nemainoties nogriežamās sloksnītes biezumam (ana
loģiski 149. zīmējumā a parādītajam).

Visas prasības, ko uzstāda metalgriešanas mašīnai, instrumentam 
un ierīcei virpošanā ar lielām padevēm (jauda, stingums, instru
menta rūpīga asināšana un Iepīšana, drošs iestiprinājums u. c.), 
ir tikpat svarīgas arī frēzēšanā ar lielām padevēm.

Apstrādātās virsmas augstā kvalitāte, ko iegūst gala ātrfrēzē- 
šamā, dod iespēju aizstāt divas operācijas — gala frēzēšanu un tai 
sekojošo plakanslīpēšanu — ar vienu, proti, ātrfrēzēšanas operā
ciju. Tādā gadījumā virsējiem slāņiem ir augstākas ekspluatācijas 
īpašības nekā nerūdītu tēraudu plakanslīpēšanā iegūstamās 1198]. 1

1 Nogriežamās sloksnītes biezumu, ko pieļauj asmens izturība, var a p rē ķ i
nāt pēc 31. un 32. tabulas (394., 395 lpp.) datiem — pēc formulas.

f l p i e l = s * p l e l -  Sin<f -

25*
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Ar gala frāzēm, kam ir cietsakausējumu plāksnītes un kuru griež
ņiem (nažiem) leņķis cpi == 0, var iegūt tik taisnas un gludas (V6— 
78) virsmas, ka smago, ar rokām veicamo šāberēšanu iespējams 
aizstāt ar mehānisko apstrādi ne tikai čuguna sagatavojumu ap
strādē1, bet arī tērauda un bronzas sagatavojumu apstrādē; darba 
ražīgums tādā gadījumā pieaug 8 un vairāk reizes.

224. z im . Vienzoba freze ar cietsakausejuma plāksnīti gludajai
frēzēšanai

Augstražīgs gludās ( a p d a r e s )  frēzēšanas paņēmiens, kas 
aizstāj ar rokām veicamo šāberēšanu, izstrādāts Novokramatorskas 
mašīnbūves rūpnīcā [112]. Gala frāzes korpusā, kuras diametrs

1,05 • В mm (kur В — sagatavojuma platums), iestiprināts viens 
grieznis, kam ir cietsakausejuma vai minerālkeramiska plāksnīte 
(224. zim.), leņķis <p=15°, '/ 0, ka ari papildu asmens garumā 1 =
=  (2-=-3)-s0 un leņķī <pi=0. Lai uzlabotu apstrādātās virsmas 
gludumu, darbvārpstas kārbu mazliet pagriež (darbvārpstu mazliet 
sašķiebj); tāds paņēmiens novērš virsmas saskrāpēšanu, kad zobs 1

1 Ar rokam veicamo čuguna sagatavojumu šāberēšanu sekmīgi var aizstāt 
arī ar gludo ēvelēšanu (sk. 255. Ipp.).
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pārvietojas pa jau apstrādāto virsmas daļu1; sakarā ar to paaugsti
nās arī frēzes noturība, jo tiek novērsta papildu berze. Tērauda ap
strādē ar griezni, kam ir cietsakausējuma T30K4 plāksnīte, un ču
guna apstrādē ar griezni, kam ir cietsakausējuma BK2 plāksnīte, 
ieteicami šādi griešanas režīma elementi: /=0,03 =  0,1 mm; s 0 =  

=-1,5h- 2,5 mm/apgr; ja tiek prasīta virsma ar gludumu V6, grie
šanas ātrums v >  120 m/min — tērauda apstrāde un v >  150 m/min - 
čuguna apstrādē; turpretim, ja iegūstama virsma ar gludumu V7, 
ātrums и>200 m/min — tērauda apstrādē un v>240 m/min — ču
guna apstrādē. Ja iegūstams gludums V7—V8, tad pieļaujamais 
nodilums /im=č 0,2 mm.

Pelēkā čuguna gludajā ( a p d a r e s )  frēzēšanā visefektīvāks 
ir grieznis ar minerālkeramisko plāksnīti ЦМ-332 (y =  — 5°, a =  8°, 
1=3 ■ sD, sD līdz 5 mm/apgr). Tādam nazim — grieznim ir 12 reizes 
lielāka noturība nekā grieznim ar BK6 vai BK2 plāksnīti un 4 rei
zes lielāka noturība nekā grieznim ar BK4 plāksnīti [186]; arī ap
strādes precizitāte ir augstāka.

Pelēkā čuguna {HB=  179) gludajā (apdares) frēzēšanā (V6— 
/7; hm līdz 0,3 mm) ar minerālkeramisku vienzoba frēzi griešanas 
ātruma aprēķināšanai ieteicama šāda formula:

j .0,18 0̂ ,(8  ^ 0,09 ^ 0,12 |г ,/ т | г | -

Noturības vidējā vērtība T =30 min.

14. KARSTUMIZTURĪGO UN NEROSEJOSO TĒRAUDU FRĒZĒŠANA

Ka jau teikts (18. lpp.), karstumizturīgo un nerūsējošo tēraudu 
gala frēzēšanā visefektīvāks ir cietsakausējums BK8.

Gala frēzei ar cietsakausējumu plāksnītēm, kura paredzēta 
karstumizturīgo un nerūsējošo tēraudu apstrādei, ieteicami šādi grie- 
zējdalas (saliktā stāvoklī) ģeometriskie elementi: y = + 5— +  8°; 
un=  12°; am= 12°; q>=30 60е; <p, =  15c; ž =  +10 +  15°; r=  1 mm
[173]. Frēzes nažiem jabut rūpīgi uzasinātiem un lepetiem. Uzstā
dot frēzi uz mašīnas, asmeņu mešanās nedrīkst pārsniegt 0,05 mm; 
maksimāli pieļaujamais nodilums /гш=0,3 -4- 0,4 mm.

Pētījumi [206], [207] parādīja, ka karstumizturīgo un nerūsējošo 
tēraudu frēzēšana visefektīvākā (t. i., visražīgākā) ir tad, ja vietā, 
kur asmens iziet no sagatavojuma, nogriežamās sloksnītes biezums 
ir pēc iespējas mazāks, pat līdz nullei; tādu stāvokli var sasniegt, 
nobīdot frēzi no sagatavojuma viduslīnijas (225. zīm.).

1 Atstatums Л~0,01 mm (sk. 226. zīm.).
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Tas izskaidrojams šādi. Tā kā karstumizturīgajiem un nerūsējo
šajiem tēraudiem ir liela sametināšanās (adhēzijas) spēja ar ciet- 
sakausējumu, skaida stipri piemetinās pie frēzes zoba skaidvirsmas. 
Tādam zobam no jauna iegriežoties sagatavojuma, palielinās kopēja 
postošā (trieciena) slodze uz zobu1, bet jaunizveidotā skaida nogrūž 
piemetinājušos skaidu kopa ar asmens cietsakausejuma daļiņam.

Šādu apstākļu dēļ asmens intensīvāk 
sabrūk un tā noturība pazeminās.

Viens no faktoriem, kas nosaka, 
cik stipri skaida piemetināta pie frē
zes zoba skaidvirsmas, ir skaida? 
spiediena lielums uz instrumentu; jo 
mazāks spiediens, jo zemāka ir meti- 
nājuma izturība. Tā kā spiediena lie
lums ir atkarīgs no nogriežamās 
sloksnītes biezuma, tad tā samazinā
šanai pie zoba izejas no sagatavo
juma frēzi uzstāda ar nobīdi [a2< a\, 
225. zīm.). Jo mazāks atstatums starp

attiecībā pret sagatavojumu 
(shēma)

asmens kustības trajektoriju un sagatavojumu pie zoba izejas (atsta
tums K), jo mazāks ir nogriežamās sloksnītes biezums (a2) pie iz
ejas punkta, jo mazāks ir arī spiediens šajā momentā, jo vajak pie
metinās skaida pie zoba, jo mazāk sabrūk un nodilst zobs, jo lielāka 
ir zoba noturība, tātad jo lielāks ir pieļaujamais griešanas ātrums 
un augstāks ražīgums. Tā, piemēram, samazinot
attiecību ^  no 0,4 uz 0,1, griešanas ātrums 
palielinās par 40% [173].

Turpretim palielinātajam nogriežamās slok
snītes biezumam ci\ pie zoba ieej;as ir maz i 
ietekme uz noturību, jo karstumizturīgie un ne
rūsējošie tēraudi ir ļoti plastiski; noteicošie ap
stākļi ir pie zoba izejas (biezums a2).

No teiktā secināms, ka karstumizturīgie un 
nerūsējošie tēraudi ar cilindriskajām, diska un 
īasonfrēzēm jāfrēzē pa padevei.

Lai paaugstinātu frēzes noturību un apstrā
dātās virsmas gludumu, karstumizturīgo un ne
rūsējošo tēraudu gala frēzēšanā vēlams maz
liet pagriezt darbvārpstas kārbu (226. zīm.).

226. z ī m.  Vertikā
lās frēzmašlnas 
darbvārpstas kārbas 

pagrieziens

1 Tāpēc nogriežamo sloksnīti sak spiest nevis zoba lepeta skaidvirsma, bet 
piemetinātās skaidas virsma.
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Karstumizturīgo tēraudu gala frēzēšanā padeve sz=0,05-~ 
0,2 mm/zob; nerūsējošo tēraudu frēzēšanā sz=0,05-r- 

u0,42 mm/zob.
Griešanas ātrums, ko karstumizturīgā tērauda IX18H9T (atkvē- 

linātā stāvoklī, bez garozas) frēzēšanā piejauj gala frēze ar ciet-
sakausējuma BK8 plāksnītēm (ja =0  0,1, leņķis cp =  30° un
sz>0 ,l mm/zob),

90. D°’15 * * * * * * * * * 25
V i 'y0,25 0̂,1 s 0,5 _ ^0,25 m/min.

Griešanai izlietojamā jauda (apstākļi tādi paši kā iepriekš, iz
ņemot to, ka tērauds ir rūdīts un atlaidināts)

AV : 5,75 • 10~s• f  )  0,1 - t - s z0’75• B hl ■ г . n kW.

Datus par frēzēšanu citādos apstrādes apstākļos, kā ari par 
citu mārku karstumizturīgo tēraudu un nerūsējošo tēraudu 1X13, 
2X13, 3X13, 4X13 frēzēšanu sk. [173]; turpat norādīti arī ietei
camie griešanas režīmi.

15. GRIEŠANAS REŽĪMA ELEMENTU NOSACĪŠANA FRĒZĒŠANĀ

1. Griešanas dziļums. To izraugās atkarībā no apstrādes uz
laides h.

Ja frēzmašīnas jauda un sistēmas «frēzmašīna — frēze — saga
tavojums — ierīce» stingums ir pietiekošs, tad r u p j a j ā  ap
si r ā ri ē (V I— УЗ) uzlaidi nogriež viena pārgājienā, t. i., t=h.
P u s g l u d a j ā  f r ē z ē š a n ā  (V4—V6) ar ā t r g r i e z ē j t ē -
r a u d u  f r ā z ē m,  ja h 5 mm, apstrādi tāpat veic vienā pār
gājienā (/ =  /z). Ja h> 5 mm, tad pusgludo apstrādi veic divos pār
gājienos: 1) iepriekšējā frēzēšanā; 2) galīgajā frēzēšanā. Plakanu 
virsmu galīgajā frēzēšana vidējais uzlaides lielums vienlīdzīgs 
0,75—2 mm.

P u s g l u d a j ā  (V4—V6) un g l u d a j ā  (У7—V8) frēzēšana 
ar frēzēm, kam ir cietsakausējumu plāksnītes, visu uzlaidi nogriež 
vienā pārgājienā. Gala ātrfrēzēšanā, kad uzlaide ir liela, bet frēz
mašīnas elektrodzinēja jauda nav pietiekoša, ieteicama frēzēšana 
vienā pārgājienā, izmantojot pakāpju frēzes (227. zīm.). Tādā ga
dījumā kopējais griešanas dziļums sadalās starp atsevišķiem zo
biem, jo nažu (zobu) virsotnes tad viena attiecībā pret otru pār
vietotās aksiālā virzienā. Tādā gadījumā arī asmeņiem jābūt pār
vietotiem radiālā virzienā. Radiālā pārvietojuma lielums starp
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blakus zobiem nedrīkst būt mazāks par padeves lielumu vienam zo
bam sz. Lai iegūtu gludāku apstrādāto virsmu, pēdējo pakāpes zobu 
pārvieto attiecībā pret iepriekšējo zobu par lielumu, ar kādu panā
kams griešanas dziļums 0,05—0,06 mm. Pakāpju frēzēšanā grie
šanai izlietojamā jauda Ngr ir par 10—15% mazāka nekā paras
tajā frēzēšanā (ja pārējie apstākļi ir vienādi).

kam ir lieli zobi vai ieliekami naži, atkarība no sistēmas 
«metalgriešanas mašīna — instruments — sagatavojums — ierīce» 
stinguma padeve vienam zobam izraugāma šāda: tēraudu apstrādē 
sz=0,06-^-0,6 mm/zob, bet čugunu apstrādē1 -  sz=0,l-~
-=-0,5 mm/zob.

P u s g l u d a j ā  frēzēšanā ar tām pašām frēzēm padeve frēzes 
vienam apgriezienam izraugāma šāda: tērauda apstrādē so =  0,6-e 
—f— 9 mm/apgr, bet čuguna apstrādē so=0,6 n- 6,4 mm/apgr (atkarībā 
no prasītā apstrādātās virsmas gluduma un frēzes diametra).

Cilindriskajām frēzēm izraudzīto padevi var pārbaudīt2 pēc frēz- 
dorņa izturības un stinguma, ja spēka P y aprēķina formulā vien
reiz P 7 vietā ievieto zināmo spēku P iz (spēks, ko pieļauj frezdorņa iz
turība), bet otrreiz zināmo spēku Psl (spēku, ko pieļauj frēzdorņa 
stingums), t. i.,

2. Padeve. Galvenie faktori, kas iero-

3 zobs
bežo maksimāli iespējamas padeves iz
vēli, ir šādi:

1) prasītā apstradatas virsmas kvali
tāte;

2) frezes zoba asmens izturība;
3) mešanās lielums starp blakus zo

biem;
4) frezmašīnas padeves mehānismā 

izturība;
5) frezdorņia izturība un stingums:

227. z i in. Pakapjveida 
frēzēšana

6) sistēmas «metalgriešanas mašī
na — instruments — sagatavo
jums — ierīce» izturība un stin
gums.

R u p j a j a frēzēšana ar c i l i n 
d r i s k ā m  atrgriezejtērauda f r ē z ē m,

1 Sīkākus datus, tapat ari datus par citu tipu frezem sk. [33].
2 Tāda pārbaude ieteicama tad, ja apstrādes apstākli ir visai smagi.
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Pēc šīm formulām izrēķinātajāi vismazākajai padevei jābūt 
mazākai vai, sliktākā gadījumā, vienādai ar to padevi, kas izraudzīta 
pēc citiem faktoriem.

Spēku P ļz un P si vērtības aptuveni var aprēķināt pēc šādām 
formulām:

А
______ 0,1 . rf».[oļ,________

0,08 . L +  0,65 . V(0,23 . L)2 +  (0,5. а ,Л )2  

4 .E . f .d *

kG;

kG,

kur [а], — frēzdorņa materiāla pieļaujamais lieces spriegums 
(kG/mm2) ;

d — frēzdorņa diametrs (mm);
L — frēzdorņa garums starp tā atbalstiem (mm);

а — koeficients, kas vienlīdzīgs , }  . ;
ī>3 • l'tJv

([t]v — frēzdorņa materiāla pieļaujamais vērpes spriegums 
kG/mm2) ;

D — frēzes diametrs (mm);
E — frēzdorņa materiāla elastības modulis (kG/mm2) ;
f — maksimāli pieļaujamā izliece (mm); 

rupjajā apstrādē /=0,2 mm; 
galīgajā (gludajā) apstrādē f=0,05 mm.

Rupjajā gala frēzēšanā1 ar ātrgriezējtērauda frēzēm (atkarība 
no sistēmas stinguma un sagatavojuma materiāla) sz =  0,04-3 
-t- 0,6 mm/zob (frēzēm ar lieliem zobiem un ieliekamiem nažiem). 
Pusgludajā frēzēšanā ar šīm pašām frēzēm so=0,2-eS,6 mm/apgr 
(ja ф, =  2°).

Gala frēzctn ar cietsakausejumu plāksnītēm rupjaja frēzēšana 
maksimāli pieļaujamo padevi limitē galvenokārt asmens izturība. 
Tas izskaidrojams ar to, ka, palielinot padevi, palielinās nogrieža
mās sloksnītes biezums, tātad arī slodze uz asmens garuma vienību 
(vai uz plāksnītes bīstamā šķēluma laukuma vienību). Tā kā ciet- 
sakausējumi ir visai trausli, šī palielinātā slodze, kas turklāt darbo
jas triecienveidīgi, izraisa pastiprinātu asmens izdrupšanu, pazemi
not līdz ar to frēzes noturību. Ja padeves ir lielas, slodze uz asmenī 
var būt tāda, ka asmens sabrūk jau pirmajās darbības minūtēs.

31. un 32. tabulā pēc P. Grudova, S. Volkova un M. Harlamova 
datiem [42] sakopotas maksimālās padeves vienam zobam, kādas 
pieļauj dažādu cietsakausējumu mārku plāksnīšu asmens izturība 
(atkarībā no apstrādājamā metālā mehāniskajām īpašībām).

1 Sīkāk sk. [33].
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31. tabula

Maksimālas padeves vienam zobam, ko pieļauj cietsakausejuma asmens 
izturība čuguna simetriskajā galā frēzēšanā 

(frēzēm, kam leņķis <p = 60°)

HB — 160 180 HB =  ISO 200

BKS BK6 В КЗ BK2 BK8 ļ BK6 BK3 BK2

0,67 0,45 0,206 0,134 0,648 0,434 0,2 0,13

HB =  200 -4-- 220 HB =  220 240

i
BK8 BK6 BK3 ļ BK2 BKS ļ BK6 BK3 BK2 1

0,6 402 0,185 ļ 0,12
1

0,47 | 0,32
i

0,146 0,095

!
Piez īmes.  1. Maksimālas padeves vērtības, ko pieļauj cietsakau- | 

sējuma izturība, atbilst šādiem apstrādes apstākļiem: frēzes zoba mugur- 
virsmas nodilums hm = 1,0 mm; griešanas ātrumi atbilst frēžu noturībai 
100 400 min robežās; cietsakausējuma izturības drošības koeficients 
n=l,35; frēzes zobu mešanas nosacīti vienlīdzīga nullei; apstrāde bez 
virsējās liešanas garozas; frēžu griezējdaļas ģeometrija: у =  Yopt; а =  14°; 
cpi =  5°; cpo = 0,5.cp; /=1,04-1,2 mm.

2. Ja frēzes zobiem ir mešanās, tad tabulā sniegtā maksimāli pieļau
jamā padeves vērtība jasamazina par blakus zobu maksimālās mešanās 
lielumu.

3. Ja izraugās citādu izturības drošības koeficientu, tad maksimālās . 
padeves vērtība, kas sniegta tabulā, jāreizina ar korekcijas koeficientu
К  (sk. turpmāk).

Ja izraugās citādu izturības drošības koeficientu, tad padeves 
vērtības, kas sniegtas 31. un 32. tabulā, jāreizina ar šādiem korek
cijas koeficientiem Kn:

Izturības drošības koeficients n . . . 1.35 1,5 1,75 2,0 2,5
Korekcijas koeficients K n .........................  1,0 0,9 0,77 0,675 0,54

Ja leņķis ф=£60°, tad 31. un 32. tabulā sniegtās padeves vērtības 
jāreizina ar šādiem korekcijas koeficientiem /( v,,:

Leņķis c p ° .................................. 90 75 60 45 30
Korekcijas koeficients - . - 0,87 0,89 1,0 1,23 1,73

T s
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32. tabula
Maksimālās padeves vienam zobam, ko pieļauj cietsakausējuma asmens 

izturība konstrukciju tērauda simetriskajā gala frēzēšanā
(frēzēm, kam leņķis cp = 60°)

cb =  50 -=~ 60 kG/mm2 cb =  6 5 8 0  kG/mm2

T5K10 T14K8 T15K6 T30K4 T60K6 Т5КЮ T14K8 T15K6 1 T30K4 T60K6

0,33 0,26 0,21 0,080 0,074 0,23 0,18 0,145 0,055 0,051

Cb  =  90 -e 100 kG/mm2 cb=110-: -120 kG/mm2

Т5КЮ T14K8 T15K6 T30K4 T60K6 Т5КЮ T14K8 | T15K6 T30K4 T60K6

0,172 0,133 0,108 0,038 0,037 0,136 0,106 0,085 0,032 0,029

Piez īmes:  1. Maksimālās padeves vērtības, ko pieļauj cietsakau
sējuma izturība, atbilst šādiem apstrādes apstākļiem: frēzes zoba mugur- 
virsmas nodilums — optimālais (381. lpp.); griešanas ātrumi atbilst frēžu 
noturībai 100—400 min robežās; cietsakausējuma izturības drošības koe
ficients n — 1,35; frēzes mešanās nosacīti vienlīdzīga nullei; frēžu gric- 
zējdaļas ģeometrija: у =  Vopf : Я =  4- 15°; a — a opt; cpi =  5°; 
tpо = 0,5. ф;/ = 1,0-1- 1,2 mm.

2 Ja frēzes zobiem ir mešanās, tad tabulā sniegtā maksimāli pie
ļaujamās padeves vērtība jāsamazina par blakus zobu maksimālās meša- 
šanās lielumu.

Lai palielinātu ražīgumu, r u p j a j ā  apstrādē jāizvēlas visiz
turīgākais cietsakausējums, t. i., sakausējumus, kas pieļauj vislie
lāko padevi sz. Turpretim, ja pēc darbības apstākļiem (piemēram, 
gludajā apstrādē, kad padevei sz jābūt relatīvi mazai) izradās, 
ka pietiekoši izturīgas ir vairākas cietsakausējumu markas, tad no 
tām jāizvēlas tās markas cietsakausējums, kas pieļauj vislielāko 
griešanas ātrumu (382. lpp., 383. lpp.).

Ja gala frēzes zobiem momentā, kad tie iegriežas sagatavojumā, 
tiek radīti visizdevīgākie apstākļi, tad cietsakausējuma plāksnītes 
izturība atļauj padevi sz palielināt 1,8 ч -2 reizes1. Visizdevīgākos 
iegriešanās apstākļus var radīt [151], [100]:

1) attālinot no galvenā un gala asmens sākotnējā trieciena 
vietu, kur zobs atsitas pret sagatavojumu, t. i., pārnesot triecienu 
uz plāksnītes izturīgāku vietu; 2) samazinot nogriežamās sloksnī
tes biezumu (sloksnītes šķērsšķēluma laukumu) un tādējādi vājinot 
trieciena spēku.

1 Apstrādājot vidējas cietības konstrukciju oglekļtēraudu stingas sistēmas 
apstākļos, padevi s z var palielināt līdz 1,2—1,6 mrn/zob.
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Minēto apstākļu realizēšanu ietekmē gan frēzes zoba griezējda- 
ļas ģeometriskie elementi1, gan ari atbilstošs frēzes uzstādījums at
tiecībā pret sagatavojumu. Frēzes uzstādījums attiecībā pret saga
tavojumu atkarīgs no frezes diametra (D ) un sagatavojuma pla
tuma (В ). Konstrukciju oglekļtēraudu un leģēto tēraudu, kā arī ču
guna apstrādē, kad j j  =1,1 -9 1,7, frezi ieteicams uzstādīt tā,
lai tās zobu asmeņu Kustības trajektorija attiecībā pret sagatavo
jumu (tai pusē, kur frēzes zobs ieiet sagatavojumā) būtu izvirzīta2 
atstatumā C=0,1 •D (sk. 219. zīm. a) \ tāda izvirzījuma dēļ ne tikai 
palielinās frēzes noturība, bet ari samazinās vibrācijas un tiek iegūta 
gludāka apstrādātā virsma.

Strādājot uz stingākām un masīvākām frēzmašīnām ar frēzēm, 
kam ^ š>2 un leņķis ieteicams izraudzīties lielāku
izvirzījumu; tad C =  (0,5 -r- 0,6) -D.

Karstumizturīgo un nerūsējošo tēraudu gala frēzēšana frēzes 
noturību stipri ietekmē apstākli pie zoba izejas no sagatavojuma 
390. lpp.).

Frēzes darbības sākuma periodā, līdz nodilumam hm =  0,2-f
0,3 mm, apstrādātās virsmas gludums pazeminās apmēram par 

vienu klasi.
Gludāku (V9) virsmu var iegūt tad, ja vienu vai divus frēzes 

zobus izveido par gludinošiem zobiem, t. i., tādiem, kas nogriež 
plānu metālā kārtiņu (0,05—0,06 mm).

Tēraudu pusgludajā (V4—V6) un gludajā (V7—V8) apstrādē 
ar gala frēzēm11, kam ir cietsakausējumu plāksnītes, padeve s0=  
=-0,15-f-0,9 mm/apgr [28].

Lai, strādājot ar palielinātām padevēm, iegūtu apstrādātai vir- 
mai augstu gludumu, ieteicams lietot frēzes, kam leņķis cpi =  0 
(223. zīm.).

Gludajā apstrādē (līdz V8) ar frēzēm, kam ir cietsakausējuma 
plāksnītes un asmens leņķī cpi =  0 (224. zīm.), padeve s0=  1,5-f

2,5 mm/apgr. Tādām frēzēm sakarību starp padevi un apstrādā
tās virsmas gludumu izsaka šāda formula [40]:

so =  0,16.//ck1’2S.

Ja sistēma «metalgriešanas mašīna — sagatavojums — ierīce» 
nav pietiekoši stinga, tad frēzes zobi var sabojāt (saskrāpēt) ap

1 Sk., pierneram, 131. un 135. zīm.
2 Frēzes ass nesakrīt ar sagatavojuma viduslīniju. 

Sīkāk sk. [28], [161], [173].
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strādāto virsmu tai bridi, kad zobi pārvietojas pa jau apstrādāto 
virsmas daju, neveicot griešanu. Lai no tā izvairītos, darbvārpstas 
kārbu, ja to atļauj frēzmašīnas konstrukcija, pagriež par leņķi p =  
=  20' -t-30' (226. zīm .)1; tāds kārbas stāvoklis palielina ari frāzes 
noturību, jo novērš zoba berzi pa jau apstrādāto virsmu.

Trīspusīgajām diska frāzēm ar cietsakausējumu plāksnītēm pade
ves vidējās vērtības ir šādas: nerūdīta tērauda apstrādē 0,05 — 
0,15 mm/zob, bet čuguna apstrādē 0,1—0,2 mm/zob.

3. Griešanas ātrums. Pēc tam kad noteikts griešanas dziļums un 
padeve, aprēķina pieņemtajai noturībai atbilstošo g r i e š a n a s  
ā t r umu,  ko pieļauj frāzes griezējīpašības (pēc formulām, kas 
sniegtas nodalījumos «Griešanas ātrums, ko pieļauj frēze»).

4. Apgriezienu skaits. Pec iegūtā griešanas ātruma aprēķina ne
pieciešamo a p g r i e z i e n u  ska i t u.

Iegūto apgriezienu skaitu koriģē pēc frēzmašīnas kinemātiska
jiem datiem un aprēķina f a k t i s k o  g r i e š a n a s  ā t r umu.

5. Padeve vienā minūtē. To aprēķina pēc šāda vienādojuma:

sm — sz • z • nf mm/min.

Iegūto sm koriģē pec mašīnas kinemātiskajiem datiem un aprē
ķina f a k t i s k o  p a d e v i  v i e n a m  z o ba m:

6. Elektrodzinēja jauda. Aprēķina N gt un pārbauda, vai frēz- 
mašīnai, uz kuras paredzēts veikt apstrādi, e l e k t r o d z i n ē j a  
j a u d a  ir pietiekoša.

Lai uz dotās mašīnas varētu frāzēt ar nosacītajiem griešanas 
režīma elementiem, mašīnas elektrodzinēja jaudai Nm jābūt lielā
kai vai, sliktākā gadījumā, vienādai ar aprēķināto jaudu Na, t. L, 
/V >  N  2m a *

7. Padeves mehānisma izturība. Ja griešanas apstākļi ir smagi, 
jāaprēķina padeves spēks Pu un jāpārbauda frēzmašīnas padeves 
m e h ā n i s m a  i z t u r ī b a  (spēkam PH jābūt mazākam vai, slik
tākā gadījumā, vienādam ar maksimālo spēku, ko pieļauj mašīnas 
padeves mehānisms).

8. Mašīnlaiks. To aprēķina pēc atbilstošajām formulām.

Jo mazaks leņķis (5, jo precīzākā ir apstrādāta virsma.
īsu laiku pieļaujama frēzmašīnas elektrodzinēja pārslodze līdz 20%
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16. P1EMER1

1. piemērs. Uz vertikālās konsoles frēzmašīnas 6H12 rupji jāapstrādā pla
kana virsma, kuras platums 130 mm un garums 500 mm. Apstrādes uzlaide 
h =  2 mm. Sagatavojumam, kas izgatavots no tērauda 45, kura Jb =65 kG/rnrn2,. 
ir pļāva. Izraudzīt vajadzīgo griezējinstrumentu, griešanas režīma elementus un 
aprēķināt mašīnlaiku apstrādei, pieņemot, ka maksimālā mešanās slarp cielsa- 
kausējurna frēzes blakus zobiem ir 0,03 mm un maksimālais pieļaujamais no
dilums lim =  1,0 mm. Sistēma «metalgriešanas mašīna — ierīce — sagalavo- 
jums — frēze» ir stinga.

Frēzmašīnas 6H12 pases dati ir šādi: galvenās kustības elektrodzinēja jauda 
7 kW; padeves kustības elektrodzinēja jauda 1,7 kW; darbvārpstas apgriezienu 
skaits, elektrodzinēja robežjauda, ko pieļauj frēzmašīna (ievērojot vājākā lo
cekļa izturību un pieļaujamo pārslodzi), un lietderības koeficients sakopoti šādā 
tabulā.

Darbvarpslas apgriezienu 
skaits minūtē n 30 37,5 47,5; 60 75 95 ! 118 150 190

Elektrodzinēja robežjauda;
N , ko pieļauj frēzmašīna ; 
(kW) ļ 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7 7

ļ
Lietderības koeficients ļ 0,75 0,75 0,75 0,75 0,72

1
0,72 0,72

j
0,72 0,7

Darbvarpslas apgriezienu 
skaits minūtē n 235 300 375 475 600

1

750 950
!

1180 1500

Elektrodzinēja robežjauda 
N . ko pieļauj frēzmašīna
(kW) 7 7 7,5 8 8,5 9 9 10 11

Lietderības koeficients 0,7 0,7 0,7 0,7
!

0,68 ļ 0,68 0,68 0,65 ļ  0,65

Garenpadeves (mm/min): 19; 23,5; 30; 37,5; 47.5; 60; 75; 95; 118; 150: 
190; 235; 300; 375; 475; 600; 750: 900.

Maksimālais spēks, ko piejaui garenpadevju mehānisms- 1500 kG. 
Frēzmašīnas vērtība: 2500 rbļ.

A t r i s i n ā j u m s .
1. Aprēķinām gala frēzes diametru, pieņemot, ka norisināsies simetriskā 

frēzēšana:
D x  1,6 . В — 1,6.130 210 mm.

Precizējot (sk. 341. lpp.) iegūstam

D  — 250 mm; г =  12.

Tā kā jāveic rupjā frēzēšana, tad izraugāmies visizturīgāko ciet sakausējumu 
T5K10 (32. tab.). Frēzes zoba ģeometriskie elementi (28. tab.): —5°;
и  =  15°; X =  +  15°; ф =  60°; ф ] =  5е; ф„ =  30°; f =  1 mm; f =  1,5 mm.
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2. Griešanas dziļums t — h =  2 mrn.
3. Maksimālā padeve sz =0,23 mm/zob (saskaņā ar 32. tabulas datiem; 

pieņemts, ka cietsakausējuma izturības drošības koelicients ir 1,35).
Ievērojot mešanos 0,03 mm slarp blakus zobiem,

sz =  0,23 — 0,03 =  0,2 mm/zob.

4. Griešanas ātrums (sk. 382. Ipp.)

Cv . D0-2. Kg. K9 ■ Kc
T{)’2 ■ szx . f0,2 . fi0,1

m/min,

Cv =  108 (sk. 382. Ipp.); Kg =0,9 (sk. 382. Ipp.; jāņem vērā, ka sagatavo
jums ir ar pļāvu); K ņ =  1 (sk. 382. Ipp.); Kc=0,73 (sk. 383. Ipp.); 7' =  320 min. 
(sk. 382. Ipp.); x = l f i  (sk. 383. Ipp.); korekcijas koeficients (atkarībā no pie
ļaujamā nodiluma) Khm =0,89 (sk. 383. Ipp.); tāpēc

108.250°’2.0 ,9 .1.0,73.0,89 

’l ~  3200,2. 0.21. 20,2 . 1300,1
166 m/mia

5. Apgriezienu skaits

n
1000. V , 

Ti. D
1000. 166 

3,14.250
=  210 apgr/min.

Koriģējot pec frezmašlnas, iegūstam nt =  190 apgr/min. 
Fakliskais griešanas ātrums

3,14.250.190 

1000
150 m/min.

6. Padeve viena rninutē

sm = s z . z . iiļ =  0,2.12.190 =  456 mm/min.

Koriģējot pec frezmašlnas, iegūstam sm  ̂=375 m,m/min. 

Faktiskā padeve vienam zobam

375c -  n,f - _______
zf z . tīt 12-190

: 0,165 mm/zob.

7. Griešanai izlietojamā jauda (sk. 378. Ipp.)

1,2К
Nut =  0,01 . n°.9 . гК93 . t . s o,79. kW.z D

Ievedot formulā korekcijas koeficientus; skaidleņķim Ky =0,95 (sk 
378. Ipp.), apstrādājamā metālā izturībai Kc =0,87 (sk. 378. Ipp.), iegūstam:

1301.3
N gT =  0,01 . 1500,9 . 12°’93.2.0,165°’79 • —  . 0,95.0,87 =  4,8 kW.
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Frezmašīnas elektrodzinējam nepieciešama (aprēķina) jauda

TV — —  =  4,8 =  6,9 kW*. 
r, 0,7

la n =  190 apgr/min, iad N m =7  kW; tatad elektrodzineja aprēķina jauda ir 
mazāka par faktisko (6,9< 7 ).

8. Padeves spēks P u =  (0,3 0,4) - Pz ;

7Vgr.60.102 4,8,60.102
D ---------- ____________________ ________ : ___l ______________ _ -___ Т О П  l , r . .

P H =  0,35 . P z =  68 kG,

talad daudz mazāks par maksimālo spēku, ko pieļauj garenpadevju mehānisms 
(68< 1500).

9. Mašīnlaiks

. _^ 4 7 +  а
ra“  Sffl

Iegriezes lielums

у  =  0,5 . (D  — IC P  — B2 ) =  0,5 . (250 — ļ 2r0: 13 !-) =  115 mm.

Pārskrējiena lielumu A pieņemam vienlīdzīgu 3 mm; tad

7 =
500+ 115 +  3 

375
=  1,65 min.

Griešanas režīma elementus vienkāršāk var nosacīt pec kartēm un tabulām, 
kas ievietotas rokasgrāmatās [28], [33], [173].

* Koeficients 1,15, kas rada padeves kustībai izlietojamo jaudu, formula nav 
ievests, jo doles frēzrnašīnas padeves kustībai ir atsevišķs elektrodzinējs, kura 
jauda TV =  1,7 kW.
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XV n o d a ļ a  

CAURVILKŠANA

Caurvilkšana ir viena no ļoti progresīvām metodēm dažādu pro
filu virsmu apstrādē. Šo apstrādi veic uz caurvilkšanas mašīnām ar 
instrumentu, ko sauc par c a ur v e l c i .

Caurvilkšanas procesu izmanto galvenokārt masveida un sēriju 
ražošanā; ar to iespējams sasniegt lielu ražīgumu un iegūt augstas 
kvalitātes apstrādāto virsmu.

Ar caurvilkšanu var iegūt dažādu formu caurumus (228. zīm.), 
dažādas taisnas un skrūvveida rievas, ārējas fasonvirsmas, iekšē
jas sazobes zobratus, zobu sektorus, rupji apstrādātus koniskos zob
ratus utt.

Caurvelces kata daļu iestiprina caurvilkšanas mašīnas slideni; 
darba procesa caurvelce kopā ar slīdeni pārvietojas savas ass vir
zienā (229. zīm.c).Tādas pār
vietošanās laikā caurvelces 
zobi, kas izmēru ziņā pakaļu 
niski palielinās, nogriež no 
sagatavojuma noteikta bie
zuma metālā kārtu, tādējādi 
palielinot iepriekš apstrādātā

228. z i m. Daži caurumu profili, kas 
iegūti iekšējā caurvilkšana

229. z ī m.  Caurvelces (a) un 
caurspiedes (b) darbības shēma

26 Metālu griešana
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cauruma izmērus; tas nozīmē, ka caurvelces korpuss ir noslogots 
stiepē.

Iekšējas fasonvirsmas v:ar iegūt arī caurspiešanas ceļā, izman
tojot šim nolūkam instrumentu, ko sauc par c a u r s p i e d i .

Caurspiede (229. zīm. b) atšķirībā no caurvelces ir noslogota 
sļiiedē. Caurspiede tiek stumta cauri caurumam, un, lai izvairītos 
no ļodzes, to izveido īsāku nekā caurvelci (caurspiežu garums pa
rasti nepārsniedz oaurspiežamā cauruma 15 diametrus).

I. CAURVELCU KONSTRUKCIJAS

230. z i m. Daži caurvelču tipi

Tā kā caurvelces un 
caurspiedes ļauj sasniegt 
lielu ražīgumu un augstu 
apstrādes precizitāti (2.— 
3. precizitātes klasi), kā arī 
iegūt apstrādātajai virsmai 
augstu gluduma klasi (līdz 
V10), tad metālapstrādes 
rūpniecībā aizvien plašāk 
ievieš caurvilkšanu un 
caurspiešanu.

Pēc zobu konstrukcijas 
un darba metodes caurvel
ces iedala g r i e z o š a j ā s  
c a u r v e l c e s ,  kurām ir 
asi griezējzobi, un g l u d i 
n o š ā s  c a u r v e l c e s ,  
kuru darbības veida pamats 
ir plānas metālā kārtas 
plastiska saspiešana (no- 
blietēšana).

Gludinošas caurvelces 
var paplašināt caurumu ti
kai ļoti mazos apmēros.

Kā griezošās, tā gludi
nošās caurvelces pec caur- 
velkamā cauruma tipa 
iedala:

1) apaļu caurumu caur
velces, piemēram, apaļās 
griezošās (230. zīm. a), sa
liktās (230. zīm. b) , ar
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spirālveida zobu (230. zlm. c) un gludinošās caurvelcēs 
(230. zim.d ) ;

2) rievu caurvelcēs, kuras savukārt iedala taisnrīevu caurvelcēs 
(230. zlm. e) un spirālrievu caurvelcēs (230. zīm. f).

3) dažāda profila fasoncaurvelcēs, piemēram, evolventās zobu 
caurvelcēs (230. zlm. g) vai smailzobu caurvelcēs (230. zlm. h);

232. z i m. Ķiļrievas caurvelce

4) kombinētās caurvelcēs, piemēram, vienā caurvelcē apvienota 
apaļā un rievu caurvelce (231. zīm.);

5) ķīļrievu caurvelcēs (232. zīm.) un gropju caurvelcēs.
Ārējo virsmu apstrādei paredzētās caurvelcēs* pēc apstrādājamo

virsmu tipa iedala plakanajās, apaļajās un fasoncaurvelcēs.
Atsevišķā grupā var izdalīt saliktās caurvelcēs ar ieliekamiem 

zobiem un caurvelcēs ar cietsakausējumu plāksnītēm.
233. zīmējumā attēlota apaļā caurvelce iekšējai caurvilkšanai un 

apzīmētas tās atsevišķās da ļ as ,  kas ir šādas:
1 — kāts, kas paredzēts caurvelcēs iestiprināšanai caurvilkšanas

* Ārējo virsmu apstrādei paredzētās caurvelcēs ieteicamāk saukt par ā r- 
v e l c ē  m ■— Tulk.

2es
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mašīnas slīdenī; 2 — kakliņš; 3 — pārejas konuss; kakliņš un pār
ejas konuss savieno kātu ar vadītājdaļu;

4 — vadītājdaļa paredzēta caurvelces vadīšanai tās darbības 
sākumperiodā; vadītājdaļas formai jābūt pieskaņotai iepriekš ap
strādātā cauruma profilam;

5 — caurvelces griezejdaļa izveidota ar secīgi, turklāt šķērsām 
novietotiem zobiem, kuru izmērs, pārejot no caurvelces priekšgala 
uz pakaļgalu, pakāpeniski palielinās; caurvelces griezējdaļas zobi 
veic galveno metālā kārtiņas nogriešanas darbu, t. i., nogriež pa
redzēto apstrādes uzlaidi;

6 — kalibrētājdaļa novietota aiz griezējdaļas; arī tā izveidota 
ar zobiem (kuru skaits ir no 4 līdz 8), kas kalibrē cauruma izmēru 
un panāk nepieciešamo gludumu tā virsmai;

7 — pakaļējā vadītājdaļa neļauj caurvelcei nokarāties.
Caurvelces strādā ar nelieliem griešanas ātrumiem, tāpēc tās

izgatavo galvenokārt no instrumentu leģētiem tēraudiem (biežāk 
no tērauda ХВГ, kas termiskajā apstrādē maz deformējas; šī īpa
šība ir ļoti svarīga, jo caurvelcēm ir liels garums). Lieto arī ātr- 
griezējtēraudus P9 un P18; no tiem izgatavotām caurvelcēm ir 
daudz lielāka noturība.

2. CAURVELCES ZOBA ĢEOMETRISKIE ELEMENTI

Caurvelces zobi pēc savas formas ir līdzīgi griežņiem. 234. zīmē
jumā parādīti caurvelces griezējdaļas zobi 1 un 2 un kalibretāj- 
daļas zobs 3.

Šķēlumā, kas sakrīt ar griešanas virzienu, caurvelces zobu 
m u g u r l e ņ ķ i  a izvēlas neatkarīgi no apstrādājamā metālā; šim

Sagatavojums

234. z ī m.  Caurvelces griezējzobi (1 un 2) un kalibrējo
šais zobs (3)
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leņķim jābūt tādam, lai varētu panākt labus griešanas apstākļus 
un samazinātos mugurvirsmas berze gar apstrādāto virsmu.

Iekšējas caurvilkšanas caurvelču griezējzobiem mugurleņķis 
а =  2°-г-3°3(У; bet kalibrējošiem zobiem а=30'-И°.

Arvelču griezējzobiem un kalibrējošiem zobiem mugurleņķi pie- 
ņem vienlīdzīgu 10°. Kalibrējošiem zobiem mugurleņķi izveido uz 
lentītes; pirmajiem zobiem tās platums /=0,05=0,2 mm, bet pēdē
jam kalibrējošam zobam /= 1 mm.

Iekšējo caurvelču mazā mugurleņķa vērtība izskaidrojama ar 
sekojošo: ja leņķa a vērtība ir liela, tad caurvelces pārasināšanā, 
ko izdara pa skaidvirsmu, caurvelces zobu šķērsšķēlums visai stipri 
mainās. Tā paša apsvēruma dēļ mazu mugurleņķi izveido arī uz 
kalibrējošo zobu lentītes.

S ka  id  l e ņ ķ i  у izvēlas atkarībā no apstrādājamā metālā.
Skaidleņķa vērtības sniegtas 33. tabulā (tērauda un čuguna 

apstrādei).

33. tabula
Caurvelces griezejdaļas skaidleņķa vērtības

Apstrādājamais metāls
Metālā mehāniskās 

īpašības
Leņķis у 
(grādos)

Tērauds аг (kG/mm2)

līdz 50 15-18
60— 100 12— 15
pari par [00 8— 10

Čuguns HB

līdz 150 8-10
pāri par 150 4—8

Caurvelces kalibrējošas daļas zobiem skaidleņķi у pieņem ro
bežās no 0 līdz 5°.

3. GRIEŠANAS SHĒMAS CAURVILKŠANĀ

Caurvilkšanā piar griešanas shēmu sauc sagatavojuma profila 
pakāpeniskās mainīšanas paņēmienu apstrādes procesā.

Tagad kā iekšējām (235. zīm.), tā arī ārējām caurvelcēm 
(236. zīm.) izmanto trīs griešanas pamatshēmas.

Strādājot pēc p r o f i l a  griešanas shēmas (235. zīm. a), caur-
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velces šķērsšķēluma forma visiem zobiem ir vienāda (dotajā gadī
jumā kvadrāta forma) un atšķiras tikai ar katra zoba izmēriem.

Strādājot pēc p r o g r e s ī v ā s  griešanas shēmas (235. zīm. b), 
uzlaidi nogriež atsevišķi īsi asmeņi, kas viens otru pārsedz. Skai
das biezums te ir lielāks, nekā strādājot pēc profila shēmas. Rezul
tāta kopējais caurvilkšanas spēks relatīvi samazinās, bet apstrādā
tās virsmas gludums kļūst sliktāks.

235. zīm . Griešanas shēmas iekšējā caurvilkšanā

Strādājot pēc ģ e n e r ā c i j a s  griešanas shēmas (235. zīm. c), 
visa uzlaide tiek sadalīta daudzās plānās kārtās, pie kam visiem 
caurvelces zobiem ir mainīga forma (dotajā gadījumā tā ir apaļa, 
ar nogrieztam taisnam malām). Caurvelces, kas strādā pēc ģenerā
cijas shēmas, ir vienkāršāk izgatavojamas un asināmas.

Arēja caurvilkšanā

236. z i m. Griešanas shēmas 
ārējā caurvilkšanā

pec p r o f i l a  griešanas shēmas 
(236. zīm. a) uzlaidi nogriež plānu, 
paralēlu melala kārtu veidā, kuru pla
tums vienlīdzīgs apstrādājamā saga
tavojuma platumam. Sakarā ar ļoti 
plato, bet plāno skaidu šo shēmu ne
var izmantot tādos gadījumos, kad 
sagatavojumam ir cieta garoza.

Ārēja caurvilkšanā pēc p r o g r e 
s ī v ā s  griešanas shēmas (236. zīm. 
b) katrs caurvelces zobs nogriež no 
sagatavojuma uzlaidi pilnā dziļumā, 
bet ļoti mazā platumā, kas vienlīdzīgs 
padeves lielumam uz vienu zobu 
(0,2—0,6 mm/zob). Progresīvo grie
šanas shēmu var izmantot iepriekš 
neapstrādātu virsmu apstrādē, piemē
ram, tādu sagatavojumu (kalumu, 
atlējumu) apstrādē, kam ir garoza.

Ārējas progresīvās caurvelces dar
bā ir ražīgākas par profikšanas 
caurvelcēm.
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Ģ e n e r ā c i j a s  g r i e š a n a s  s h ē ma  (236. zīm. c) , ko iz
manto fasoncaurvelcēm, ir ērta tai ziņā, ka kļūst daudz vienkār
šāka pati caurvelces izgatavošana, jo tās zobus (/, 2 utt.) nevajag 
asināt pa visu fasonveida muguru. Turpretim, apstrādājot fason- 
virsmu pēc profila griešanas shēmas (236. zīm. а), ļoti sarežģīta 
ir caurvelces uzasināšana pa tās fasonprofilu, jo katrs caurvelces 
zobs jāuzasina atsevišķi visā zoba muguras profila garumā.

4. GRIEŠANAS REŽĪMA UN NOGRIEŽAMĀS SLOKSNĪTES ELEMENTI
CAURVILKŠANĀ

Caurvilkšanā g r i e š a n a s  ā t r u m s  и ir caurvelces virzes 
kustības ātrums. Caurvilkšanas mašīnām šis ātrums1 parasti vien
līdzīgs 1— 10 m/min.

Par p a d e v i  sz vai caurvelces zoba pacēlumu (sk. 234. zīm.) 
sauc blakus zobu augstumu starpību. Padevi sz parasti aprēķina 
pēc šādām empīriskām formulām.

Strādājot ar apaļām un rievu caurvelcēm,

sz — CS’D H,

kur Cs — koeficients, kas atkarīgs no apstrādājamā metālā; 
xs — pakāpes rādītājs;
D  — caurvelces diametrs (mm).

Strādājot ar ķīļrievu caurvelcēm,

Sz =  Cs-b \

kur Cs — koeficients;
xs — pakāpes rādītājs; 
b — caurvelces platums (mm).

Cs un xs vērtības sniegtas 34. tabulā.

N o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  b i e z u m u  a mērī virzienā, 
kas perpendikulārs asmenim. Caurvelcēm, kam asmeņi ir perpendi
kulāri caurvelces pārvietošanās virzienam, nogriežamās sloksnītes 
biezums a = s z.

N o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  p l a t u m u  b mērī gar 
asmeni. Ķīļrievas caurvelcēm tas ir rievas platums; apaļām,

1 Tā kā caurvilkšanā augstu virsmas gludumu (V 8 — V10) iegūst tad, ja 
u = l -f- 1,3 m/min, tad mašīnām pierīko speciālu ietaisi, kas pirms caurvelces 
kalibrējošo un gludinošo zobu ieejas sagatavojumā samazina griešanas ātrumu 
[165].
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34. tabula
Koeficienta Cs un pakapes rādītājā xs vērtības padeves formulas

Apstrādājamais materiāls
Apaļas caurvelces Rievu caurvelces Ķīļrievu caurvelces

Cs *s *s c s *s

Tērauds, as=45-^60 
kG/mm2 0,015 0,4 0,0107 0,6 0,021 0,5

Tērauds, а*=61-ь80 
kG/mm2 0,012 0,4 0,0096 0,6 0,018 0,5

Pelēkais un kaļamais Ču
guns 0,0091 0,53 0,0182 0,5 0,0234 0,5

rievu utt. caurvelcēm nogriežamās sloksnītes platums ir vienlīdzīgs 
asmens aktīvās daļas garumam: apaļajām caurvelcēm — aploces 
garumam, rievu caurvelcēm — rievu summārajam platumam utt.

N o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  š ķ ē s š ķ ē l u m a  l a u 
kumu f vienam zobam aprēķina pēc šādām izteiksmēm:

a) ķīļrievas (vienrievas) caurvelcēm

f = s z -b mm2;

b) daudzrievu caurvelcēm (rievu skaits n)

f = s z - b • n mm2;

c) apaļām caurvelcēm

f = s z - я • D  mm2.

Šajas formulas:

sz — padeve (zoba pacēlums) milimetros; 
b — rievas platums (mm);
D  — apaļo caurvelču diametrs.

Nogriežamās sloksnītes summārais šķērsšķēluma laukums

F = f ' Z  mm2,

kur 2 — vienlaikus darbā esošo zobu skaits.
Maksimālo vienlaicīgi darbā esošo zobu skaitu aprēķina pēc 

formulas

m̂aks +  1,



GRIEŠANAS REŽĪMA UN NOGRIEŽAMAS SLOKSNĪTES ELEMENTI 409

kur L — caurvelkamā cauruma garums (mm);
tc — caurvelces griezējzobu solis (mm), ko mēri caurvelces 

ass virzienā (234. zīm.); 
tc *»(1,25-И,5) - \L mm.

Caurvelces kalibrējošo zobu solis t'c=  (0,6-4-0,7) • tc.
Jo vairāk zobu vienlaikus atrodas darbā, jo vienmērīgāk nori

sinās caurvilkšanas process. Ja Zmaks<12, tad griešanas process ir 
sevišķi nevienmērīgs; tāpēc tādos gadījumos ieteicams vienā gā
jienā caurvilkt vairākus sagatavojumus, saliekot tos kopā vienu aiz 
otra.

P a r  u z l a i d i  A sauc tādas metālā kārtas biezumu, kas jāno
griež, lai iegūtu noteiktos detaļas izmērus.

Apaļiem caurumiem, kas pirms caurvilkšanas apstrādāti ar urbi 
vai paplašinātājurbi, uzlaides lielumu var aprēķināt pēc šādas for
mulas:

А =  0,005 D +  (0,1-4-0,2) -Уь,

kur А — cauruma diametra nominālā uzlaide (mm); 
D  — cauruma nominālais diametrs (mm);
L — caurvelkamā cauruma garums (mm).

Ja caurums iepriekš ir precīzāk apstradats, tad uzlaidi caur- 
vilkšanai aprēķina pēc formulas

А =  0,005 D +  (0,05-4-0,1) -Mī.

Atkarībā no apstrādājamā cauruma formas uzlaidi aprēķina 
pēc dažādām formulām, kas sakopotas atbilstošās rokasgrāma
tās {49]. Uzlaidē jāietilpina ari pielaide cauruma izgatavošanai. Jeb
kuras caurvelces aprēķinā uzlaide ir izejas lielums.

M a š ī n l a i k u  caurvilkšanā vienam pārgājienam var aprēķi
nāt pēc formulas

1000. v min,

kur Lāg — darbgājiena garums (mm);
К — koeficients, kas rāda atpakaļgājiena ietekmi; parasti 

/<=1,14-4-1,5;
v — griešanas ātrums (m/min).

L<ig —  L -f- lg -f- Ik -ļ- l mm;
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savukārt
le =  tc-zR mm;
4  =  f'cmZk mm,

kur L — caurvelkamā cauruma garums (mm);
/g — caurvelces griezējdaļas garums (mm); 
tc — caurvelces griezējdaļas zobu solis, kas tiek mērīts caur

velces ass virziena (mm); 
zg — caurvelces zobu skaits griezējdaļā;

А — diametra uzlaide (mm);
4  — caurvelces kalibrētājdaļas garums (mm); 
t\ — caurvelces kalibrētājdaļas zobu solis (mm); 
zk — caurvelces zobu skaits kalibrētājdaļā;
/ — caurvelces pārskrējienu garums ieskrējienam un izskrē- 

jienam (mm); vidēji /=10^20 mm.

5. SKAIDAS VEIDOŠANAS PROCESS UN GRIEŠANAS SPĒRI 
CAURVILKSANA

Caurvilkšanā skaidas veidošanās procesā norisinās tādas pašas 
parādības kā jebkurā citā metālu griešanas procesā.

Arī caurvilkšanā novērojamas deformācijas, siltuma izdalīšanās, 
uzķepuma veidošanās, berze un instrumenta (caurvelces) dilšana. 
Griešanas process caurvilkšana ir raksturīgs ar to, ka tiek nogriez
tas visai plānas skaidas (iekšējā caurvilkšanā sz< f0,2mm), un tāpēc 
tās ir stipri deformētas. Tēraudu apstrādē rodas plūstošā skaida, 
čugunu apstrādē — izlauzumu skaida. Nogrieztā skaida savijas 
spirālē un iegulstas skaidrievā starp zobiem, pie tam tā tiek vēl 
papildu kārtā ārēji stipri deformēta. Tāpēc skaidrievām starp zobiem 
jābūt tik lielām, lai skaida tajās novietotos brīvi, jo citādi caurvelce 
var iesprūst un pārtrūkt.

Lai samazinātu skaidas platumu un atvieglinātu tās novietoša
nos skaidrievās, griezējzobos izveido speciālas rievas — skaidas 
sadalītājrievas (237. zīm. а, c).

Visos tēraudu caurvilkšanas gadījumos rodas uzķepums (ap- 
stājzona). Jo lielāks nogriežamās sloksnītes biezums, mazāks caur
velces zoba skaidleņķis un lielāks asmens noapaļojuma rādiuss, jo 
lielāks ir uzķepums [48]. Nokļūstot uz caurvelces zoba mugur- 
virsmas, uzķepums pasliktina apstrādātās virsmas kvalitāti.

Tā kā caurvilkšanā nogriežamās sloksnītes biezums ir mazs un 
arī griešanas ātrums nav liels (1 — 10 m/min), tad šeit ir sevišķi
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labvēlīgi apstākļi šķidruma «eļļošanas-griešanas» īpašību izpaus
mei. Tēraudu caurvilkšanā lieto galvenokārt sulfofrezolu 
(8— 15 1/min iekšējā caurvilkšanā un 30— 40 1/min ārējā caurvilk
šanā), kas salīdzinājumā ar desmitprocentīgo emulsiju samazina 
griešanas spēku par 13%, bet salīdzinājumā ar apstrādi bez dzesē
šanas par 34%.

Pelekā čuguna caurvilkšanu parasti veic bez dzesēšanas.
Metālā kārta, ko nogriež caurvelces zobs, pretojas sagraušanai 

(skaidas veidošanai), un griešanas procesā uz caurvelci iedarbo
jas spēks1 Pz, kas vērsts pretēji tās pārvietošanās virzienam (sk. 
229. zīm.).

G r i e š a n a s  s p ē k s  Pz ir atkarīgs no apstrādājamā metālā 
fizikāli mehāniskajām īpašībām, no padeves, caurvelces zobu ģeo
metriskajiem elementiem, vienlaicīgi darbā esošo zobu skaita un 
caurvelces tipa.

Taisnzobu caurvelcēm, t. i., tādām, kam zobi perpendikulāri 
caurvelces asij, griešanas spēku var aprēķināt pēc šādām formulām.

a) Cilindriskajām (apaļajām) caurvelcēm

P z   C p  "Sī11 • D'Zmaks ,

kur Cp — koeficients, kas raksturo apstrādājamo metālu un citus 
apstrādes apstākļus; 

s7 — pacļeve vienam zobam (mm):
Ap — pakāpes rādītājs padeves vērtībai;
D —  caurvelces diametrs (mm);

2maks — maksimālais vienlaicīgi darbā esošo zobu skaits.

b) Ķiļrievu caurvelcēm

P 2. = =  C p  * Nyt' ’ b ‘  Z  m;;!4s ,

kur b — ķīļrjevu caurvelces platums.

c) Rievu (daudzrievu) caurvelcēm spēka P z aprēķina formula 
ir šāda:

Pz — Cp * ‘ b-tl-Zmaks ,
kur b —  rievu platums (mm); 

n —  caurvelces rievu skaits.

Koeficienta Cp un pakāpes rādītāja xp vērtības sniegtas 35. ta
bulā.

1 Uz dažu konstrukciju caurvelcēm, kuram ir skruvveida zobi, iedarbojas 
ne vien aksiālais spēks P z, bet ari moments.
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35. tabula
Koeficienta Cp un pakapes rādītājā x p vērtības speķa Pz aprēķina formulās 

darbam ar ātrgriezēja tērauda P9 vai P18 caurvelcēm [33]

Apstrādājamais ma
teriāls* un lietoja
mais dzesētājšķid- 

rums

Apstrādājamā metālā 
mehāniskās īpašības Caurvelču tipi

cietība pec 
Brinela HB

izturības ro
beža

°b
(kG/mm2)

apaļās rievu ķipievu

Cp A'p Cp xv CP лр

Konstrukciju og- līdz 200 līdz 70 700 0,85 212 0,85 177 0,85
lekļtērauds, 200-230 70—80 762 0,85 230 0,85 202 0,85
dzesēšana ar pāri pan 842 0,85 284 0,85 250 0,85
sulfofrezolu par 230 par 80

* Datus par citiem apstradajamiem naterialiem sk. [33]

Koeficienta Cp vērtības dotas caurvelcēm, kurām leņķis \’=10^- 
-И2°, a=2-e-3° un kuras nav nodilušas; paredzēts, ka lieto tabulā 
minēto dzesētājšķidrumu. Citādiem griešanas apstākļiem spēks PL 
jākoriģē ar korekcijas koeficientiem, kuriem ir šādas vērtības:

a) skaidlenkim y: ja  ̂=  6^-8°, tad К =1,13, bet, ja y =  ūh-2°,
tad Kr =  1,35; ’ r

b) mugurleņķim a: ja a< tl° (tēraudu apstrādē), Ķa =1,2, bet, 
ja a<C l° (čuguna apstrādē), tad Ka =1,12;

c) caurvelces nodilumam: ja /:m =  0,3 mm, tad Ķh =1,15, bet, ja 
h 1 mm, tad Khm =  1,75.

Ja apstrādē lieto emulsiju vai apstrādi veic bez dzesēšanas, tad 
sniegtās Cv vērtības (vai spēka Pz vērtības) jākoriģē ar korekcijas 
koeficientu, kura vērtības jau minētas (sk. 411. lpp.). Ja caurvelcei 
ir skaidas sadalītājrievas, tad Pz formulā jāieved vēl koefi
cients 0,86.

No formulām redzams, ka spēks Pz pieaug tieši proporcionāli 
vienlaicīgi darbā esošo zobu skaitam un griešanas perimetram. Ja 
pieaug padeve sz, griešanas spēks Pz tāpat palielinās. Taču īpat
nējais griešanas spēks, tāpat kā visiem citiem instrumentu veidiem, 
nogriežot plānas skaidas, ir lielāks, nekā nogriežot biezas skaidas. 
Tāpēc no to spēku viedokļa, kuri iedarbojas uz caurvelci, tāpat ari 
no izlietotās jaudas viedokļa ir izdevīgāk strādāt tad, ja tiek vei
dotas biezākas un šaurākas skaidas; tādi apstākļi rodas, strādājot 
pēc progresīvās caurvilkšanas shēmas.

Jāievero, ka, palielinot sagatavojuma garumu, vienai un tai 
pašai caurvelcei ar soli tc pieaug zobu skaits ZmaksUn tātad arī ak
siālais spēks Pz. Sis apstāklis ir ļoti svarīgs, jo noteiktam garumam
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L  aprēķinātā caurvelcē, ja to lieto garāka sagatavojuma apstrādē, 
spēks var pieaugt līdz tādai vērtībai, ka var pārraut pašu caurvelci.

Caurvilkšanā j a udu ,  ko izlieto griešanai (efektīvā jauda), 
aprēķina pēc formulas

N %t
P 7.v  

60.102
kW,

kur Nņ — jauda (kW);
P z — griešanas spēks (kG); 
v — griešanas ātrums (m/min).

Caurvilkšanas mašīnas elektrodzinēja nepieciešamā 
jauda

N.
N,gf

(aprēķina)

kur T] — caurvilkšanas mašīnas lietderības koeficients, kas vien
līdzīgs 0,75—0,9.

Zinot mašīnas elektrodzinēja jaudu, viegli var aprēķināt arī vil- 
cējspēku Q (kam jābūt lielākam vai, sliktākā gadījumā, vienādām 
ar griešanas spēku P 7) :

Q =
60.102 . А' . у

kG,

kur Nm — caurvilkšanas mašīnas elektrodzinēja jauda (kVV).

6. CAURVELCU NODILUMS UN NOTURĪBA

Vispārējā gadījumā caurvelces zobs nodilst pa mugurvirsmu, pa 
stūriem, pa lentīti (kalibrējošiem zobiem) un pa skaidvirsmu. Vis
raksturīgākais ir mugurvirsmas nodilums hm (237. zīm.), kas pa
rasti arī izrādās par limitējošo nodilumu.

237. z I m. Ķīpievas un apaļas caurvelces nodilums: 
а — ķfļrievas caurvelcei ar skaidas sadalītājrievu; b — ķilrievas caurveicei bez skaidas 

sadalītājrievas; c — apajai caurvelcei ar skaidas sadalītājrievām
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Ņemot vērā to, ka caurvelci lieto galvenokārt kā gludapstrādes 
instrumentu (izņemot ārējās caurvelces), par nodiluma kritēriju pie
ņem tehnoloģisko kritēriju.

Pēc Tehnisko normatīvu zinātniskās pētniecības biroja НИБТН 
ieteiktajām normām maksimāli pieļaujamo nodilumu pa zoba mu- 
gurvirsmu un skaidas sadalltājrievu stūriem (tērauda un čuguna 
apstrādē) pieņem šādās robežās:

a) cilindriskajām caurvelcēm līdz 0,2 mm;
b) rievu un ķīļrievu caurvelcēm līdz 0,3 mm.
Caurvelcēm ieteicami šādi vidējie noturības periodi:
a) ķīļrievu caurvelcēm (ja rievas platums ir 10 mm) tērauda 

apstrādē 7 =  120 min, bet čuguna apstrādē 7=180 min;
b) rievu caurvelcēm (ja to diametrs ir 32—52 mm) tērauda ap

strādē 7=420 min, bet čuguna apstrādē 7 =  600 min;
c) cilindriskajām caurvelcēm (ja to diametrs ir 30 mm) tērauda 

apstrādē 7=180 min, bet čuguna apstrādē 7 =  270 min.
Caurvelces asina pa skaidvirsmu. Asināšanas rezultātā kalib- 

rētājdaļas zobi pakāpeniski pārvēršas griezējdaļas zobos.

7. GRIEŠANAS ĀTRUMS CAURVILKSANA

Griešanas ātrumu, ko pieļauj caurvelces griezējīpašības, ietekmē 
šādi faktori: apstrādājamā metālā fizikāli mehāniskās īpašības, 
caurvelces materiāls, noturības periods, padeves lielums vienam 
zobam, caurvelces zoba ģeometriskie elementi un eļļojošais dzesētāj- 
šķidrums.

Caurvilkšanā griešanas ātrums parasti ir mazs un to ierobežo 
nevis instrumenta sarkankvēles noturība, bet gan apstākļi, kas ne
pieciešami augstas kvalitātes apstrādātās virsmas iegūšanai. Caur
vilkšanā griešanas ātruma palielināšana jūtami nepalielina ražī
gumu, jo caurvilkšanas operācijā palīglaikam ir krietni lielāks īpat
nējais svars nekā mašīnlaikam. Caurvilkšanā griešanas ātrumu ap
rēķina pēc šādas formulas:

kur Cv — koeficients, kas raksturo apstrādes apstākļus;
7 — caurvelces noturība (min); 

типу  — noturības un padeves vērtību pakāpes rādītāji; tie atka
rīgi no apstrādājamā metālā, caurvelces materiāla un 
citiem apstākļiem.

Cv, m un у vērtības ātrgriezējtēraudu P9 un P18 caurvelcēm 
sniegtas 36. tabulā.
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36. tabula
Koeficientu un pakapju rādītāju vērtības griešanas ātrumā aprēķina formulai, 
ja caurvelce izgatavota no ātrgriezējtērauda P9 vai PI8 (pēc НИБТН datiem)

Apstrādājamais* materials un 
lietojamais dzesētājšķidrurns

Materiala mehāniskās 
īpašības Caurvelču tipi

cietība pēc 
Brinela HB

izturības
robeža
Ob

(kG/mm2)

cilindriskās rievu
ķīļrievu

ja •< 0,07 mm | ja *z>0.07 mm
cv tn У cv m У cv tn ļ У C v tn У

Konstrukciju oglekļ- 
tērauds; dzesēšana ar 
sulfofrezolu līdz 200 līdz 70 16,8 0,62 0,62 15,5 0,6 0,75 9,8 0,87 1,4 7,7 0,87 1,4

200-230 70—80 15,5 0,62 0,62 14,0 0,6 0,75 8,8 0,87 1.4 7,0 0,87 1,4

pāri par 
230

pāri par 
80 11,2 0,62 0,62 10,2 0,6 0,75 6,3 0,87 1,4 5,0 0,87 1.4

* Datus par citiem apstrādājamiem materiāliem sk. [33].
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8. KARSTUMIZTURĪGO METĀLU CAURVĪLKSANA

Karstumizturīgo metālu apstrādei paredzētās caurvelces izga
tavo no ātrgriezējtēraudiem P18 un Р9Ф5. No tērauda Р9Ф5 iz
gatavotās caurvelces ir 2 reizes noturīgākas nekā no tērauda P18 iz
gatavotās.

Šādu caurvelču griezējdaļas zobiem skaidleņķis v=15° [16/]; 
griezējzobiem mugurleņkis а =  3^-5°, bet kalibrējošiem zobiem 
a=l°30'^2°.

Padeves lielums sz =  0,0l -h 0,2 mm; griešanas ātrums » = l , 5 - r  
-1-3 m/min.

Karstumizturīgo materiālu caurvilkšanā par eļļojošo dzesētāj- 
šķidrumu lieto ar sēru apstrādātā emulsola desmitprocentīgo emul
siju vai desmitprocentīgo emulsiju ar divprocentīga sulfofrezola 
piedevu.

Ja uzstādīta parastā dzesēšanas iekārta, šķidrumu pievada caur
velces zobiem pie ieejas sagatavojumā. Caurvelcei ievirzoties saga
tavojumā, eļjojošā dzesētājšķidruma iedarbība samazinās, it sevišķi 
tad, ja sagatavojums ir garš. Tad pazeminās caurvelces noturība, 
pie kam visintensīvāk karstumizturīgo materiālu apstrādē. Turklāt 
pasliktinās arī apstrādātās virsmas kvalitāte.

Lai vienmērīgāk pievadītu šķidrumu zobiem pa visu caurvel- 
kamās virsmas garumu, ārējā caurvilkšanā ieteicams lietot speciā
las galviņas ar caurumiem, caur kuriem šķidrumu zem spiediena 
pievada sūknis.

Tā kā, dzesējot ar augstspiediena strūklas palīdzību (spiediens 
25 kG/cm2, caurumu diametrs 1 mm, šķidrumu pievada zoba mugur- 
virsmai), caurvelču noturība ir vairāk kā 2 reizes augstāka [215] 
nekā tad, ja šķidrums tiek pievadīts parastā veidā, tad ievērību 
pelna arī tādas konstrukcijas, kur caurvelcēm ķermeņa iekšpusē ir 
kanāli ar izeju uz zobu muguras.

9. GRIEŠANAS REŽĪMA ELEMENTU NOTEIKŠANA 
CAURVILKŠANAI

Noteicot griešanas režīma elementus caurvilkšanai konkrētos 
apstrādes apstākļos (ņemot vērā apstrādājamo metālu, apstrādes 
uzlaidi, sagatavojuma garumu, caurvelces zobu materiālu un ģeo
metriju, caurvilkšanas mašīnas īpašības, apstrādātai virsmai uz
stādītās prasības utt.), galvenais uzdevums ir aprēķināt griešanas 
ātrumu Vļ. Turpretim padeve sz parasti tiek noteikta, jau konstruējot 
caurvelci uzdotajiem darbības apstākļiem1, un ekspluatācijas laikā

1 Sk. [33].
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nemainās. Tomēr dažreiz var izmainīt padevi (zobu augstumu star
pību) ari jau izgatavotai caurvelcei (pārasināšanas ceļā). 

Griešanas režīma elementus nosaka šādā secībā.
1. Aprēķina griešanas ātrumu pēc formulas

Tm-Sz

un koriģē atbilstoši caurvilkšanas mašīnas kinemātiskajiem datiem.
Ieteicamās noturības sniegtas jau agrāk (sk. 414. lpp.).
2. Pārbauda, vai uz dotās caurvilkšanas mašīnas iespējams grie

šanas process ar izraudzītajiem režīma elementiem. Tai nolūkā ap
rēķina spēku Pz, kam jābūt mazākam vai, sliktākā gadījumā, vie
nādam ar maksimālo vilcējspēku, ko var attīstīt mašīnas elektro- 
dzinējs1:

P z < Q -

Līdzīgu pārbaudi var izdarīt, ari salīdzinot caurvilkšanas ma
šīnas elektrodzinēj a aprēķina (nepieciešamo) jaudu (Na)  ar dotās 
mašīnas elektrodzinēja faktisko jaudu (Nm).

3. Aprēķina mašīnlaiku.

10. PIEMĒRI

1. piemērs. Aprēķināt griešanas spēku P z , griešanas ātrumu v un caurvilk
šanas mašīnas elektrodzinēja nepieciešamo jaudu N a apaja cauruma caurvilk- 
šanai, ja cauruma diametrs D =  40 mm, garums L — 40 mm, sagatavojuma ma
teriāls — konstrukciju oglekļtērauds, kam =  85 kG/mm2, un caurvelci dzesē 
ar sulfofrezolu. Caurvelce, kas izgatavota no tērauda P9, ir asa Zoba pacēlums 
sz =0,02 mm; у — 10°, а =  2°; griezējzobu solis t c =  10 mm. Caurvilkšanā 
izmanto profila griešanas shēmu. Noturības periods T =  180 min. Caurvilkšanas 
mašīnas lietderības koeficients T] =  0,75.

A t r i s i n ā j u m s .  1. Spēku P z aprēķina pēc formulas

Pz =  Cv -s ļP .D .  zmaks.

35. tabulā atrodams, ka
Cp - 842; л-р =  0,85. 

z maks aprēķināšanai izmanto formulu

* _ A +(
^maks — t ' 1"c

Ievietojot skaitliskās vērtības, iegūstam

1 Vilcējspeks parasti ir uzradīts caurvilkšanas mašīnas pase.

27 Metālu griešana
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Tatad

40
zmsks — J0 +  1 —

P ,  =  842.0,020,85 -40 .5 =  6062 kG.

2. Griešanas ātrumu v aprēķina pec formulas

CV
L/,-

36. tabula atrodams, ka

Cv =  И  ,2; m =  0,62; у — 0,62.

Ievietojot šis vērtības iepriekšējā formulā, iegūstam

11,2
1800,62.0,02'0,62 =; 5 m/min.

3. Elektrodzineja nepieciešama (aprēķina) jauda

N

N.

=  kW; 
a ч

P , . v 6062.5

gr 60.102 60.102'
: 4,9 kW;

Na =  ̂ e , s m .
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XVI n o d a ļ a

ZOBU IEGRIEŠANA

Zobu iegriešanai zobratos var izmantot divas metodes:
1) kopēšanas metodi, t. i., zobu iegriešanu ar fasoninstrumentu, 

kura asmens forma atbilst roba profilam starp zobrata zobiem;
2) novelšanas metodi, pēc kuras zobrata zobi izveidojas asmens 

relatīvās kustības rezultātā; asmenim ir saderīgā zobstieņa profils 
vai saderīgā zobrata zoba profils.

Kopēšanas metode ir neprecīžāka; turklāt, lai iegrieztu viena 
moduļa zobus zobratos, kam ir dažāds zobu skaits, nepieciešams 
liels instrumentu komplekts. Ja zobratam uzstāda augstas precizi
tātes prasības, tad katram zobu skaitam nepieciešams atsevišķs 
instruments, jo roba forma starp zobrata zobiem atkarīga ne tikai 
no moduļa, bet arī no zobu skaita.

Novelšanas metode ir precīzāka, un visiem viena moduļa zob
ratiem zobus var iegriezt ar vienu instrumentu. 1

1. INSTRUMENTI ZOBRATU ZOBU IEGRIEŠANAI

Atbilstoši minētajām divām metodēm griezējinstrumentus zobu 
iegriešanai zobratos var iedalīt divās grupās:

1) fasoninstrumentos, kas strādā pēc kopēšanas metodes;
2) instrumentos, kas strādā pēc novelšanas metodes.
Pēc k o p ē š a n a s  m e t o d e s  darbojas tādi instrumenti kā 

diska moduļfrēzes un pirkstveida moduļfrēzes.
238. zīmējumā parādīta d i s k a  m o d u ļ f r ē z e .  Tā ir fason- 

frēze ar aizmugurētiem zobiem, kuru profils atbilst izgatavojamā 
zobrata robu profilam.

Diska moduļfrēzes ir viens no visvecākajiem zobratu izgatavo
šanas instrumentiem. Tās paredzētas darbam uz horizontālām un 
universālām frēzmašīnām, kurām ir dalīšanas mehānisms (dalīša
nas galva), kas pirms zobrata nākošā roba apstrādes pagriež (sa
dala) sagatavojumu par vienu aploces soli uz priekšu.

2 7 *
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Mūsdienās diska modujfrēžu lietošana ir ierobežota, jo sakarā 
ar dalīšanas kļūdām ar tām iegūst zemas precizitātes zobratus 
(līdz 4. precizitātes klasei, t. i„  apm. līdz 9. precizitātes pakāpei).

Diska moduļfrēzes izgatavo komplektos ar 8, 15 vai 26 frezēm 
katrā.

Zobu frēzēšanā ar diska moduļfrēzēm galvenā kustība ir frezes 
rotācijas kustība; padeves kustība ir sagatavojuma virzes kustība 
(perpendikulāri frēzes asij).

P i r k s t  v e i d a  moduļfrēzes lieto smagajā mašīnbūvniecībā 
lielu moduļu slīpzobu un taisnzobu zobratu frēzēšanai (235. zīm.).

239. z ī m. Pirkstveida mo- 
du] froze

240. z ī m.  Novvīšanas metode (instru
menta zoba secīgie stāvokļi parādīti ar 

tievām līnijām)
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Plašāk lieto zobu griezējinstrumentus, kas strādā pēc nov e l -  
s a n a s  me t o d e s .

240. zīmējumā parādīti zobstieņa profila un zobrata zoba pro
fila secīgie stāvokļi (1—5) apstrādē pēc novelšanas metodes.

Pēc novelšanas metodes ar zobstieni strādā gliemežfrēzes, zobu 
griezējķemmes, zobu ēvelēšanas griežņi, zobu griežņgalvas, zob- 
stieņveidīgie ševeri.

Pēc novelšanas metodes ar zobratu strādā tēsējzobrats, disk- 
veidīgie ševeri.

Salīdzinājumā ar kopēšanas metodi novelšanas metodei ir šā
das galvenās priekšrocības:

1) instrumenta profils nav atkarīgs no izgatavojamā zobrata 
zobu skaita, tāpēc ar vienu un to pašu gliemežfrēzi vai griezēj- 
ķemmi var izgatavot zobratus ar jebkuru zobu skaitu (protams, ar 
tādu pašu moduli kā gliemežfrēzei vai griezējķemmei);

2) darbība pēc novelšanas metodes ir nepārtraukts process (nav 
vajadzīga atsevišķa dalīšana un ir novērstas metalgriešanas mašī
nas galda tukšo atpakaļ gājienu kustības), tāpēc tā ir ražīgāka nekā 
kopēšanas metode;

3) pēc novelšanas metodes iegrieztie zobrati ir krietni vien pre
cīzāki nekā ar fasoninstrumentu iegūtie; tas izskaidrojams galveno
kārt ar novelšanas procesa nepārtrauktību un vienmērību.

Aplūkosim visvairāk izplatītos zobu iegriešanas instrumentus, 
kas strādā pēc novelšanas metodes. Tādiem pieskaitāmas gliemež
frēzes un tēsējzobrati.

G l i e m e ž a  m o d u ļ f r ē z e  ir gliemezis ar zobstieņveidīgu 
vītnes profilu; šis gliemezis pārveidots par griezējinstrumentu, 
iegriežot tajā gareniskas (perpendikulāri gliemeža vijumiem) skaid- 
rievas un aizmugurējot iegūtos zobus.

Gliemeža moduļfrēzes ir visai plaši 
izplatītas un tiek izmantotas:

1) taisnu un slīpu zobu iegriešanai 
cilindriskajos zobratos;

2) zobu iegriešanai gliemežratos;
3) līku zobu iegriešanai koniskajos 

zobratos (ar speciālām koniskām glie- 
mežfrezēm).

241. zīmējumā parādīta gliemežfrēze 
(kopā ar sagatavojumu) zobu iegrieša
nai cilindriskajos zobratos. Griešanas 
procesā frēze rotē (galvenā kustība) un 
pārvietojas sagatavojuma ass virzienā 
(padeves kustība). Arī sagatavojums 
rotē; tādējādi visā sagatavojuma aplo-

241. z īm.  Sagatavojuma 
un gliemežfrēzes novieto
juma shēma, frēzējot ci

lindrisko zobratu
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ccs garumā tiek iegriezti 
zobi pēc novelšanas meto
des.

Taisnu zobu frēzēšanai 
cilindriskos zobratos frēzi 
uzstāda uz rnctalgriešianas 
mašīnas, pagriežot par 
leņķi со (frēzēs garenis
kās skaidrievas slīpuma 
leņķi).

Cilindrisko zobratu glie- 
mežfrēzi parasti izgatavo 

uzmaucamu, ar aizmugurētiem zobiem (242. zīm.).
Izgatavojot rupjapstrādes gliemežfrēzes, kas paredzētas rupja

jai zobu iegriešanai zobratos, apmierinās ar zemāku precizitāti, 
bieži vien ar neslīpētu zoba profilu. Lai palielinātu ražīgumu 
(1,5—2 reizes), rupjajā zobu frēzēšanā lieto div- un trīsgājienu 
gliemežfrēzes. Taču, iegriežot zobus ar daudzgājienu gliemežfrēzi, 
iegūst zemākas precizitātes zobratus nekā ar viengājiena gliemež
frēzi, tāpēc gludajai zobu apstrādei lieto viengājiena frēzes.

Zobratu frēzētājs V. Ponomarevs [70], kas vienlaikus apkalpo 
vairākas mašīnas, zobu rupjajai frēzēšanai ieteic lietot gliemež
frēzes tad, ja zobu modulis ir līdz 12 mm, bet diskveida moduļfrē- 
zes — lielāku moduļu zobu apstrādei.

T ē s ē j  z o b r a t s  ir griezējinstruments, kas izveidots kā zob
rats un kam ir asmeņi. To lieto gan rupjajai, gan arī gludajai (ga
līgajai) zobu iegriešanai zobratos (biežāk tomēr gludajai iegrie
šanai).

Tēsējzobratu dalījuma aploces diametra D  normālie izmēri ir 25, 
50, 75 un 100 mm.

Zobratu apstrādi .ar tēsēj
zobratu veic uz zobrata tēša- 
nas mašīnām. Tēsējzobrats un 
apstrādāj ama is sagatavoj ums 
veļas pa velšanās aplocēm bez 
slīdes.

Reizē ar velšanās kustību 
tēsējzobratam ir arī atgrieze
niska (turp-atpakaļ) virzes 
kustība, kas ir galvenā kus
tība, t. i., griešanas kustība.

243. zīmējumā shematiski 
parādīts, kā darbojas zobu tē- 
šanas mašīna.
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Skaida tiek nogriezta, tēsējzobratam pārvietojoties lejup. 
Atpakaļgājienā (tukšgājiemā) skaida netiek nogriezta; lai šī gā
jiena laikā novērstu tēsējzobrata zobu berzi gar apstrādājamā zob
rata zobu virsmu, sagatavojums katra darba gājiena beigās tiek 
mazliet atvirzīts no tēsējzobrata. Atpakaļgājiena beigās sagatavo
jums no jauna tiek pievirzīts pie tēsējzobrata.

Tēsējzobratam ir ne vien atgrieze
niskā virzes kustība un rotācijas kus
tība, bet arī radiāla virzes kustība, pie 
kam tā radiālais pārvietojums ir vien
līdzīgs izgatavojamā zobrata zoba 
augstumam (ja zobu tēšanu veic vienā 
operācijā). Ja zobrata zobus tēš vai
rākās operācijās, radiālā pārvietojuma 
lielums ir daļa no izgatavojamā zob
rata zoba augstuma.

Ar tēsējzobratu var iegriezt zobus 
ne tikai ārējās un iekšējās sazobes 
taisnzobu zobratiem, bet arī ārējās un 
iekšējās sazobes slīpzobu zobratiem, 
zobratu blokiem un zobratiem ar nokā
pām. Iegūtie zobrati atbilst 2.—3. pre
cizitātes klasei (-'-7.—8. precizitātes 
pakāpei).

Tēsējzobrati, kas paredzēti slīpzobu 
iegriešanai, no tēsējzobratiem, kuri 
paredzēti taisnzobu zobratu iegrieša
nai, atšķiras ar to, ka pēc izskata at
gādina zobratu ar slīpiem zobiem.
Tāda tēsējzobrata darbības shēma parādīta 244. zīmējumā. Tēsējzob- 
rats nostiprināts uz zobu Iešanas mašīnas darbvārpstas un kopā ar 
to pārvietojas atgriezeniskā virzes kustībā (turp-atpakaļ).

Lai tēsēj zobrats iegūtu skrūvveida kustību, zobu tēšanas ma
šīna jāizveido ar speciālu kopīru, kas papildu kārtā pagriež turp- 
atpakaļ kustībā esošo darbvārpstu.

Kā zobu gliemežfrēzes, tā arī tēsējzobratus izgatavo no ālrgrie- 
zējtēraudiem (galvenokārt no P18). Rūpniecībā tiek veikli plaši pē
tījumi, lai izstrādātu un ieviestu gliemežfrēzes ar cietsakausējumu 
plāksnītēm (245. zīm.). Tādas frēzes, salīdzinot ar ātrgriezējtērauda 
frāzēm, dod iespēju ievērojami paaugstināt ražīgumu.

Izraugoties zobu iegriešanas instrumentiem s к a i d 1 e ņ ķ i un 
rn ugu  r l eņķ i ,  par galveno kritēriju pieņem ne likdaudz lielāka 
ražīguma sasniegšanu, bet gan profila precizitātes saglabāšanu un 
pietiekami liela parasinājumu skaita sasniegšanu.

Kopīrs

Jēsējzobrats

agatavojums

244. zīm.  Tēsējzobrata dar
bības shēma, tēšot slīpu zobu 

zobratus
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245. z i m. Gliemežfrēze ar cietsakauscjumu plāk
snītēm (ВНИИ konstrukcija)

37. tabulā sniegtas ģeometrisko elementu vērtības galvenajiem 
zobu iegriešanas instrumentiem. Tabulā redzams, ka zobu griezēj
instrumentiem skaidleņķis ir mazs vai ari vienlīdzīgs nullei.

37. tabula 2
Zobu iegriešanas instrumentu griezejdaļas galvenie ģeometriskie elementi

Instrumentu nosaukums
Gludapstrādei vai 

rupjapstrādei
Skaidleņķis pie 
zoba virsotnes

Y°

Mugurleņķis pie 
zoba virsotnes 

a °

Diska moduļfrēzes Gludapstrādei
Rupjapstrādei

0
8— 10

10— 12
10— 15

Pirkstveida modu]- Gludapstrādei 0 5 15
frēzes Rupjapstrādei 5— 10 5— 15

Gliemežfrēzes Gludapstrādei
Rupjapstrādei

0
8— 10

10— 12 
10— 15

Tēsējzobrati Gludapstrādei
Rupjapstrādei

5
5— 12

6
12

2. GRIEŠANAS REŽĪMA ELEMENTI ZOBU IEGRIEŠANA

Cilindrisko zobratu zobu iefrēzēšana ar gliemežfrēzi

G r i e š a n a s  āt rumu,  t. i., frēzes rotācijas ātrumu, var ap
rēķināt pēc formulas

■к. d  . n . .v  = --------ni/min.
1000
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P a d e v e  — frāzes pārvietojuma attālums sagatavojuma viena 
apgrieziena laikā (s mm/apgr). Padevi var uzdot arī frāzes vie
nam apgriezienam (sfr).

* = < ? • — mm/apgr,
.г

kur К —  gliemežfrēzes gājienu skaits;
2 —  izgatavojamā zobrata zobu skaits.

Ieteicamās padeves ir sakopotas griešanas režīmu normatī
vos1. Vidējo padeves lielumu taisnzobu zobratu rupjajā frēzēšanā 
var aprēķināt pēc formulas

C s . 20.14
s =  ̂ 2ĪT mm/apgr,

kur Cs — koeficients, kas atkarīgs no apstrādājamā metālā; tā, pie
mēram, oglekļtēraudam, kam ab =  70 -f- 85 kG/mm2, 
koeficients Cs =2,65; hroma un hromniķeļa tēraudam, 
kam ab =  75-^90 kG/mm2, koeficients Cs =  2,0; ču
gunam, kam HB=  160 =  180, koeficients Cs =3,7;

z — izgatavojamā zobrata zobu skaits;
M  —  izgatavojamā zobrata modulis (mm).
Slīpzobu zobratu frēzēšanai šajā formulā jāieved papildu reizi

nātājs cosp, kur (j — zobrata zoba skrūvlīnijas slīpuma leņķis.
Zobu gludajā frēzēšanā ar gliemežfrēzi padeve s =  0,3 =  

4-2 mm/apgr (atkarībā no M  un г) [33].
G r i e š a n a s  d z i ļ u m s  t, ja zobus iefrēzē vienā pārgājienā 

(apgriezienā), ir vienlīdzīgs izgatavojamā zobrata robu dziļumam 
(jeb zobu augstumam); pārgājienu skaitu palielinot, griešanas dzi
ļums atbilstoši izmainās. Iefrēzējot zobus divos pārgājienos, rup
jajā apstrādē  ̂=  1,14 M, bet galīgajā apstrādē f=0,8  M.

Griešanai izlietoto vidējo j a u d u ,  izfrēzējot zobus vienā pār
gājienā {80], aprēķina pec formulas:

N  = -
gr

, . v .  s°'9 . M1,7

3060 . D
kW,

kur Cm — koeficients, kas atkarīgs no apstrādājamā metālā īpašī
bām: tēraudam 45 (crb =  66 kG/mm2) koeficients Cm =  
=  380; tēraudam 45 XH (ob =  75 kG/mm2) koeficients 
Cm=420; čugunam (HB=  190) koeficients Cm =190;. 

v — griešanas ātrums (m/min);

1 Sk. [33].
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s — padeve sagatavojuma vienam apgriezienam (mm);
M — izgatavojamā zobrata modulis (mm).
M a š ī n  l a i k u  cilindrisko zobratu frēzēšanā ar gliemežfrēzi 

var aprēķināt pēc formulas:

L . z
T« = — s^ mm'

kur L — frēzes pārvietojums (ceļš) padeves virzienā (mm).

246. z i m. Gliemežfrēzes pārvietojumā elementi:
о. — ja ir aksiālā iegrieze; b — ja ir radiālā iegrieze

Ja iegrieze ir aksiāla (246. zīm. a), tad 

L — b +  he +

kur b — izgatavojamā zobrata vainaga platums (mm); 
lle — iegriezes lielums (mm);

ic cos Д ’

kur t =  2,2 M (iefrēzējot zobus vienā pārgājienā);
D =  frēzes diametrs (mm);
Д — frēzes uzstādīšanas leņķis uz mašīnas attiecībā pret ho

rizontu; frēzējot taisnzobu zobratus, A=m, kur m — glie
mežfrēzes vītnes rievas slīpuma leņķis;
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l\ — pārskrējiens; Zi =  2-e-3 mm;
n — frēzes apgriezienu skaits minūtē;
s — padeve sagatavojuma vienam apgriezienam (mm/apgr);
2 — izgatavojamā zobrata zobu skaits;
Ķ — frēzes gājienu skaits.

Ja grib samazināt iegriezei izlietojamo laiku (līdz 30% un vai
rāk), lietderīgāka ir radiālā iegrieze1 (246. zīm. b), jo Z'ie </ie 
(/% =  /). Turklāt radiālās iegriezes gadījumā griešanas procesa 
norisē mašīna un instruments tiek noslogoti vien
mērīgāk; tas samazina mašīnas atsevišķo daļu 
dilšanu un palielina gliemežfrēzes noturību [1951.
Sķērspadeves lielums s '=  (0,5h-0,75) • s.

Radiālās iegriezes metode dod iespēju paaug
stināt zobu frēzēšanas iecirkņu ražīgumu par 
15— 18% [196].

Frēzēšanas procesā gliemežfrēzes zobi nogriež 
nevienādu skaidu: vieni frēzes zobi nogriež liela 
šķēluma skaidu, bet otri — ievērojami mazāka 
šķēluma skaidu.

Lai vienmērīgāk sadalītu darbu starp atseviš
ķiem frēzes zobiem un samazinātu visvairāk no
slogoto zobu maksimālo slodzi, pēdējā laika sāk 
izgatavot jaunu konstrukciju gliemežfrēzes — ar 
iegriezes konusu un ar ieliektu veiduli (inž. A.
Sidorenko konstrukcija, Metalgriešanas mašīnu 
eksperimentālā zinātniskās pētniecības institūta ЭНИМС kon
strukcija u. c.). Šajās frāzēs slodzes sadalījums starp zobiem ir 
vienmērīgāks un maksimālā slodze uz atsevišķiem zobiem ir ma
zāka.

Sakarā ar slodzes vienmērīgāku sadalīšanos starp zobiem un at
sevišķu zobu maksimālās slodzes samazināšanos tāda frēze pieļauj 
lielāku padevi un ļauj sasniegt augstāku ražīgumu, it sevišķi lielu 
moduļu zobratu frēzēšanā.

247. zīmējumā parādīta inž. A. Sidorenko konstrukcijas frēze. 
Frēzes zobiem ir dažāds augstums, un to virsotņu veidule ir ieliektā 
līnija AB.

Tādas frēzes pieļauj 2—4 reizes lielāku padevi nekā parastās 
gliemežfrēzes. Diemžēl, ar tām var apstrādāt zobratus tikai mazā 
zobu skaita intervālā, jo frēzes veidules, t. i., līknes AB forma atka
rīga no frāzējamā zobrata zobu skaita.

Aizmugurētiem zobiem ir liels trūkums — tiem pie sānu asme

1 Mūsdienu zobu frēzmašinas pa lielākai daļai ir noderīgas darbam pec ra
diālās iegriezes paņēmiena.

m
A / ~

Zobu virsotņu 
līkne

247. z i m. A. Si
dorenko konstruk
cijas gliemežfrēzes 

shēma
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ņiem izveidojas mazs mugurleņķis (līdz 3—4°, jia mugurieņķis pie 
virsotnes ir 10°), kas pazemina gliemežfrēzes noturību.

Lai pie sānu asmeņiem izveidotos racionālāki mugurleņķi (līdz 
10°), Vissavienības Instrumentu zinātniskās pētniecības institīīls 
ВНИИ izstrādājis saliktas gliemežfrēzes konstrukciju ar taisnmu- 
guras zobiem (248. zīm.). Froze sastāv no korpusa 1, zobu 2 kom
plekta, nostādīšanas gredzena 3 (ko cieši piespiež ar uzgriezni 4), 
tapu 5 komplekta, ar kuru palīdzību iespīlēšanas skrūves 6 nostip
rina zobus frēzes korpusā.

248. z ī m. Gliemežfrēze ar mehāniski iestiprinātiem 
taisnmuguras zobiem (ВНИИ konstrukcija)

Griezējzobi (izgatavoti no ātrgriezējtērauda) izvirzīti par 2— 
2,5 mm virs korpusa atbalstzobu virsotnēm; kad pārasināšanā šie 
zobi ir noslīpēti zemāki, izvirzumu regulē (izmantojot paliktņu kom
plektu vai izmantojot pārasinātos zobus citā korpusā).

Zobu asmeņu profils izveidojas asināšanā1 (slīpēšanā), kuru 
veic pa zobu taisnajām mugurvirsmām.

Reizē ar palielināto mugurleņķi (līdz 10° pie sānu asmeņiem, 
līdz 15° — pie virsotnes), kas sekmē noturības palielināšanos, šīm 
frēzēm salīdzinājumā ar parastajām aizmugurētajām frēzēm ir arī 
tā priekšrocība, ka pieļaujamais pārasināšanas reižu skaits pieaug 
līdz 12— 15 reizēm un iespējams viegli nomainīt nodilušos vai sa
lauztos zobus.

1 Slīpē uz parastajam plakanshpmašinam, izmantojot speciālu daudzvietigu 
ierīci; visus frezes zobus asina vienlaikus.



GRIEŠANAS REŽĪMA ELEMENTI ZOBI: IEGRIEŠANA 429

Taisnmuguru zobu frēzes lieto kā rupjajā zobu iefrēzēšanā, tā 
arī zobu frēzēšanā pirms ševingēšanas.

Pieļaujamās padeves lielums — līdz 10 mm/apgr.

Zobu tešana

Zobu tēšanā g r i e š a n a s  ā t r u m s  ir tēsējzobrata darbgā- 
jiena ātrums.

Ātrumu var aprēķināt pēc formulas, kas analoģiska griešanas 
ātruma formulai ēvelēšanā:

k.L . ( l  +  m)
1000

m/min.

Ņemot vēra to, ka ndg =  oag, t. i., m =  1, iegūstam

l . k .L  . .v — ------- m/min,
1000

kur k — tēsējzobrata dubultgājienu skaits minūtē;
L  — tēsējzobrata gājienu garums; L = y + b + A  mm (sk. 243. 

zīm.);
b — tēšamā zoba garums (zobu vainaga platums) milimetros;
у — iegriezes lielums (3—5 mm);
А — pārskrējiens (2—3 mm).

P a d e v e  s — loka garums tēsējzobrata vienam dubultgājie- 
nam; šo loku mērī pa izgatavojamā zobrata (tēsējzobrata) velšanās 
aploci. Tādā veidā mērītu padevi sauc par aploces padevi jeb vel
šanās padevi (s mm/dub. gāj). Pieļaujamo padevi var izvēlēties no 
tabulām, kas ievietotas griešanas režīma rokasgrāmatas [33], vai 
var aprēķināt pēc formulas (ja robi starp zobiem ir iepriekš rupji 
apstrādāti)

s =  mm/dub. gāj.

Koeficienta vidējās vērtības ir šādas: oglekļtēraudam, kam oh =  
=  60 =  75 kG/mm2, koeficients Ca =0,47; hromniķeļa tēraudam, 
kam rrb =  70 -4- 80 kG/mm2, koeficients Cs =  0,41; vidējas cietības 
čugunam un cietai bronzai Cs =0,67.

Zobu tēšanā g r i e š a n a s  d z i ļ u m s  t, ja tēšanu veic vienā 
pārgājienā, ir vienlīdzīgs starp zobrata zobiem esošo robu dziļu
mam; ja tēšanu veic vairākos pārgājienos, tad griešanas dziļums 
atbilstoši samazinās.
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G r i e š a n a s  s pe ķu  zobu iešana aprēķina pec formulas 

P maks == 2  Pmaks ■ A s kG,

kur li/̂ maks — maksimālais summārais skaidas šķēlums (mm2);

J F  — °.609.Л4 ■ -s' mm2 
“  1 maks — zo,ll ’

kur M  — izgatavojamā zobrata modulis (mm); 
s — aploces padeve (mm/dub. gāj); 
г — izgatavojamā zobrata zobu skaits;
Ķs — griešanas koeficients, kam var pieņemt šādas vērtības:

oglekļa tērauda apstrādē . . .  180
hroma tērauda 40X a p s trā d ē ..................  300
hromniķeļa tērauda 20X un 12XH3 apstrādē 300
čuguna apstrādē . . 140

Griešanai izlietoto j a u d u  aprēķina pēc formulas

Ar — ..Pmaks' v kW.
V  00.102

M a š i n I a i к u zobu iešana var aprēķināt pēc formulas

T = ic . M  . z
k . s k . Sļ

min,

kur M  — izgatavojamā zobrata modulis (mm);
2 — izgatavojamā zobrata zobu skaits;
k — tēsējzobrata dubultgājienu skaits minūtē;
s — aploces padeve (mm/dub. gāj);
t — griešanas dziļums milimetros (ietēšot zobus vienā pār

gājienā bez robu iepriekšējas rupjās iegriešanas, t=h,  
kur h — izgatavojamā zobrata zoba augstums);

51 — radiālā padeve (padeve, iegriežoties līdz griešanas dzi
ļumam) tēsējzobrata vienam dubultgājienam (mm); 

s ,=  (0,l-f0,15) -s mm/dub. gāj.

3. ZOBU IEGRIEŠANAS INSTRUMENTU NODILUMS UN NOTURĪBA

Arī zobu iegriešanas instrumenti, tāpat kā jebkuri griezējin
strumenti, nodilst pa mugurvirsmu un skaidvirsmu. Tā kā zobu iegrie
šanas instrumentiem nepieciešama sevišķa precizitāte un ar tiem 
jāiegūst gludas zobu virsmas, par nodilšanas kritēriju pieņem teh
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noloģisko kritēriju. 38. tabulas dati rāda, ka pieļaujamā mugur- 
virsmas nodiluma vidējās vērtības nav lielas.

249. zīmējumā shematiski parādīts zobu iegriešanas instrumentu 
nodilums. Nodilums ir nevienmērīgs, un vislielākā vērtība tam ir 
zoba stūros.

38. tabula
Zobu iegriešanas instrumentu pieļaujamais nodilums

Instrumentu tipi Apstradajamais
metals Apstrādes veids

Pieļaujamais 
mugurvirsmas 
nodilums pie 

zoba virsotnes 
hm (mm)

Diska moduļfrēzes Tērauds Gludapstrāde
Rupjapstrāde

0,2—0,4 
0,8— 1,0

Gliemežveida moduļ
frēzes Tērauds Gludapstrāde

Rupjapstrāde
0,2-0,4 
1,0— 1,5

Tas pats Čuguns Gludapstrāde
Rupjapstrāde О

 О

T
7

о
 о

00
 rf

*

Tēsējzobrati Tērauds un 
čuguns

Rupjapstrāde
Gludapstrāde

0,8— 1,0 
0,1—0,25

249. z ī m. Zoba mugurvirsmas nodilums:
а — diska modulfrēzei; b — gliemežfrēzei; c — tēsēj zobratam

Ieteicams pieņemt šādu noturību: gliemežfrēzēm, kas izgatavo
tas no ātrgriezējtērauda, Г =  55-^860 min [69]; ja modulis M =  3, 
ja frēzi nepārbīda, ja instrumenta nomainīšanai un regulēšanai ne
pieciešamais laiks ir 5 min un ja zobu frēzmašīnas vērtība nepār
sniedz 2 000 rbļ., ieteicamā noturība 7’=385 min.

Tēsēj zobratiem ieteicamā noturība T =  754-400 min [69].
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4. ZOBU IEGRIEŠANAS INSTRUMENTU PIEĻAUTAIS GRIEŠANAS
ĀTRUMS

Dotajiem apstākļiem pieļaujamo griešanas ātrumu izraugās ta
bulās, kas atrodamas griešanas režīmu rokasgrāmatās [33], vai ap
rēķina pēc atbilstošām formulām. Zobratu frēzēšanā ar v i e n g ā -  
j i e n a  g l i e m e ž f r ē z ē m ,  kas izgatavotas no ātrgriezēj tērauda 
P18, griešanas ātrumu var aprēķināt pēc šādām formulām.

1. Zobratu rupjajā frēzēšanā, ja to modulis M —2-M6 mm: 
a) tērauda 45 zobratiem

Vi m/min;
7j,’2s .s°-5.A4°-2s 

b) pelēkā čuguna (# £ = 1 9 0 ) zobratiem

Vi =  f>*.sо-3. m/min‘

2. Zobratu gludajā frēzēšanā vienā pārgājienā, ja modulis M =  
— 1 -4- 2,0 mm:

a) tērauda 45 zobratiem

CV.M0-5 . .
v i =  T«č ŝ  ra/min;

b) pelēkā čuguna (# £  =  190) zobratiem

cv . M0’4 , .V, = ---------m/min.
‘ T°S . «0.4

Griešanas ātrumu, ko pieļauj no ātrgriezējtērauda P18 izgata
vots t ē s ē j z o b r a t s ,  var izraudzīties no rokasgrāmatām [33] 
vai aprēķināt pēc šādām formulām.

1. Rupjajā zobu tešanā:
a) tērauda 45 zobratiem

4 =  f *  m/min;

b) pelēkā čuguna (# £ = 1 9 0 ) zobratiem

vi s0,25 ĵO.15 m/min-

2. Tērauda un čuguna zobratu gludajā tēšanā

f  >,3 _ s0£ m/min.
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Sajās formulās:
v  —  griešanas ātrums (in/min);
T — zobu iegriešanas instrumenta noturība (min); 
s — padeve;
M — modulis;
Cv — koeficients, kas atkarīgs no apstrādājamā metālā un ci

tiem apstrādes apstākļiem (sk. 39. un 40. tabulu).

39. tabula

Koeficienta Cv vērtības

Griezējinstruments Apstrādes raksturs
Apstrādā

jamais
metals

Modulis 
M (mm)

Frēzes gājienu skaits 

1 ļ 2 ! 3 
Koeficienta Cv 

vērtības

Gliemežveida
moduļfrēzes

Iefrēzē-
šana
vienā
pārgā
jiena

Gluda Tērauds
45

Čuguns
1,0—2,0 
1,0—2,5

700
152

— —

Rupjā Tērauds
45

Čuguns
2,5—7
3,0-8

285
198

200
139

142
99

Tēsējzobrati Gluda Tērauds
45

Čuguns
— — 90

113 z

Rupjā Tērauds
45

Čuguns _„
— 49

54
—

40. tabula
Korekcijas koeficienti1 griešanas atrumam atkarība no tērauda markas

Griezējinstruments
Tērauda marka

45 40Х 20Х un 12X113

Gliemežveida moduļfrēzes . . . . 1,0 0,9 0,7
Tēsē jzobra ti..................  . . .  . 1,0 0,95 0,83

1 40. tabula sniegtas korekcijas koeficientu vērtības paredzētas ap-
stradei ar dzesēšanu: teraudiem 20X un 12XH3 ar sulfofrezolu В vai P;
teraudiem 45 un 40Х ar emulsiju vai 3 tipa varpstiņu eļļām.

28 Metālu griešana
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5. GRIEŠANAS REŽĪMA ELEMENTU NOTEIKŠANA ZOBU IEGRIEŠANĀ

Zobu iegriešanā griešanas režīma elementus noteic atkarībā no 
apstrādājamā metālā un zobu iegriešanas metodes ar tādu aprē
ķinu, lai iegūtu vajadzīgo gludumu, apstrādes precizitāti un augstu 
ražīgumu.

Griešanas režīma elementu noteikšanas kārtība ir šāda:
1) nosaka tehnoloģisko padevi (aprēķina pēc formulām vai iz

raugās no rokasgrāmatu1 tabulām);
2 ) aprēķina griešanas ātrumu, ko pieļauj instrumenta griezēj- 

īpašības;
3) pēc iegūtā griešanas ātruma aprēķina apgriezienu skaitu n 

(gliemežfrēzei) vai dubultgājienu skaitu k (tēsējzobratam);
4) iegūto n (vai k) izkoriģē pēc metalgriešanas mašīnas kine

mātiskajiem datiem un aprēķina faktisko griešanas ātrumu;
5) aprēķina griešanai izlietojamo jaudu un mašīnas elektrodzi- 

nēja nepieciešamo jaudu Na:

pēc tam elektrodzinēja nepieciešamo jaudu salīdzina ar mašīnas 
elektrodzinēja faktisko jaudu;

6) aprēķina mašīnlaiku.
Griešanas režīma elementus var noteikt vienkāršāk un ātrāk, iz

mantojot rokasgrāmatas [33] tabulas un kartes.

6. PIEMERI

1. piemērs. Aprēķināt mašīnlaiku taisnzobu cilindriskā zobrata rupjajā iefrēzē- 
šanā ar viengājiena gliemežfrēzi; modulis M  =  3, zobu skaits z =  60, zobrata 
vainaga platums 25 mm. Zobrata materiāls — tērauds 45 (оь =80 kG/mm2). 
Gliemežfrēzes materiāls — tērauds P18, frēzes diametrs D =  70 mm. Iefrēzē- 
šanu veic uz zobratu frēzmašīnas 5Л311. Frēzei iespējami šādi apgriezienu skaiti: 
n — 38; 48; 59; 76; 93; 120; 148; 185 apgr/min; padeves s : 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 
0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2;
3,4; 3,6; 3,8; 4,0; 4,3; 4,6; 5,0 mm/apgr. Frēzmašīnas vērtība nepārsniedz 2 000 rub. 
Instrumenta nomainīšanai vajadzīgo laiku pieņemt 5 min. Frāze netiks pārbīdīta. 
Leņķis со =  3°. Frēzes iegrieze — aksiālā.

A t r i s i n ā j u m s .
Mašīnlaiks

т- штгг.к
1. Frēzes pārvietojums L =  b +  /Je 4- lx.

1 Sk. [33].
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Zobrata vainaga platums b =  25 mm.

_  J —Iegriezes lielums /ie
cosA

Д =  to = 3 ° .

Griešanas dziļums /=2,2. A ī= 2 ,2 -3=6,6 mm;

, _  1/6,6.(70-6,6)'_ 01
ie~  čoi~3° ~

Pārskrējienā lielumu li pieņemam vienlīdzīgu 3 mm 

L =  25 +  21 -ļ- 3 =  49 mm.
2. Padeve

С ~°.14 - 2
Ж0,25 mm/apgr;

Cs =  2,65 (425. Ipp.); 

, _  2,65.60°-14 _
30.25

3,59 mm/apgr.

Izkoriģējot pec mašīnas kinemātiskajiem datiem, iegūstam s=3,6 mm/apgr. 
3. Apgriezienu skaits

1000.®,
t .  . D

- apgr/min;

285

Г0’25 . s05. Ж0’25 — 385°’25. 3,6°’5 . 3°’25 

Cv =  285 (39. tabula); 

7":= 385 min (431. Ipp.); 

1000.26,6

=  26,6 m/min.

3,14.70
=  120 apgr/min.

Salīdzinot šo skaitu ar mašīnas kinemātiskajiem datiem, atrodam, ka tajos 
ir tieši tāds pats apgriezienu skaits; tāpēc arī nf =  120 apgr/min.

4. Mašīnlaiks

49.60 

120.3,6.1
: 6,8 min.

28*
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XVII n o d a ļ a

VĪTŅU IEGRIEŠANA

Galvenie vītņu iegriešanas griezējinstrumenti ir šādi: vītņu 
griežņi, vītņķemmes, vītņurbji, vītņžokļi, automātiskās (pašatvero- 
šās) un regulējamās vītņošanas galvas un vītņu frāzes.

1. VĪTŅU IEVIRPOŠANA AR GRIEŽŅIEM

Vītņu griežņi. Vītņu griežņus iedala stieņveida, prizmatiskajos 
un apaļajos griežņos. 250. zīmējumā a parādīts s t i e ņ v e i d a  
grieznis ar cietsakausējuma plāksnīti ārējās trijstūra metriskās 
vītnes iegriešanai. Griežņa profila leņķis ir 59°30', t. i., par 30' ma
zāks nekā vītnes profila leņķis. Trijstūra collu vītnes ievirpošanai 
griežņa profila leņķis ir 54°30' (collu vītnes profila leņķis ir 55°). 
Griežņa profila leņķa samazināšana attiecībā pret vītnes profila 
leņķi par 30' izskaidrojama ar vītnes plašināšanos tās iegriešanas 
procesā. Negatīvais skaidleņķis ( — 5 ° —8°) uz 0,7 mm platās fā- 
zītes tiek izveidots tikai rupjās apstrādes griežņiem. Gludās ievir- 
pošanas (apdares) griežņiem skaidleņķis parasti vienlīdzīgs nullei. 
Mugurleņķis pie kreisā asmens ir lielāks nekā pie labējā asmens. 
Palielinātais mugurleņķis (8°) nepieciešams sakarā ar padeves 
(iegriežamās vītnes kāpes) ietekmi uz mugurleņķa faktisko vērtību.

Ārējās vītnes ievirpošanai lieto arī p r i z m a t i s k o  g r i e z n i ,  
kas attēlots 250. zīmējumā b. Tas izveidots kā prizmatisks stienītis, 
kura šķēluma vienai daļai ir profils, kas atbilst vītnes profilam. 
Griezni iestiprina speciālā turētājā, kuru savukārt iestiprina metal- 
griešanas mašīnas griežņturētājā. Tādiem griežņiem (it sevišķi 
gludapstrādes griežņiem) skaidleņķi pieņem vienlīdzīgu nullei; mu
gurleņķis izveidojas, iestiprinot griezni turētājā slīpā stāvokli; mu
gurleņķa vērtība parasti ir 10— 15°.

Salīdzinājumā ar stieņveida griežņiem prizmatiskajiem griežņiem 
ir tā galvenā priekšrocība, ka tos iespējams vairāk reižu pārasināt. 
Tā kā prizmatiskajiem griežņiem uz profila sānu malām nevar izvei
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dot dažādus mugurleņķus, tad šos griežņus var lietot tikai tad, ja 
vītnes kāpes leņķi ir mazi. Šī iemesla dēļ prizmatiskos griežņus 
lieto gandrīz vienīgi neliela kāpes leņķa trijstūra vītņu iegriešanai.

250. zīm. Vītņu griežņi arējam trijstūra vītnēm: 
а — stieņveida grieznis ar cietsakausējuma plāksnīti; b — prizmatiskais; c —

apaļais

A p a ļ a i s  v ī t ņ u  g r i e z n i s  attēlots 250. zīmējumā c. Apaļo 
griezni izgatavot ir vienkāršāk nekā stieņveida griezni. Ārējo vītņu 
iegriešanai parasti izveido uzmaucamus apaļos griežņus (ar cau
rumu). Griezni uzstāda uz speciāla turētāja; lai griezni pasargātu 
no pagriešanās, vienu no tā gala virsmām izveido ar zobiem, kas 
sazobējas ar atbilstošiem zobiem turētājā.

Vajadzīgā mugurleņķa a iegūšanai griezni uzstāda tā, lai tā 
centrs atrastos augstāk nekā sagatavojuma centrs par atstatumu 
h (250. zīm. c), kuru var aprēķināt pēc formulas

h=R  • šina,
kur R — griežņa maksimālais rādiuss.
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Ieteicams pieņemt leņķi a =  10ч-12°.
Rupjās ievirpošanas griežņiem skaidleņķi у pieņem dažāda lie

luma (5—25°) atkarībā no apstrādājamā metālā. Gludās ievirpo
šanas griežņiem leņķis у parasti vienlīdzīgs nullei.

Vītņu griežņus plaši lieto met
risko vītņu, collu vītņu, tr&pec- 
vītņu un moduļvītņu ievirpošanai.

Vītņu ievirpošanā ar griežņiem 
daudz svarīgu jauninājumu ir de
vuši ražošanas novatori. Tā, pie
mēram, novatori Jurījs Dikovs un 
Nikolajs Čikirevs izstrādājuši un ar 
labām sekmēm lieto ātrgriešanas 
metodes trapecvītņu, moduļvītņu 
un trijstūra vītņu ievirpošanai ar 
speciāliem griežņiem. Trapecvītņu 
un moduļvītņu rupjās iegriešanas 
griežņiem (251. zīm.) ir kopējs pro
fila leņķis, kas vienlīdzīgs 50°; 
griežņu stūru noapaļojuma rādiuss 
ir no 0,4 līdz 1,2 mm. Griežņa 
ģeometriskie elementi: leņķis y =  0. 

a=2-f-3°. Mazs mugurleņķis a pieņemts tādēļ, lai paaugstinātu 
griežņa izturību. Trapecvītņu un moduļvītņu gludās iegriešanas 
griežņiem profila leņķis ir vienlīdzīgs vītnes profila leņķim.

Vītņu iegriešanai uz virpām novatori ir pilnveidojuši sagatavo
jumu iestiprināšanu, samazinājuši pārgājienu skaitu un, apstrādā
jot tēraudus ar griežņiem, kam ir cietsakausējuma T15K6 plāksnītes, 
strādā ar lieliem griešanas ātrumiem (no 155 līdz 450 m/min).; re
zultātā, salīdzinot ar parastajām vītņu iegriešanas metodēm, ap
strādei nepieciešamais laiks krasi samazinās (atsevišķām detaļām 
no 3 stundām uz 3 minūtēm).

Vītņu iegriešanas griežņi nodilst galvenokārt pa mugurvirsmu. 
Par nodiluma kritēriju pieņem tehnoloģisko kritēriju. Maksimāli 
pieļaujamā nodiluma vidējā vērtība Am=0,8 mm.

251. z ī m.  J. Dikova un N. Cikireva 
konstrukcijas griežņu profili

Griešanas režīma elementi un pieļaujamais griešanas 
ātrums

Vītnes ievirpošanā galvenā kustība ir rotācijas kustība, tāpēc 
g r i e š a n a s  ā t r u ms

r.. D . n i .v  = -------- m min,
1000 '
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Ar vītņu griežņiem vītni parasti iegriež vairākos pārgājienos; 
pēc katra pārgājiena griezni iedziļina par zināmu atstatumu. Pre
cīzas un garas vītnes ievirpo divās operācijās: iepriekšējā ievirpo- 
šanā ar rupjās apstrādes griezni un galīgajā ievirpošanā ar gludās 
apstrādes griezni. Tā rīkojas tāpēc, ka, ievirpojot vienā operācijā, 
nevar sasniegt pietiekamu precizitāti vītnes kāpei (sakarā ar iz-

Rupjie pārgājieni
2 Tnapepntae

Gludie pārgājieni

Rupjie pārgājieni Gludie pārgājieni

252. z ī m.  Shēma vītņu iegriešanai ar vītņu griežņiem

strādājuma sakaršanu rupjās ievirpošanas pārgājienu laikā). 
Iedziļinot griezni, rupjajos pārgājienos ieteicams to pārvietot šķērs- 
virzienā un aksiālvirzienā (252. zīm.), jo tad atvieglojas skaidas 
noskriešana un palielinās griežņa noturība. Gludajos pārgājienos 
griezni iedziļina, pārvietojot to tikai šķērsvirzienā.

Griešanas process ar vītņu griežņiem ir nebrīvās griešanas pro
cess ar sarežģītu nogriežamās sloksnītes šķēlumu. Slodze uz griežņa 
asmens atsevišķajiem punktiem ir nevienmērīga. So slodzi nosaka 
galvenokārt apstrādājamā metālā īpašības, griežņa skaidleņķa lie
lums un griežņa pārvietojuma (iegriezes) lielums šķērsvirzienā un 
aksiālā virzienā katra pārgājiena laikā. Griežņa pārvietojuma lie
lums šķērsvirzienā ir 0,7—0,4 mm rupjajos pārgājienos, bet
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0,4— 0,25 mm gludajos pārgājienos (lielākās vērtības pirmajos pār
gājienos, mazākās — pēdējos pārgājienos). Pārvietojuma lielums 
aksiālvirzienā (rupjajos pārgājienos) ir 0,15— 0,10 mm.

2. precizitātes klases un V7— V8 gluduma klases vītņu ievir- 
pošanai ar cietsakausējumu plāksnītes griežņiem pārgājienu skaitu 
ieteicams izraudzīties pēc 41. tabulas datiem [32].

41. tabula
Pārgājienu skaits vītņu ievirpošana ar cietsakausejuma plāksnīšu 

griežņiem nerūdītu tēraudu sagatavojumos

Vītņu veid i Metriskas vītnes Trapeces veida vītnes

Vītnes kāpe (mm) 2 3 4 5 6 3 4 5 6 8 10 1 12 1 16

Pārgājienu Rupjaja 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 2 3 3 4 4 5 5 6 7 9 8 10 10 12 13 15
skaits ievirpo

šanā

Gludajā 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
ievirpo
šanā

Ārējo vītņu rupjajā ievirpošanā bez dzesēšanas, ja sagatavojums 
ir no nerādīta konstrukciju oglekļtērauda un griežņa izskrējiens 
nav norobežots, g r i e š a n a s  ā t r u mu ,  ko pieļauj ar cietsakau- 
sējuma (T15K6) plāksnīti izveidota vītņu griežņa griezējīpašības, 
var aprēķināt pēc šādas formulas [32]:

4  =
158 470 .*'0,23

7-0,2. so,3 1 t 5
D

m/min,

kur i — pārgājienu skaits;
T —  griežņa noturība (65— 80 min);
s — ievirpojamās vītnes kape (mm);
0b— apstrādājamā metālā stiepes izturības robeža (kG/mm2).

Iekšējo vītņu ievirpošanā pēc šīs formulas aprēķinātais grieša
nas ātrums jāsamazina par 20%.

Turpretim, ja griežņa izskrējiens vītnes beigās ir norobežots (pār
eja uz lielāka diametra virsmu, vītnes izskrējiena rieva), tad grie
šanas ātrumu nosaka pēc maksimāli iespējamās padeves vienai mi
nūtei; to dara tāpēc, ka, strādājot ar relatīvi lielu padevi vienā mi
nūtē, nav iespējams savlaicīgi atvirzīt griezni no sagatavojuma, un 
tāpēc grieznis var sabojāt izgatavojamo detaļu vai pats salūzt. Sa
karā ar to maksimāli pieļaujamo griešanas ātrumu vītņu ievirpoša-
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nai, ja griežņa izskrejiens pārgājienā beigās ir ierobežots un griezni 
atvirza ar rokām, var aprēķināt pēc formulas

T..D.sm ie 
1000. s

m/min,

kur D — vītnes ārējais diametrs;
sm.ie — maksimālā iespējamā padeve vienā minūtē (mm/min); 
5 — ievirpojamās vītnes kāpe (mm).

Maksimāli iespējamās padeves sm_,e lielums atkarīgs no strād
nieka iemaņas; tās vidējā vērtība ir 800— 1200 mm/min.

Jau pieminētie ātrvirpotāji J. Dikovs un N. Čikirevs atvirza 
griezni no sagatavojuma arī tad, ja padeve sasniedz 1800— 
3000 mm/min.

Pēc pēdējās formulas aprēķinātais griešanas ātrums tomēr ne
drīkst pārsniegt to ātrumu, ko pieļauj griežņa griezējīpašības.

Lai novērstu brāķi vai nesalauztu griezni, kas varētu notikt, ja 
laikus neatvirza griezni no sagatavojuma norobežotas vītnes iegrie
šanā vai grieznim izskrejot rievā, ieteicams izmantot speciālas ierī
ces ar automātisku darbības ciklu [32], [59]. Shēmas vītnes ievir- 
pošanai ar tādas ierīces palīdzību parādīta 253. zīmējumā. Sākumā 
grieznis veic šķērsgājienu /, pēc tam darbgājienu I I  visā sagatavo
juma vītņojamās daļas garumā. Darbgājiena beigās norisinās

253. z ī m. Shēma vītņu ievirpošanai, lietojot ierīci ar 
automātisku darbības ciklu

griežņa atvirze I I I  no sagatavojuma un straujš tukšais atpakaļgā- 
jiens IV  garenvirzienā. Pēc tam cikls atkārtojas, kamēr iegriezts 
pilnīgs vītnes profils.

Ar tādas automātiskas ierīces palīdzību var iegūt 2. precizitā
tes klases vītni, kurai ir iaugsts .apstrādātās virsmas gludums.
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Sevišķi ražīgs šis paņēmiens ir tādu vītņu ievirpošanai, kuram kape 
nepārsniedz 3 mm un attiecība starp vītņojuma garumu un kāpi
~  <20  [201].

Ja pēc aprakstītās shēmas nerūdītu konstrukciju oglekļtēraudu 
sagatavojumos iegriež ārējās vītnes, tad griešanas ātrumu, ko pie
ļauj griežņa (T15K6) griezējīpašības, var aprēķināt pēc formulas

V< =
102 900. г0’23

Л 2.*0’3.0 «D
m/min.

M a š ī n  l a i k u  
formulas

vītņu ievirpošana ar griežņiem aprēķina pec

T1 m „п ш s
min,

kur l — ievirpojamās vītnes garums (mm); 
у — iegriezes lielums (mm); y =  (2-^-3) •s; 
s — ievirpojamās vītnes kāpe (mm); 
n — sagatavojuma apgriezienu skaits minūtē; 
i — griežņa pārgājienu skaits, kas nepieciešams vītnes iegrie

šanai pilnīgā dziļumā.
Izraugoties griešanas režīma elementus vītņu ievirpošanā ar 

griežņiem, svarīgākais uzdevums ir noteikt pārgājienu skaitu, grie
šanas ātrumu (sagatavojuma apgriezienu skaitu) un mašīnlaiku 
(sk. 457. lpp. sniegto piemēru).

Vītņu ievirpošana karstumizturīgo tēraudu 
sagatavojumos

Lietojot griežņus ar skaidleņķi \=0, karstumizturīgo tēraudu 
sagatavojumos ir grūti ievirpot precīzas vītnes, jo salīdzinājumā ar 
griezni, kam leņķis \ ir pozitīvs, šajā gadījumā iedarbojas lielāki 
griešanas spēki, pasliktinās apstrādātās virsmas gludums un pa
zeminās griežņa noturība. Diemžēl, arī ar tādiem parastā tipa vītņu 
griežņiem (ar plakanu skaidvirsmu), kam ir pozitīvs skaidleņķis, 
neiegūst jūtamu efektu, jo, lai gan tad nepieciešams izkoriģēt 
griežņa profilu (kas sarežģī tā izgatavošanas un asināšanas teh
noloģiju), tomēr asmeņu normālšķēlumos skaidleņķis palielinās 
tikai nedaudz.

Lai palielinātu ražīgumu precīzu vītņu ievirpošanai karstumiztu
rīgo tēraudu un sakausējumu sagatavojumos, Tehnoloģijas un ma
šīnbūves centrālais zinātniskās pētniecības institūts (ЦНИИТМАШ)
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ir izstrādājis ātrgriezējtērauda un cietsakausējumu griežņu kon
strukciju [212], kuriem ir dubulta skaidvirsma (254. zīm .); šī kon
strukcija dod iespēju izveidot pozitīvus skaidleņķus pie abiem asme
ņiem bez griežņa profila koriģēšanas.

Griežņa skaidvirsmai ir V  veida forma ar 0,05— 0,1 mm platām 
fāzītēm gar asmeņiem (leņķī yf = 0 ).

No ā t r g r i e z ē j  t ē r a u d a  P18 izgatavotiem vītņu griež
ņiem ar dubulto skaidvirsmu griezēj daļas optimālie ģeometriskie 
elementi ir šādi: skaidleņķis Yi = Y 2=25°; mugurleņķis pie kreisā 
asmens g i= 8°, pie labējā asmens «2 =  6°; }.=0.

Griežņiem ar c i e t s a k a u s ē j u m a  plāksnītēm (ja vītnes 
kāpe ir līdz 3 mm, tad T15K6, ja vītnes kape ir pāri par 3 mm, tad 
BK8) griezējdaļas optimālie ģeometriskie elementi ir šādi: v'i =  
=  Y2=15°; ai =5°; a2 =  3°; k =  0; fāzītes platums 0,1 mm.

No ātrgriezējtērauda izgatavotiem griežņiem palielinātā leņķa 
Y ietekmē griešanas spēks samazinās par 25—30% un noturība 
palielinās līdz 6 reizēm salīdzinājumā ar parastajiem griežņiem,

254. z ī rn. Grieznis ar dubulto skaidvirsmu iekšējo vītņu ievirpošanai 
karstumizturīgo tēraudu sagatavojumos; griežņa plāksnīte — tērauds P18
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kam leņķis y =  0; griežņiem ar cietsakausējuma plāksnītēm palieli
nātā leņķa у ietekmē ražīgums pieaug (mašīnlaiks samazinās) 
par 25%.

Lai novērstu pastiprināto griežņa nodilšanu, vītņu ievirpošanai 
karstumizturīgo tēraudu 1Х18Н9Т (ЭЯ1Т), 1Х14Н14В2 (ЭИ257) 
un ЭИ448 sagatavojumos padeve nedrīkst pārsniegt 0,2 mm vienam 
pārgājienam un vītņu ievirpošanai ЭИ437 tipa karstumizturīgo sa
kausējumu sagatavojumos —  ne vairāk par 0,15 mm vienam pār
gājienam. Lielu vītņu ievirpošanā ar cietsakausējuma plāksnīšu 
griežņiem šķērspadeves lielums nedrīkst pārsniegt 0,35— 0,40 mm 
vienam pārgājienam.

Maksimāli pieļaujamais nodilums hm =  0,4 ч- 0,45 mm. Griežņus 
pārasina tikai pa mugurvirsmu.

Lietojot eļļojošos dzesētājšķidrumus (piecprocentīgo emulsiju),
samazinās gan nodilšanas intensitāte (salīdzinājumā ar apstrādi bez 
dzesēšanas) jeb pieaug pieļaujamais griešanas ātrums par 
25— 30%, gan arī palielinās vītņu virsmas gludums (līdz V8— V9).

Garu vītņu ievirpošanā, kad nepieciešama lielāka griežņa no
turība (un tāpēc jāpazemina griešanas ātrums), kā eļļojošo dzesē- 
tājšķidrumu ieteicams lietot piecprocentīgo hlorbārija šķīdumu ar 
1% nātrija nitrīta piedevu; tāds šķidrums palīdz iegūt augstu vītņu 
virsmas kvalitāti (līdz V8) arī tad, ja griešanas ātrumi ir mazi.

Vītņu ievirpošanā ar ātrgriezējtērauda (P18) griežņiem, kuriem 
ir dubultā skaidvirsma, ja noturība 7=60 min, ja bagātīgi lieto 
dzesētājšķidrumu un par tādu izraugās piecprocentīgo emulsiju un 
ja sagatavojuma materiāls ir tērauds 1Х18Н9Т un ЭИ448, tad pie
ļaujamais griešanas ātrums t>;=15-r-18 m/min; ja sagatavojuma 
materiāls ir tērauds 1X14H14B2M — ^  =  8,5^10,5 m/min; ja sa
gatavojuma materiāls ir karstumizturīgais sakausējums ЭИ437 — 
Ui =  3-u4 m/min.

Griežņiem ar cietsakausējumu plāksnītēm šie ātrumi ir 3— 4 rei
zes lielāki.

2. VĪTŅU IEGRIEŠANA AR VITŅURBJIEM

Vītņurbji. Par vītņurbi sauc griezējinstrumentu, ko lieto vīt
nes iegriešanai caurumos. Vītņurbis atgādina skrūvi, kurā, lai iz
veidotos asmeņi, ir iegrieztas taisnas vai skrūvveida gareniskas 
skaidrievas. Darbībā tam vienlaikus ir divas kustības: rotācijas 
(rotēt var gan vītņurbis, gan sagatavojums) un virzes (vītņurbja 
ass virzienā).

Visus praksē sastopamos vītņurbjus var iedalīt šādos pamat-
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tipos1: rokas vītņurbjos, uzgriežņu vītņurbjos, mašīnvītņurbjos, ka
librējošos vltņžokļu vītņurbjos, vītņžokļu vītņurbjos, kalibrējošos 
vītņurbjos, regulējamos un automātiskos (pašsakļaujošos) vītņ
urbjos (regulējamie un automātiskie vītņurbji ir salikti).

255. zīmējumā parādīts rokas vītņurbis ar tā galvenajām daļām 
un konstruktīvajiem elementiem.

t -  darbīgā da’a 
i  - -  iegriezes dala 
l h -  kalibrējošā daļa 
l  -  iekšējais leņķis) mvgur- 
rj -  ārējais lenkts / šķautnei

<p- slīpuma leņķis 
a -  mugurlenkis 
УЗ -  ķīļleņķis 
8- griešanas leņķis 
ft - skaidlenķis

iegriezes
daļai

УЗ- kī! lenkts 
8 -  griešanas leņķis 
ft -  ska/dleņķis

kalibrējošai
da>ai

255. z ī m. Vitņurbja daļas un elementi

D a r b ī g ā  d a ļ a ,  t. i., visa vītņurbja vītņotā daļa, sastāv no 
iegriezes daļas un kalibrējošās daļas. Par iegriezes daļu jeb g r i e 
z ē  j d a ļ u sauc vītņurbja priekšējo konisko daļu, kas veic galveno 
vītnes iegriešanas darbu. Vītņurbja k a l i b r ē j o š ā  daļa galveno
kārt nogludina (kalibrē) iegriezto vītni.

Vītņurbja k ā t a  daļai ir stieņa forma, un tā paredzēta vītņ
urbja iestiprināšanai patronā vai grieztuvītē. Kāta galā izveido 
kvadrātu, ar kura palīdzību vērpes momentu pārnes uz vītņurbi.

Vītņurbja konstrukciju nosaka šādi elementi: skaidrievas, ar 
kuru palīdzību izveidojas asmeņi un kurās novietojas skaida; grie- 
zējzobi; serde -— vītņurbja ķermeņa iekšējā daļa.

Ģeometriskie elementi (255. zīm.) ir šādi: skaidļeņķis mugur- 
leņķis a, iegriezes daļas konusa slīpuma leņķis (vai griezējdaļas 
leņķis) cp un skrūvveida skaidrievu slīpuma leņķis to. Vītņurbim,

1 Sīkāk sk. grāmatā Г. А. А л е к с е е  в, В. А. Ар ш и и о в и Е. А С м о л ь- 
ников,  Расчет и конструирование режущего инструмента, Машгнз, 1950.
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kas parādīts 255. zīmējumā, ir taisnas skaidrievas, kas paralēlas 
asij, un leņķis ю =  0.

Atkarībā no apstrādājamā metālā dabas s k a i d l e ņ ķ i s  
Y=5h-30°. Vītņurbjiem, kas paredzēti vidējas cietības tērauda ap
strādei, y = 10°, čuguna apstrādei — 5°.

Vītņurbja iegriezes daļā mugurleņķi a izveido aizmugurēšanas 
ceļā; neslīpētiem rokas vītņurbjiem а =  4-7-8°, bet uzgriežņu vītņ
urbjiem ar slīpētu vītni а=8-И 2°.

Kalibrējošā daļā mugurleņķis parasti ir vienlīdzīgs nullei, un 
tikai vītņurbjiem ar slīpētu vītni to izveido aizmugurēšanas ceļā uz 
vītņu slīpmašīnas. Aizmugurējuma lielums ir mazs (0,2— 0,3 mm uz 
griezējzoba platuma). Taču arī tik mazs mugurleņķis krasi sama
zina berzi un vītņurbja iesprūšanas iespēju, kā arī atvieglina dar
bību.

Tai pašā nolūkā, t. i., lai samazinātu berzi un iesprūšanas 
iespēju, vītņurbja griezējdaļu izveido ar pretkonusu, t. i., vītnes 
ārējais un iekšējais diametrs pie vītņurbja kāta ir mazliet mazaks 
nekā priekšējā galā; pretkoniskums ir vienlīdzīgs 0,01— 0,03 mm.

Vītņurbjiem izgatavo gan taisnas, gan skrūvveida skaidrievas. 
Ja skrūvveida skaidrievu slīpuma leņķis ir vienlīdzīgs vītnes kāpes 
leņķim, tad iespējams iegūt vienādus griešanas leņķus uz abām vīt
nes profila malām, kas sevišķi svarīgi tad, ja vītnes kāpes leņķis

ir liels.
Mainot skrūvveida skaidrievu vir

zienu, viar regulēt skaidas noskrie
šanas virzienu. 256. zīmējumā pa
rādīti vītņurbji ar dažāda virziena 
skrūvveida skaidrievām. Ja skaid
rievu virziens ir tāds, kā parādīts 
256. zīmējumā a, tad skaida skrien 
uz priekšu, kas ir lietderīgi vītnes 
iegriešanai caurumos. Turpretim, 
ja skaidrievu virziens ir pretējs

9

256. z ī m. Skaidas noskrie
šanas virziens atkarībā no 

garenisko skaidrievu virziena 257. z i m. Vitņurbju komplekts
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(256. zīm. b), tad skaida skrien atpakaļ, kas ir lietderīgi 
vītnes iegriešanai dobumos. Ari taisnas skaidrievas vītņurbim 
var pianākt to, lai skaida skrien uz priekšu (caurumā); to sasniedz, 
ja iegriezes daļā skaidrievas malu noslīpē slīpi leņķī % (256. zīm. c ) . 
Šī slīpā posma dēļ skaida atdalās un savijas spirālē, noskrienot uz 
priekšu — caurumā.

Darbinot vītņurbjus ar rokām, viss vītnes iegriešanas darbs tiek 
sadalīts starp diviem trim vītņurbjiem, t. i., vītņu iegriešanai iz
manto vītņurbju komplektu (257. zīm.). Pilnīgs vītnes profils ir 
tikai gludajam vītņurbim. Rupjajam un vidējam vītņurbim ārējie 
diametri ir mazāki. Dažāds ir arī katra vītņurbja iegriezes daļas 
garums: rupjajam vītņurbim tā ir visgarākā — 4s, gludajam — 
visīsākā (1,5-7-2) s.

Visbiežāk darbu starp viena komplekta vītņurbjiem sadala šādi: 
56—60% rupjajam vītņurbim, 28—30% vidējam vītņurbim un 
16— 10% gludajam vītņurbim.

Vītņurbjus izgatavo no ātrgriezējtērauda (P18 un P9) un instru
mentu oglekļtērauda (У12А lieto tikai rokas vītņurbjiem).

Griešanas režīma elementi, moments un pieļaujamais griešanas 
ātrums. Vītnes iegriešanā ar vītņurbi g r i e š a n a s  ā t r u ms

-  . D . n ■ v — -------  m/mm.
1000

N o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  b i e z u m u  az katram zo- 
bam-grieznim nosaka, ņemot par pamatu vītnes profila dziļumu un 
zobu-griežņu skaitu zie vītņurbja iegriezes daļā.

258. zīmējumā ar krustenisko iesvītrojumu parādīta vītnes rie
vas daļa, kas tiek apstrādāta vienā (pirmajā) vītņurbja apgriezienā, 
un nogriežamās sloksnītes biezums, ko nogriež katrs griezējzobs. 
Nogriežamās sloksnītes biezumu1 u, var aprēķināt, dalot vītnes

258. z ī m.  Vītņurbja secīgo stāvokļu shēma, 
iegriežot vītni

1 Vienkāršības dēļ pieņemts, ka az mēri virzienā, kas perpendikulārs vītņ
urbja asij.
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profila visu augstumu t ar zobu-griežņu skaitu vītņurbja griezej- 
daļā, t. i.,

аZ — mm.
*ie

Savukārt
z-k,

kur z — griezejzobu (vitņurbja skaidrievu) skaits; 
k — vijumu skaits iegriezes daļā;

k = lī±; tg<f =  / (258. zīm.).
■V 'ie

Tapec

un

a =
t . s

z - lie Z
•tg ф.

Tādējādi, jo lielāks s, mazāks z un lielāks ф, jo biezāka ir no
griežamā sloksnīte.

Taču palielināts nogriežamās sloksnītes biezums negatīvi 
ietekmē iegrieztās vītnes gludumu un vītņurbja izturību. Tāpēc da
žādiem griešanas apstākļiem lieto vītņurbjus, kas nogriež dažāda 
biezuma sloksnītes.

258. zīmējumā redzams, ka katrs vītņurbja iegriezes daļas zobs 
nogriež noteikta biezuma un platuma skaidu. Turpat arī redzams, 
ka sloksnītes biezums ftz var būt konstants, turpretim tās platums 
trijstūra un trapeces vītnei ir mainīgs: lielāks tas ir pirmajiem zo
biem un mazāks pēdējiem.

N o g r i e ž a m ā s  s l o k s n ī t e s  š ķ ē r s š ķ ē l u m a  l a u 
kums  katram zobam f = a z • b mm2.

Trijstūra vītnei nogriežamās sloksnītes summārais šķērsšķēluma 
laukums, kad vītņurbim visa iegriezes daļa atrodas caurumā,

„  B . t  оF — ---- rnrrH,
2

kur В — vītnes profila pamata platums; 
t — vītnes profila dziļums.

Tā kā nogriežamā sloksnīte pretojas sagraušanai (skaidas vei
došanai) un turklāt darbojas arī berzes spēki, tad uz katru vītņ
urbja zobu iedarbojas kāds spēks, kas izraisa g r i e š a n a s  pre-
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t e s t ī b a s  s p ē k u  m o m e n t u  M, kuru pārvar melalgriešanas 
mašīnas vērpes moments M v.

Vitņurbim ieejot sagatavojuma caurumā aizvien dziļāk, grie
šanas pretestības spēku izraisītais moments pakāpeniski pieaug 
(līnija AB 259. zīmējumā), bet pēc zināma laika, ja caurums ir ga
rāks nekā vītņurbja iegriezes daļa, kļūst konstants (līnija BC 
259. zīmējumā b). Vītņurbim 
pakāpeniski izejot no cauru
ma, moments samazinās sa
skaņā ar pretējo līkni CD. Ja 
turpretim vītņurbja iegriezes 
daļas garums lļe ir lielāks 
nekā cauruma garums (dzi
ļums) / ( lie> l ; 259. zīm. a), 
tad pēc maksimālās vērtības 
sasniegšanas (punktā B) mo
ments sāk pakāpeniski sama
zināties (līnija BC); kad pie 
cauruma pienāk vītņurbja ka
librējošā daļa, moments sāk 
strauji samazināties (pa līkni 
CD). Tā kā arī uz vītņurbja 
kalibrējošās daļas darbojas 
berzes spēki, tad momentam 
punktā D var būt zināma vēr
tība, kas ir lielāka par 
nulli.

Momenta maksimālo vēr
tību ietekmē šādi faktori: ap
strādājamā metālā īpašības, 
skaidleņķis, vītņurbja dia
metrs, padeve (iegriežamās 
vītnes kāpe), vītņurbja griezēj - 
zobu (skaidrievu) skaits, cau
ruma garums (dziļums), kurā 
iegriež vītnes (ja /i(,>/), eļļo
jošā dzesētājšķidruma īpašī
bas, vītņurbja vītņu virsmu stāvoklis, vītņurbja nodilums un vītņ
urbja iegriezes konusa leņķis <p [53].

Pētījumi rāda, kas pastāv šāda sakarība: jo mazāks skaidleņķis 
V, lielāks vītņurbja diametrs D, kāpe s, griezējzobu skaits z, vīt
ņojamā cauruma garums (ja Zie>/), vītņurbja nodilums pa mugur- 
virsmu un leņķis <p (ja lie> l )  un zemāks vītņurbja virsmu glu- 
dums, jo lielāks ir griešanas pretestību spēku izraisītais moments M.

259. zīm.  Momenta maiņas diagramas, 
iegriežot vītnes caurumā: 

a — ja vītņurbim ir gara iegriezes claja; b — 
ja vītņurbim ir īsa iegriezes dala (pēc L. Rož- 

destvenska datiem)

29 Metālu griešana
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Eļļojošie dzesētājšķidrumi vītņu iegriešanas procesā atvieglina 
skaidas veidošanās procesu, samazina berzi, momentu M, vītņurbja 
nodilšanu, paaugstina tā noturību un uzlabo apstrādātās virsmas 
kvalitāti. Iegriežot vītni ar vītņurbi tērauda sagatavojumos, dzesē
šanai lieto galvenokārt sulfofrezolu un emulsijas, pelēkā čuguna 
sagatavojumos — petroleju un kaļamā čuguna sagatavojumos — 
emulsijas.

Vītnes iegriešanā ar u z g r i e ž ņ u  v ī t ņ u r b j i e m  (kad 
lie> l )  momenta v\l aprēķināšanai ieteicamas šādas formulas [53]: 

metriskās vītnes iegriešanai konstrukciju oglekļtēraudos 10—20

M = 31 • D1-25 • s0-9 • tgcp0'65 • z0-2 - /°'8S kGmm;

metriskās vītnes iegriešanai konstrukciju oglekļtēraudos 35—45

M =  24 • D 1-25 - s0'9 • tgcp0-65 ■ z0-2 - /°-85 kGmm.

Metriskās vītnes iegriešanā ar m a š ī n v ī t ņ u r b j i e m  
(/ie</) šīs formulas1 ir mazliet citādas:

vītnes iegriešanai tēraudu 10—20 sagatavojumos

л !,25 0,75 0,2
M  =  20 • -  -  - 0, kGmm;

tgv "

vītnes iegriešanai tēraudu 35—45 sagatavojumos 

=  kGmm.
tgcp11'2

Sīs formulas paredzētas asiem vītņurbjiem ar slīpētu profilu, 
skaidleņķi у=Ю °, ja lieto eļļojošu dzesētājšķidrumu (sulfofrezolu 
vai emulsiju). Vītņurbjiem ar neslīpētu vītni moments ir 1,25 reizes 
lielāks, bet nodilušiem vītņurbjiem — 1,5 reizes lielāks. Aplūkojot 
šīs formulas, var konstatēt, ka uzgriežņu vītņurbjiem (kad /ie> /), 
palielinot leņķi cp, moments pieaug, bet mašīnvītņurbjiem (kad 
lie< l )  — mazliet samazinās. Tas izskaidrojams ar to, ka uzgriežņu 
vītņurbjiem leņķa palielināšana izraisa nogriežamās sloksnītes bie
zuma а у un summārā šķērsšķēlumia laukuma palielināšanos; turpre
tim mašīnvītņurbjiem visa iegriezes daļa atrodas sagatavojumā un, 
palielinot leņķi cp, summārais nogriežamās sloksnītes šķērsšķēluma 
laukums nemainās, bet mainās tikai zic (samazinās) un az (palie
linās). Bet. palielinot az (ja F vērtība paliek tā pati), summārais

1 Poždestvenska darbā [53] sniegtas formulas collu vītnes iegriešanai un
vītnes iegriešanai citu metālu sagatavojumos. Nedaudz vienkāršotas formulas 
sniegtas ПИБТН rokasgrāmatā [33].
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griešanas pretestības spēks samazinās un tātad samazinās arī mo
ments M.

Ja zināma momenta M  vērtība un dots apgriezienu skaits, nav 
grūti aprēķināt arī griešanai izlietojamo jaudu1.

Aplūkojot vītņurbju ražīgumu, jānāk pie slēdziena, ka vitņurb- 
jiem ar garu iegriezes daļu ir mazāks ražīgums, jo tiem jaizdara 
vairāk apgriezienu (ja griešanas ātrums ir vienāds). Tāpēc tādus 
vītņurbjus lieto sevišķi cietu materiālu 
apstrādei un precīzu vītņu iegriešanai, 
piemēram, precīzas vītnes iegriešanai 
vītņripiņās.

Vītņurbju dilšana norisinās pa 
iegriezes daļas zobu mugurvirsmu 
(260. zīm.). Par nodiluma kritēriju 
pieņem tehnoloģisko kritēriju. Iegrie
žot vītni ar mašīnvītņurbjiem tērauda 
sagatavojumos, pieļaujamā nodiluma 
lielums /гт =0,125*£) mm; čuguna sa
gatavojumos — hm= 0,07 - D mm. Uz
griežņu vitņurbjiem pieļaujamais 
nodilums hm=0,05-D  mm. Vidējais 
noturības periods mašīnvītņurbjiem ir 60—90 min; uzgriežņu vītņ- 
urbjiem — 120— 150 min.

Vītņurbjus asina gan pa skaidvirsmu, gan pa aizmugurēto 
virsmu (uz speciālām asināšanas mašīnām vai ierīcēm, ar kurām 
iespējams aizmugurēt vītņurbja iegriezes daļas zobus).

G r i e š a n a s  ā t r umu,  ko pieļauj no ātrgriezējtērauda P9 
izgatavotu vītņurbju griezējīpašības, var aprēķināt pēc šādām for
mulām:

a) iegriežot vītnes, kas minētas GOST 32, ar mašīnvītņurbi, 
kuram ir slīpēts profils, pelēkā čuguna sagatavojumā (HB =  
=  180—200) un dzesējot :ar petroleju

6,2 D1,2 , .
z'i =  fTfi ^ 9  m/mm;

ja pelēkā čuguna cietība H B <  180, tad aprēķinātais ātrums jākoriģē, 
reizinot ar koeficientu 1,43; turpretim, ja H B > 200, tad korekcijas 
koeficients vienlīdzīgs 0,7;

b) iegriežot vītnes, kas minētas GOST 32, ar uzgriežņu vītņurbi, 
kuram ir slīpēts profils, konstrukciju oglekļtēraudos (ob=50^- 
-r-70 kG/mm2) un dzesējot ar sulfofrezolu

53 D 1,2
vi =  m/min;

1 Var izmantot arī speciālas formulas, kas dotas НИБТН rokasgrāmatā [33].

260. z ī m.  Vītņurbja nodilums

29*
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ja konstrukciju oglekļtēraudam Gb =  404-50 kG/mm2, tad aprēķinā
tais griešanas ātrums jākoriģē, reizinot ar koeficientu 0,7; konstruk
ciju leģētiem tēraudiem, kam H B < 200, šis koeficients vienlīdzīgs 
0,9, bet, ja HB =  200-^300, tad šis koeficients ir 0,8.

M a š ī n l a i k u  vītnes iegriešanai ar vītņurbi aprēķina pēc šā
dām formulām:

iegriežot vītni caurumos.

-7- ___I  ̂+  Й е+_У\  . ;
'  m i -------------1------------- ) ‘ l mln>n.S no -S

iegriežot vītni dobumos,

Tm =  { ~  - +  — И  min.n.S no.s

Šajās formulās;
/ — cauruma garums resp. dziļums (mm);
Zie — vītņurbja iegriezos daļas garums (mm); 
у — pārskrējienu lielums (mm); i/= (2 -5  3 ) - s; 
n — vītņurbja (sagatavojuma) apgriezienu skaits minūtē 

darbgājiena laikā;
s — iegriežamas vītnes kape resp. padeve (mm); 
n0 — vītņurbja apgriezienu skaits minūtē atpakaļgājiena (iz- 

skrūvēšanas) laikā; nc =  l,25 n; 
i •— vītņurbju skaits komplektā.
G r i e š a n a s  r e ž ī m a  e l e m e n t u  n o t e i k š a n a i  parasti 

aprēķina tikai griešanas ātrumu (vītņurbja vai sagatavojuma ap
griezienu skaitu minūtē) un mašīnlaiku. Griešanas pretestības 
spēku izraisīto momentu un griešanai izlietoto jaudu reti kad ap
rēķina.

Vītņu iegriešana karstumizturīgo tēraudu 
sagatavojumos

Standartā paredzētās konstrukcijas vītņurbjiem, ja tos lieto 
vītņu iegriešanai karstumizturīgo tēraudu sagatavojumos, ir 
maza noturība. Tas izskaidrojams ar to, ka vītņurbja zobiem jāiztur 
liela termodinamiska slodze (sakarā ar karstumizturīgo tēraudu 
zemo apstrādājamību un lielo nogriežamās sloksnītes biezumu uz 
katru zobu), ka mugurleņķis nav izveidots pa griezošo zobu visu 
profilu, ka pretkoniskums ir pārāk mazs un vītņurbja zobu virsmas 
gludums nav pietiekošs.

Ražīgāki šai gadījumā ir vītņurbji, kuriem ir šādas galvenās 
īpatnības [214].
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1. Vītņurbja iegriezos daļa ir pagarināta ( ja vītni iegriež cau
rumos, tad līdz 18s), kas jūtami palielina griezošo zobu skaitu un 
samazina katra zoba nogriežamās sloksnītes biezumu, tāpēc samazi
nās termodinamiskā slodze uz asmens garuma vienību; turklāt plā
nākā skaida vieglāk novietojas skaidrievās un vieglāk aizvadāma ar 
spēcīgu eļļojošā dzesētāj šķidruma strūklu.

2. Iegriezes daļas mazā diametra izmērs ir tuvs cauruma dia
metra izmēram pirms vītnes iegriešanas (par 0,2—0,3 mm mazāks 
nekā cauruma diametrs), kas tāpat palielina griezošo zobu skaitu.

3. Mugurleņķis izveidots visiem zobiem un visā asmeņu pro
fila garumā (iegriezes daļas zobiem a=8°, kalibrējošās daļas zo
biem «  =  0°20'); tādā kārtā tiek panākti normāli griešanas apstākļi 
visos asmeņu punktos un samazināta iespēja vītņurbim iesprūst.

4. Zobi uz kalibrējošās daļas novietoti šaha lauciņu kārtība1, 
tāpēc samazinās berze un iespēja vītņurbim iesprūst, turklāt ir 
vieglāk izskrūvēt to no cauruma.

5. Vītņurbjiem, kas paredzēti vītnes iegriešanai dobumos, pa 
visu kalibrējošās daļas1 2 garumu izveidotas labējā virziena skrūv- 
veida skaidrievas (oi =  10°), kas atvieglo skaidas izvadīšanu no 
dobuma.

6. Pretkoniskums uz kalibrējošās daļas ir palielināts (0,1 mm 
uz garuma 100 mm), tāpēc samazinās vītņurbja berze un iespēja 
tam iesprūst.

Tādus vītņurbjus vītņu iegriešanai karstumizturīgos tēraudos 
izgatavo no ātrgriezējtēraudiem (P18, Р9Ф5), visbiežāk ar četrām 
skaidrievām, ar slīpētu (V8—V9) visu vītnes profilu, ar skaidleņķi 
V=10°. Vītņurbjiem, kas paredzēti vītņu iegriešanai caurumos, 
iegriezes konusa leņķis ф=2°; vītņurbjiem, kas paredzēti vītnes 
iegriešanai dobumos, iegriezes daļas garums ir vislielākais, kādu 
vien pieļauj vītnes izskrējiens. Vītņurbja darbīgās daļas cietība 
PC =  61 -4- 63. Vītņurbjus galīgā veidā pa skaidvirsmu asina un 
skaidrievas slīpē ar smalkgraudainu slīpripu, kurai graudainība ir 
100— 180; iepriekšējai asināšanai un slīpēšanai lieto slīpripu ar 
graudainību 60.

Vītņu iegriešanai caurumā lieto vienu vītņurbi, dobumā — kom
plektu, kas sastāv no diviem vītņurbjiem. Lai novērstu vītņurbju 
salaušanu, ieteicams tos iestiprināt speciālās drošības patronās. 
Karstumizturīgos materiālos nominālo cauruma diametru pirms 
vītņu iegriešanas apstrādā pēc iespējas lielāku (tikai par 0,1 mm 
mazāku nekā uzgriežņa vītnes lielākais iekšējais diametrs, novirze 
+  0,1 mm).

1 Daļa zobu tiek pavisam noslīpēta uz vītņu slīpmašīnas.
2 Iegriezes daļā vītņurbi uzasina pa skaidvirsmu paralēli asij.
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Iegriežot vītnes karsiumizturīgos materiālos, ieteicams katrā 
ziņā bagātīgi (15—20 //min) dzesēt ar šāda sastāva šķidrumu: sul- 
fofrezols — 60%, petroleja — 25%, oleīnskābe — 15%; lietojot tādu 
šķidrumu, iespējams iegūt . 2. precizitātes klases vītnes ar virsmas 
gludumu V5—-V7.

Minēto vītņurbju maksimāli pieļaujamais nodilums /zm =  0,4-^ 
-Ю,6 mm, vidējā noturība T = 20 min, pieļaujamais griešanas 
ātrums и=3-КЮ m/min, kas ir daudz (līdz 10 reizes) lielāks par 
ātrumu, ko pieļauj parastie vītņurbji.

Normālu vītņu (ja D =  8^-20 mm) iegriešanai k a r s t u m i z t u 
r ī g ā  t ē r a u d a  1Х18Н9Т sagatavojumos ar ātrgriezējtērauda 
P18 vītņurbi pieļaujamo griešanas ātrumu var aprēķināt pēc šādām 
formulām:
vītņu iegriešanai caurumos

3,8 . D1'3 * 5 , .m/min;

vītņu iegriešanai dobumos

®i =
8. /50,7 

7-0,5
m/min.

Vītņu iegriešanai karstumizturīgos sakausējumos (piemēram, 
ЭИ437), kuru apstrādē rodas sevišķi liela uzkalde, kas var sasniegt 
0,1 mm dziļumu i[216], zobus lietderīgi izvietot šaha lauciņu kārtībā 
arī iegriezes daļā. To dara tāpēc, lai, mazliet palielinot nogrieža
mās sloksnītes biezumu uz katru zobu, novērstu asmeņu darbību pa 
stipri uzkaldināto slāni. Sis paaugstinātās (līdz 80% augstāka par 
normālo) cietības slānis iedarbojas uz zobu posmiem, kas atrodas 
ļoti tuvu asmeņiem, un deformācijas laikā izraisa lielu īpatnējo 
spiedienu, kura ietekmē asmeņi var izdrupt.

3. v īt ņ o  ie g r ie š a n a  a r  r o t ē j o š a m  g r ie ž ņ u  g a l v a m

Metodes būtība. Augstražīgajā ārējo un iekšējo vītņu iegriešanā 
ar rotējošām griežņu galvām var izmantot virpas un vītņu frēz- 
mašīnas. Uz virpas suporta uzstāda speciālu galvu, kurā iestiprināti 
1—4 cietsakausējumu griežņi (261. zīm.); šie griežņi atrodas ļoti 
ātrā (līdz 500 m/min) rotācijas kustībā, kuru tie iegūst no atsevišķa 
elektrodzinēja.

Griežņu galvas rotācijas centrs 0  nesakrīt ar sagatavojuma ro
tācijas centru Oi; sagatavojumu uzstāda uz mašīnas centriem un 
tas rotē mazā ātrumā.

Sagatavojuma viena apgrieziena laikā griežņu galva, kas
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nostiprināta uz suportu, pārvietojas par atstatumu, kas vienlīdzīgs 
iegriežamās vītnes kāpei; griežņi šai laikā apstrādā sagatavojumu 
vienas kāpes garumā.

Ar rotējošām griežņu galvām 
iegriež neprecīzas trijstūra, tra
peces un taisnstūra veida vītnes, 
kā arī 80— 100 mm garas 3. pre
cizitātes klases vītnes, ja to kape 
nav lielāka par 6 mm. Apstrā
dāto virsmu gludums ir V4— 0 
un augstāks. Ja nepiecieša
mas precīzākas vītnes, tad ar 
rotējošo galvu iegrieztās vītnes 
kalibrē ar kādu citu vītņošanas 
instrumentu (piemēram, ar 
gludo stieņveida vītņu griezni).

262. zīmējumā attēlots rotē
jošās galvas grieznis, ko lieto 
metrisko vītņu iegriešanai. Griez
nim ir cietsakausējuma T15K6 
plāksnīte. Griežņa profila leņķis 
vienlīdzīgs 59°30', skaidleņķis 
Y=0 -r- 6°, mugurleņķis pie vir
sotnes ir 8°, mugurleņķis pie sānu asmeņiem — 6°.

Griešanas procesā griežņi nodilst galvenokārt pa mugurvirsmu.
Neprecīzu vītņu iegriešanā 
vai vītņu iepriekšējā iegrie
šanā maksimāli pieļauja
mais nodilums hm= 0,7 -ч- 1 
mm. Iegriežot vienā pārgā
jienā 3. precizitātes klases 
vītnes, hm ^0,4 mm. Iegrie
žot precīzas vītnes, kad uz
dota profila pusleņķa pie
laide, maksimāli pieļau
jamais nodilums atsevišķos 
gadījumos nedrīkst pār
sniegt 0,18 mm*.

Griešanas režīma ele-
Z b Z .  z ī m .  K o t ē j o š a s  g a l v a s  g r i e z n i s  . .  . ,  „  . „
( m e t r i s k o  v ī t ņ u  i e g r i e š a n a i  a r  ЭНИМС menti un jauda. Gr i esa-  

k o n s t r u k c i j a s  g a l v ā m )  nas ā t r ums

* Sai gadījuma maksimāli pieļaujama nodiluma aprēķināšanai lieto speciā
lās formulas [32].

V76 parejais
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7t . Dtļ . tla ļ
V  — -----------6—  m/min,

1000

kur Dr — galvas griežņu virsotņu rotācijas aploces diametrs (mm); 
nR — galvas apgriezienu skaits minūtē.

P a d e v e  ( p a  a p l o c i )  ir loka garums, ko viena nogriezu
ma laikā noiet griežņa virsotne pa aploci, kurai ir sagatavojuma 
diametrs. Vītņu iegriešanai tērauda sagatavojumos padeves sz vēr
tības vienam grieznim ir šādas:

(kG/mm5) H B s z  (mm)

55 153— 161 1,0— 1,2
65 179— 192 0,8— 1,0
75 210— 220 0,6— 0,8
55 235— 250 0.4— 0,6

G r i e š a n a s  ā t r umu,  ko nerūdītu konstrukciju oglekļtē- 
raudu, hroma tēraudu un hromniķeļa tēraudu apstrādē bez dzesē
šanas pieļauj rotējošās galvas griežņu (T15K6) griezējīpašības, var 
aprēķināt pēc Metalgriešanas mašīnu eksperimentālā zinātniskās 
pētniecības institūta (ЭНИМС) iegūtās formulas:

175 000
t'i — j-0,5 so,5 s 0,5 g m/min,

z ’ b

kur T - -  griežņa noturība (min); T=30 -9- 60 min; 
s — iegriežamās vītnes kāpe (mm); 
sz — padeve vienam grieznim (mm);

_ob — tērauda stiepes izturības robeža (kG/mm2) .
Si formula derīga tad, ja nodilums hm= 0,7 mm. Ja /гш= 0,4 mm, 

tad pēc tās aprēķinātais griešanas ātrums jāpareizina ar koeficientu 
0,8, bet, ja hm~  1 mm, tad ar koeficientu 1,3.

Tiek pieņemts, ka, iegriežot vītnes čuguna (H B =  170 -з- 230) sa
gatavojumos, griešanas ātrums ir tieši tāds pats, kā iegriežot vītnes 
tērauda sagatavojumos, kad ob =  65 kG/mm2.

G a l v a s  a p g r i e z i e n u  s k a i t s  minūtē

1 000. v,
ne =  apgr/min.

S a g a t a v o j u m a  a p g r i e z i e n u  s k a i t u  aprēķina pēc 
formulas

Sz. z . n
=  apgr/min,

kur z — galvas griežņu skaits.
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Jaudu,  ko izlieto, iegriežot trijstūra vītnes konstrukciju oglekļ- 
tēraudu, hroma tēraudu un hromniķeļa tēraudu sagatavojumos, var 
aprēķināt pēc formulas

N 0 =  0,018-
S . Sz°,5 . V°.8 . z

kW.

Iegriežot trapecvitnes to pašu tēraudu sagatavojumos,

7Vgr =  0,0072
$1,75.5 0,8 . z
------ ---------- kW.

Nepieciešamā (aprēķina) jauda elektrodzinejam, kas piedzen ro
tējošo galvu,

Formulas jaudas aprēķināšanai paredzētas gadījumiem, kad mak
simāli pieļaujamais nodilums / z m  =  0,7 mm. Ja nodilums h m =  
=  0,4 mm, tad formulā jāieved korekcijas koeficients 0.83, bet, ja 
nodilums hm =1 mm, — korekcijas koeficients 1,1.

M a š ī n l a i k s  vītnes iegriešanā ar rotējošam galvām

7' __ī ~b sI n, -------- ’

kur / — iegriežamo vītņu garums (mm);
ns — sagatavojuma apgriezienu skaits minūtē; 
s — iegriežamās vītnes kāpe (mm).

Izraugoties g r i e š a n a s  r e ž ī m a  e l e m e n t u s  vītņu 
iegriešanai ar rotējošām galvām, nosaka padevi sz, griešanas āt
rumu (galvas apgriezienu skaitu), sagatavojuma apgriezienu skaitu, 
jaudu, ko izlieto griešanai, un mašīnlaiku.

4. PIEMĒRI

1. piemērs. Nosacīt galvenos griešanas režīma elementus vītnes M30X3,5 
rupjajai ievirpošanai uz virpas 1K62, ja grieznim ir brīvs izskrējiens. Vārpstiņa, 
kurā vītne jāiegriež, izgatavota no nerūdīta oglekļterauda45 (ob =̂70 kG/mm2). 
Vītņojuma garums 380 turn. Lietojamais grieznis — rupjais, stieņveidīgais, ar 
cietsakausējuma T15K6 plāksnīti.

Atr i sinājums.
1. L^meklējam 41. tabulā rupjo pārgājienu skaitu un atrodam, ka t =  3.
2. Griešanas ātrums

158470 . j&23 158 470. S«.23
vi — JW 7sW . cT s  — 65C2.3,50,3.701.5 — 103 m/m,n- b
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3. Sagatavojuma apgriezienu skaits

_  1000. vi __ 1000.103 

П*~~ тс. D  3,14.30
=  1095 apgr/min.

Izkoriģejot pec virpas kinemātiskajiem datiem (251. lpp.), iegūstam nf — 
=  1000 apgr/min.

4. Faktiskais griešanas ātrums

5. Mašīnlaiks

3,14.30.1000 „  „
v, = ----------------- == 94,5 m/min.

f 1000

l +  y . 380 +  2.3,5
3 я ; 0,37 min.

n . s 1000.3,5
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SLĪPĒŠANA

Slīpēšana ir metālu griešana ar abrazīvajiem instrumentiem. 
Abrazīvo instrumentu griezējelementi ir abrazīvo materiālu graudi. 
Šie graudi, kam ir liela cietība (2200—3100 kG/mm2), karstumno- 
turība un asas šķautnes, savienoti ar speciālu saistvielu noteiktas 
formas ķermeņos — abrazīvajos instrumentos, kurus izveido gan kā 
slīpripas, gan kā segmentus, gan kā galviņas, gan ka galodiņas, 
gan kā slīpaudeklu. Abrazīvos graudus lielo arī pastu un pulveru 
veidā.

42. tabula
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D r

_ 1 / ~ T ^ Z t_ зГ I
-1

И
d<

Plakanā, ar 
iedobumu

abpusēju ПВД COST 2424-60

Bļodveida cilindriska ЧЦ GOST 2424-60

г T\:\ c c / 3 , :

щ м т

Bļodveida koniska ЧК GOST 2424-60

* GOST 2424-60 stājies agrāka GOST 
2424-52 vietā

Galvenās slīpripu formas ir šādas (42. tab.): plakanā, ar taisnu 
profilu ПП, plakanā, ar konisku profilu 2П, plakanā, ar iedobumu 
ПБ, plakanā, ar abpusēju iedobumu ПВД, bļodveida cilindriskā ЧЦ, 
bļodveida koniskā ЧК u. c.’

263. z ī m. Abrazīvo graudu darbība

Slīpripai rotējot ar lielu ātru
mu (līdz 75 m/sek), uz āru iz
virzītie abrazīvā materiāla graudi 
(263. zīm.), kam ir liela cie
tība un kas slīpripā pietiekami 
stipri nostiprināti ar saistvielu 

(cementējošo vielu), masveidīgi 
skrāpē (griež) sagatavojuma me
tālu un sīku skaidu veidā no
griež no tā noteiktu slāni.

Slīpēšana lielākoties ir galī
gā (apdares) operācija, kuras 1

1 Stkāk sk. Г. А. А л е к с е е в ,  В. А. А р ш и н о в  и Е. А. С м о л ь н и к о в, 
Расчет и конструирование режущего инструмента. Машгиз, 1950.
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rezultātā apstrādātā virsma iegūst augstu precizitāti (2.— 1. .prec. 
klasi) un gludumu (V 7— V12). Slīpēšanu sekmīgi izmanto arī ļoti 
rupjajā apstrādē (it īpaši atlējumu notīrīšanai).

1. ABRAZĪVO in s t r u m e n t u  r a k s t u r o j u m s

Abrazīvo instrumentu griezējdaļas materiāli. Abrazīvajiem mate
riāliem, kurus slīpripās lieto griezējgraudu veidā, jābūt pietiekoši 
cietiem un karslumnoturīgiem; sadrūpot tiem jāveido asas šķautnes. 
Sos materiālus iedala divās grupās: dabiskajos un mākslīgajos.

Dabiski abrazīvie materiāli ir minerāli — korunds un smirģelis, 
kuru galvenā sastāvdaļa ir alumīnija oksīds (mālzeme). To sastāvā 
ietilpst ari blakus piemaisījumi, kas pazemina šo materiālu kvali
tāti. Tāpēc mūsdienu mašīnbūvniecībā visvairāk izplatīti ir mākslī
gie abrazīvie materiāli, kas ir viendabīgāki un ražīgāki.

Mākslīgie abrazīvie materiāli ir elektrokorunds, silīcija karbīds, 
bora karbīds.

E l e k t r o k o r u n d s  (mākslīgais korunds) ir kristāliskais alu
mīnija oksīds (A120 3), ko iegūst, kausējot ar elektrību boksītus, 
kuri sastāv galvenokārt no alumīnija oksīda un dažiem piemaisīju
miem. Kausēšanas procesā (kušanas temperatūra ir 2200— 2400°) 
no boksītiem atdalās piemaisījumi, bet alumīnija oksīds kristalizē
jas. Elektrokorundam ir augsta cietība (gan zemāka nekā silīcija kar
bīdam, bora karbīdam un dimantam), liela stigrība, tas iztur augstu 
temperatūru (līdz 2050°) un sadrūpot tam izveidojas asas šķautnes 
(asmeņi). Korunda cietība (2200— 2600 kG/mm2) un stigrība ir at
karīga no alumīnija oksīda satura. Jo lielāks alumīnija oksīda sa
turs korundā, jo lielāka ir cietība, bet mazāka stigrība (lielāks 
trauslums).

Atkarībā no alumīnija oksīda satura elektrokorundu iedala di
vos galvenos veidos’ , kurus abus plaši pielieto rūpniecībā: normā
lajā elektrokorundā Э (kura sastāvā ir 87— 97% kristāliskā alu
mīnija oksīda) un baltajā elektrokorundā ЭБ (kura sastāvā ir 98— 
99% kristāliskā alumīnija oksīda). Balto elektrokorundu izgatavo 
no tīra alumīnija oksīda, un tam ir par 30— 40% augstākas grie
šanas spējas nekā normālajam elektrokorundam [73].

Elektrokorundu lieto tādu metālu apstrādei, kuriem ir augsta 
stiepes izturības robeža (nerūdīti un rūdīti tēraudi, kaļamais ču
guns, mīkstas bronzas u. c.). 1

1 Elektrokorundiern pieskaita arī jaunos abrazīvos materiālus monokorundu 
un termokorundu. Monokorundu M izgatavo pēc īpašas tehnoloģijas; ta sastavā 
ir līdz 99% alumīnija oksīda un līdz 0,9% dzelzs oksīda; tam ir liela izturība un 
dilurnnoturība. Termokorunds ir elektrokorundā sīki graudiņi, kuriem nav spilgti 
izteiktas stūrainības.
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S i l ī c i j a  k a r b ī d s  (karborunds) ir silīcija un oglekļa ķī
misks savienojums (S iC ). To iegūst no kvarca smiltīm, sakausējot 
tās ar oglekli (koksa pulveri). Ja šo maisījumu elektrokrāsnīs sa
karsē līdz 1920°, starp silīcija dioksīdu, kas ir kvarca smilšu sastāvā, 
un oglekli sākas ķīmiska reakcija un izveidojas silīcija karbīds. Si
līcija karbīdam ir liela cietība (gan mazāka nekā bora karbīdam un 
dimantam), karstumnoturiba (līdz 2050°) un augstas griezējīpa- 
šības. Pēdējās izskaidrojamas ar to, ka silīcija karbīdam, ja to sa
drupina, izveidojas asas griezēj šķautnes. Silīcija karbīds tiek iz
laists divos veidos: melnais silīcija karbīds КЧ un zaļais silīcija 
karbīds КЗ. Melnajam silīcija karbīdam ir zemāka kvalitāte, tomēr 
tā sastāvā SiC nedrīkst but mazāk par 95%.

Zaļajam silīcija karbīdam ir mazliet lielāka cietība (līdz 
3100 kG/mm2) , ar to panākams mazliet lielāks ražīgums (kas izskaid
rojams ar lielāku spēju izveidot asas griezējšķautnes) un tā sastāvā 
ir ne mazāk par 97% SiC. Tā izgatavošanai izmanto tīras kvarca 
smiltis (ar silīcija dioksīda saturu vairāk par 90%), tīrāku oglekli 
un izlieto krietni vairāk elektroenerģijas. Tāpēc zaļais silīcija kar
bīds ir stipri dārgāks nekā melnais.

Silīcija karbīda trūkums ir tā trauslums, tāpēc to izmanto tādu 
metālu apstrādē, kuriem ir zema stiepes izturības robeža (čuguns, 
bronzas lējumi, alumīnija lējumi, cietsakausējumi u. c.). Zaļo si
līcija karbīdu lieto galvenokārt cietsakausējumu instrumentu asinā
šanai. Silīcija karbīdu lieto ari slīpripu tā saucamajai bezdimanta 
asināšanai, pēc tam kad tās notrulinājušās slīpēšanas procesā.

B o r a  k a r b ī d s  (B4C) ir bora un oglekļa ķīmisks savieno
jums. Tam ir liela cietība, kas tuva viscietākā materiāla — dimanta 
cietībai. Taču bora karbīds ir ļoti trausls. Bora karbīdu lieto cietsa
kausējumu pieslīpēšamai, lepēšanas darbos, dārgakmeņu grieša
nai un citos darbos, kur vajadzīgi lielas cietības griezējinstrumenti.

Abrazīvo materiālu graudainība. Abrazīvos materiālus sadrupi
na ložu dzirnās; iegūtos graudus pēc tam šķiro pēc izmēriem. Grau
du izmēri svārstās no 3,5 līdz 5000 p. Atkarība no graudu izmēra 
pec GOST 3647-471 tiem ir noteikti šādi numuri (graudainība) : 10; 
12; 14; 16; 18; 20; 24; 30; 36; 40; 46; 54; 60; 70; 80; 90;
100; 120; 150; 180; 220; 240; 280; 320; M28; M14; M10; M7 un M5. 
Vislielākā izmēra graudi ir 10. numuram, vimazaka — M5.

Sadrupinātiem abrāzīvmateriāliem pēc GOST 3647-47 ir noteiktas 
trīs graudainības grupas: slīpgraudi — graudainības numurs no 10 
līdz 90 (ieskaitot); slīppulveri — graudainības numurs no 100 līdz 

320 (ieskaitot); mikropulveri — graudainības numurs no M28 līdz M5. 1

1 Sākot ar 1961. g. 1. janvāri graudainību apzīmē saskaņā ar 
GOST 3647-59 (sk. II pielikumu).

Sājā grāmatā lietoti graudainības apzīmējumi pec GOST 3647-47.
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Jāpiezimē, ka drupināšanas procesā iegūtajiem graudiem ir ne
regulāra daudzskaldņu forma ar mazliet noapaļotām piramīdveida 
virsotnēm. Mazāki noapaļojama rādiusi ir silīcija karbīda graudiem, 
lielāki — elektrokorunda graudiem. Darbības procesā graudu vir
sotnes vēl vairāk noapaļojas (nodilst), pie kam vairāk noapaļojas 
(notrulinās) elektrokorunda graudi un mazāk silīcija karbīda 
graudi (it sevišķi КЗ, kura graudi sakarā ar lielo trauslumu var sa
skaldīties, līdz ar to atjaunojot darbības procesā gan griezošās 
šķautnes, gan arī virsotnes).

Saistvielas. Graudu savienošanai noteiktas formas ķermenī iz
manto saistvielas (cementējošas vielas). No saistvielām ir atkarīgs 
tas, cik stipri graudi tiek noturēti slīpripā un kāda ir pašas slīp- 
ripas izturība; šai izturībai jābūt lielai, jo, slīpripai rotējot, tajā at
līstas lieli centrifugālie spēki, kas cenšas ripu pārraut.

Saistvielas iedala organiskajās un neorganiskajās.
O r g a n i s k ā s  saistvielas ir vulkanīta saistviela В un bakelīta 

saistviela Б.
V u l k a n ī t a  saistviela sastāv no kaučuka (gumijas) un sēra 

(30%). To iegūst, sajaucot benzīnā atmiekšķētu gumiju ar sēru. 
Vulkanīta saistvielas abrazīvajiem instrumentiem ir liela izturība, 
elastība, un tie nebaidās mitruma. Pateicoties izturībai un elastībai, 
tādas saistvielas instruments var būt ar lielu diametru (līdz 
150 mm) un reizē ļoti plāns (0,5 mm), kas dažos speciālos darbos 
ir ļoti svarīgi. Vulkanīta saistvielas slīpripas pieļauj lielus aploces 
ātrumus (līdz 75 m/sek), un tām ir liela pulējoša iedarbība. Vul
kanīta saistvielām ir tas trūkums, ka abrazīvais instruments ātri 
pieķepē, kas samazina tā ražīgumu.

B a k e l ī t a  saistviela sastāv no bakelīta — mākslīgajiem sve
ķiem, kas izgatavoti no karbolskābes un formalīna. Sīs saistvielas 
slīpripas ir izturīgas, pieļauj lielus rotācijas ātrumus, bet sairst, 
ja uz tām iedarbojas sārmains (vairāk par 1,5%) dzesētājšķidrums. 
Lai novērstu sairšanu, ieteicams slīpripu piesūcināt iar parafīnu. 
Bakelīta saistvielām ir ari tas trūkums, ka, sakarstot vairāk par 
180°, tās zaudē izturību.

N e o r g a n i s k ā s  saistvielas ir keramiskā saistviela K, mag- 
nezītsaistviela M un silikātsaistviela C.

Praksē plaši ieviesta ir k e r a m i s k ā  saistviela. To pagatavo 
no ugunsizturīgajiem māliem, laukšpata, kvarca, talka, krīta un 
šķidrā stikla. Galvenie materiāli ir pirmie trīs. Šī saistviela ir uguns
izturīga un ķīmiski noturīga; abrazīvajiem instrumentiem, kas izga
tavoti uz šīs saistvielas bāzes, ir liels ražīgums, tie labi saglabā 
darbīgā profila asmeni, nebaidās mitruma Keramiskās saistvielas 
trūkums ir tās trauslums, tāpēc ar šo saistvielu izgatavotie abra
zīvie instrumenti ir jutīgi pret triecienu slodzi.
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Liels mūsu abrazīvu rūpniecības sasniegums ir speciālu augstas 
izturības keramisko saistvielu izgatavošana, kas dod iespēju ieviest 
ātrslīpēšanu (slīpripas rotācijas ātrums 50 m/sek un vairāk), sa
sniedzot tādā veidā lielu ražīgumu.

Slīpripas, kas paredzētas ātrslīpēšanai, tiek apzīmētas ar sar
kanu svītru uz gala virsmas.

Uz m a g n e z ī t s a i s t  v i e l u  (magnezīts un hlormagnijs) un 
s i l i k ā t s a i s t  v i e l u  (mālu, krama putekļu un šķidrā stikla 
maisījums) bāzes izgatavotie abrazīvie instrumenti ir mīksti, ar zemu 
izturību un mazu ražīgumu. Magnezītsaistvielas abrazīvie instru
menti turklāt ir jutīgi pret mitrumu un aukstumu; tāpēc tos var 
lietot tikai apstrādei sausā veidā. Turpretim silikātsaistvielārn ir zema 
kohēzijas spēja ar graudiem. Kā magnezītsaislvielas. tā ari silikāt- 
saistvielas izmanto reti.

Abrazīvo instrumentu cietība. Abrazīvi instrumenta cietība ir 
saistvielas spēja noturēt instrumenta virskārtā graudus, kad uz 
tiem iedarbojas ārējie spēki. Jo vieglāk izlūst grauds no instru
menta, jo instruments ir mīkstāks, un otrādi. Cietība ir svarīgs ab
razīvā instrumenta raksturojums, no kura stipri atkarīgs ražīgums 
un apstrādātās virsmas kvalitāte. Pārāk cieta slīpripa sekmē pie
deguma rašanos uz apstrādātās virsmas vai arī prasa biežu asinā
šanu, jo notrulinātie graudi paši nespēj izlūzt (izdrupt) no cietās 
saistvielas, lai atsegtu nākošās rindas asos graudus. Strādājot ar 
neasiem graudiem, jāizlieto lielāka jauda, rodas lielāka berze un 
izdalās vairāk siltuma, kas viss var izraisīt ne tikai apstrādātās vir
smas piedegšanu, bet arī detaļas samešanos. Turpretim pārāk mīksta 
slīpripa sairst, t. i., ātri maina savu formu un izmērus. Tāpēc katram 
konkrētam apstrādes gadījumam nepieciešams noteiktas cietības 
instruments.

Abrazīvo instrumentu cietību raksturo un nosaka pēc GOST 
3751-47, saskaņā ar kuru ir noteikta šāda cietības skala.

C ie tīb a
C ie tīb a s  p a k a p e s  

a p z īm ē ju m i

M — mīksts . . ..................  M l, М2, М3
CM — vidēji mīksts . . . . . . .  CM1, СМ2
C — vidējs . . C l, C2
CT — vidēji ciets . . . .  CT1, CT2, CT3
T — ciets . .............. ........... Tl, T2
ВТ — |oti c ie ts ..................................  BT1, BT2
ЧТ sevišķi ciets ЧТ1, ЧТ2

No cietības pakāpēm, kas apzīmētas ar burtu M, mazākā (instru
ments ir mīkstāks) ir M l, bet lielākā (instruments ir cietāks) — М3. 
Tāds pats cietības sadalījums ir apzīmējumiem CT1, CT2, 
CT3 u. c.
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Abrazīvo instrumentu cietību nosaka un kontrolē pēc trim me
todēm1: 1) smilšstrūklas; 2) tērauda lodītes iespiešanas; 3) bedrītes 
ieurbšanas ar speciālu urbi.

Abrazīvo instrumentu struktūra. Abrazīvos instrumentus raksturo 
ne tikai graudu materiāls, graudainība, cietība un saistviela, bet ari 
struktūra. Struktūra raksturo abrazīvā instrumenta uzbūvi atkarībā 
no graudu, saistvielas un poru kvantitatīvajām attiecībām tilpuma 
vienībā.

264. z ī m. Shpripas strukturu shēmas: 
а — blīvā; b — vidēji blīvā; c — neblīvā

Abrazīvajiem instrumentiem ir 13 struktūras (apzīmē iar skait
ļiem no 0 līdz 12), un tās iedala trīs grupās (264. zīm.): blīvās (Nr. 
6, 1, 2, 3), vidēji blīvās (Nr. 4, 5, 6) un neblīvās (Nr. 7, 8, 9, 10, 11, 
12). Struktūras numurs raksturo atstarpi starp graudiem: jo lielāks 
numurs, jo lielākas ir atstarpes (poras). Ja izraudzīts pareizs struk
tūras abrazīvais instruments, tad skaidas mazāk piepilda poras un 
līdz ar to ceļas darba ražīgums. Pētījumi rāda, ka, strādāiot ar 
augstāka struktūras numura instrumentu, apstrādātā virsma mazāk 
piedeg.

Abrazīvo instrumentu apzīmēšana (marķēšana). Konkrētiem 
apstrādes apstākļiem nepieciešams abrazīvais instruments ar no
teiktām fizikāli mehāniskām īpašībām. Sakarā ar to šos instrumen
tus marķē; marķējumā ir ietverts pilnīgs slīpripas raksturojums 
(slīpējošais materiāls, graudainība, cietība, saistviela, struktūra, for
ma, izmēri un maksimālais aploces ātrums). Piemēram, marķējums

ЭБ60СМ1К5 
ПП 150X50X65 

30 - -35 m/sek

nozīmē, ka slīpripa ir no baltā elektrokorunda, ar graudai- 
nību 60, cietību CM1, keramisko saistvielu, strukturu Nr. 5; tās

1 Sīkāk sk. Г. А. А л е к с е е  в, В. A. A p in и н о в и Е. А. С ы о л ь н и к о в, 
Расчет и конструирование режущего инструмента, Машгиз, 1950. 587. 1рр.

30 Metālu griešana
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forma — plakanā ar taisnu profilu, izmēri ārējais diametrs 
150 mm, platums (biezums) 50 mm, cauruma diametrs 65 mm; ap
loces ātrums ne vairāk par 30— 35 m/sek. Slipripas struktūras no
rādīšana marķējumā nav obligāta.

2. GRIEŠANAS PROCESS SLĪPĒŠANA

Lielā ātrumā rotējošās slipripas griezējgraudi nogriež daudz 
sīku skaidiņu. Skaidiņu rodas ļoti daudz (līdz simts miljoniem vie
nā minūtē) un to biezums ir ļoti mazs (daži mikroni) tāpēc, ka 
paši griezējgraudi — griežņi ir ļoti maza izmēra un ka griešana, 
t. i., skrāpēšanā, vienlaikus piedalās ļoti daudz graudu. Šo apstākļu 
dēļ slīpēšanas procesu var uzskatīt par masveidā realizētas ļoti 
smalkas un sevišķi ātras griešanas procesu [54].

Sakarā ar mazo nogriežamās sloksnītes šķērsšķēlurau un lielo 
griešanas ātrumu slīpēšanā apstrādātajai virsmai tiek iegūta gan 
augsta precizitāte, gan arī labs gludums1.

Slīpēšanā skaidas veidošanās process norisinās ar tādām pašām 
parādībām kā frēzēšanā.

Arī šeit norisinās elastīga un plastiska deformēšana, siltuma 
izdalīšanās, uzkaldināšanās, nodilšana u. c.

Neraugoties uz maziem nogriežamās sloksnītes izmēriem, slīpē
šanā iegūtajām skaidām ir tāda pati uzbūve un veids kā skaidām, 
kas iegūtas citos metālu griešanas veidos. Bet, tā kā graudu pie
dalīšanās griešanas darbā ir nevienāda, tad reizē ar normālajām 
(sīkajām) skaidām slīpēšanā rodas arī metālā putekļi, kas augsta 
temperatūrā saķepinās.

Augstā temperatūra (līdz 1000— 1500°) slīpēšanā rodas sakarā 
ar graudu griezējdaļas dažādo, nepareizo ģeometriju (skaidleņķis 
ir negatīvs) un lielo griešanas ātrumu.

Palielinoties graudu nodilumam, slīpēšanas temperatūra pieaug, 
kas var būt par cēloni detaļas deformācijai, piedegumam, struktū
ras maiņai un plaisām apstrādātajā virsmā. Tāpēc tēraudu slīpēšanā 
bagātīgos apmēros (10—60//min) lieto eļļojošos dzesētājšķidrumus, 
kas ne vien pazemina temperatūru, bet sekmē arī gaisā izmesto ab
razīva un metālā putekļu aizvadīšanu un slipripas poru iztīrīšanu 
no šiem atkrituma produktiem, paaugstina ražīgumu un uzlabo

! Apstrādātās virsmas izmēra automātiskai kontrolei un regulēšanai grieša
nas procesā lieto elektrokontaktu un citādas mērīšanas ietaises, kas pārslēdz 
slipmašīnu no rupjās padeves uz, gludo, kā ari izslēdz padevi un strauji atvirza 
slīpripu no sagatavojuma, tiklīdz apstrādātai virsmai iegūts nepieciešamais 
izmērs.
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г apstrādātās virsmas gludumu; turklāt, samazinoties sakarsumam,
5 slīpripas saistvielas mazāk atmiekšķējas.

Tēraudu slīpēšanā visbiežāk lieto šādus eļļojošos dzesētājšķid- 
i rumus:

1) 1% kalcinētās sodas un 0,15% nātrija nitrīta šķīdumu;
2) 2% ziepju pulvera šķīdumu ūdenī;
3) 5— 7% emulsola šķīdumu ūdenī;
4) 3,5% neitrālā emulsola šķīdumu ūdenī uz oleīnskābes bāzes.
Alumīnija slīpēšanā lieto petroleju vai petroleju ar minerāleļļu

j piedevu.
Čugunu un varu bieži slīpē sausā veidā, bet tad vēlams ierīkot 

j putekļu nosūcēju.
Reizē ar kopējām parādībām, kas ir raksturīgas visiem metālu 

i apstrādes veidiem ar skaidas nogriešanu, slīpēšanas procesam ir 
i arī dažas īpatnības:

1) atšķirībā, piemēram, no frēzes slīpripai nav vienlaidus, bet 
■] pārtraukts asmens, jo graudi atrodas zināmā atstatumā viens no 
< otra;

2) atšķirībā no frēzes zoba slīpripas graudiem ir nepareiza, vir- 
: sotnēs noapaļota ģeometriskā forma un to novietojums slīpripā ir 
ļ patvaļīgs, kas parasti rada negatīvu un mainīgas vērtības skaid- 
] leņķi;

3) sakarā ar grauda griezējdaļas piramīdveidīgo un noapaļoto 
1 formu slīpēšanā pastāv noteikta sakarība starp nogriežamās slok- 
: snītes biezumu (dzijumu) un platumu;

4) darbības procesā slīpripā var pati uzasināties, t. i., iedar- 
1 bojoties paaugstinātai slodzei uz notrulinātajiem graudiem, tie var 
: saskaldīties vai, kā tas visbiežāk notiek, izlūzt (izdrupt) no saist- 
■ vielas, atsedzot līdz ar to jaunus, asus graudus, kas turpina 
. griešanu;

5) sakarā ar nogriežamās sloksnītes mazo biezumu un grauda 
• virsotnes noapaļojumu momentā pirms skrāpēšanas-griešanas (t. i.,

iegriešanas laikā) grauds slīd pa griešanas virsmu, ko izveidojis 
pa priekšu ejošais grauds-grieznis;

6) grauda izraisītais skaidas nogriešanas process norisinās ļoti 
īsā laika sprīdī (0,0001—0,00005 sek), praktiski momentāni.

Visu šo īpatnību dēļ griešanas process slīpēšanā ir sarežģītāks 
nekā citos metālu apstrādes veidos; līdz ar to rodas lielas grūtības 
gan tā teorētiskajā, gan arī eksperimentālajā pētīšanā.

Tagad izmanto daudzus slīpēšanas veidus. Visizplatītākie no 
tiem ir šādi: ārējā apaļslīpēšana (centros un bezcentru), iekšējā 
slīpēšana, plakanslīpēšana, speciālā slīpēšana (vītnes slīpēšana, 
ļoti gludās apstrādes veidi u. c.). Aplūkosim dažus slīpēšanas vei
dus sīkāk.

so*
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3. ĀRĒJĀ APAĻSLĪPEŠANA CENTROS

Ārējo apaļslīpēšanu centros izmanto ārēju cilindrisku virsmu 
apstrādei. Ārējai apaļslīpēšanai centros ir trīs dažādas metodes: 
1) garenpadeves metode (265. zīm. c ); 2) dziļās slīpēšanas metode 
(265. zīm. b); 3) šķērspadeves (iegriezes) metode (265. zīm. c).

Ārējā apaļslīpēšanā pēc g  a re  n p a d e v e s  m e t o d e s  slīp- 
ripai ir divas kustības: rotācijas kustība ap asi un virzes kustība 
apstrādājamā sagatavojuma dziļumā (šķērspadeve uzlaides pakāpe
niskai nogriešanai). Turpretim sagatavojumam ir rotācijas kustība 
ap asi un virzes kustība ass virzienā (garenpadeve, lai apstrādātu 
sagatavojumu visā garumā). Slīpripas virzes kustība, t. i., šķērspa
deve noteiktā dziļumā, tiek izdarīta sagatavojuma garengājiena 
beigās; tā var norisināties ik pēc viena vai ik pēc diviem (ik pēc 
viena dubultgājiena) sagatavojuma gājieniem.

Ir arī tādu konstrukciju apaļslīpmašlnas, kur sagatavojumam ir 
tikai rotācijas kustība, bet slīpripai trīs kustības (rotācijas kustība, 
virzes kustība šķērspadeves virzienā jeb slīpēšanas dziļumā un vir
zes kustība sagatavojuma ass virzienā, t. i., garenpadeves virzienā).
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Pēc garenpadeves metodes slīpē garus, apaļus sagatavojumus. 
Slīpēšanas uzlaidi uz vienu pusi pieņem 0,15— 1,15 mm robežās at
karībā no sagatavojuma garuma un diametra, iepriekšējā apstrādē 
iegūtā gluduma un precizitātes, ģeometriskās formas mainīšanās 
pēc termiskās apstrādes un citiem faktoriem; 60—80% no kopējās 
slīpēšanas uzlaides nogriež rupjajā (iepriekšējā) slīpēšanā, bet 
40—20% — gludajā (galīgajā) slīpēšanā.

Ārējā apaļslīpēšanā pēc d z i ļ ā s  s l ī p ē š a n a s  m e t o d e s  
(265. zīm. b) slīpripu izveido ar konisku vai pakāpjveidīgu profilu 
un visu uzlaidi (0,1—0,4 mm) nogriež vienā vai divos slīpripas ga- 
rengājienos (ar 1—6 mm padevi sagatavojuma vienā apgriezienā). 
Slīpripa reizē ar pārvietošanos sagatavojuma ass virzienā (garen- 
padeve) rotē ap savu asi; turpretim sagatavojumam ir tikai rotā
cijas kustība.

Dziļā slīpēšana ir piemērota īsu (stingu) sagatavojumu apstrādē.
Arējā apaļslīpēšanā pēc š ķ ē r s p a d e v e s  m e t o d e s  jeb 

iegriezos metodes (265. zīm. c) ne slīpripa, nedz arī sagatavojums 
nepārvietojas garenvirzienā. Slīpripa pārsedz sagatavojuma ap
strādājamo virsmu visā platumā (garumā), pie kam sagatavoju
mam ir tikai rotācijas kustība ap savu asi. Turpretim slīpripa rotē 
un vienlaikus pārvietojas šķērsvirzienā (0,0025—0,02 mm sagata
vojuma vienā apgriezienā). So metodi izmanto relatīvi īsu sagata
vojumu slīpēšanā (it sevišķi fiasonslīpēšanā), sasniedzot augstu ra
žīgumu.

Aplūkosim griešanas režīma elementus ārējā apaļslīpēšanā cen
tros pēc garenpadeves metodes (265. zīm. a).

G a r e n  p a d e v e  s ir slīpripas un sagatavojuma relatīvais pār
vietojums sagatavojuma ass virzienā tā viena apgrieziena laika 
(mm/sagat. apgr). Parasti garenpadevi uzdod slīpripas platuma 
daļās sa, t. i.,

s =  sd - В mm/sagat. apgr,
kur sd — 0,3 -s 0,5 — rupjajā slīpēšanā, ja D s < 20 mm; 

sd =  0,7 -f- 0,85 — rupjajā slīpēšanā, ja D s 20 mm; 
sā =  0,2 -г- 0,3— tērauda gludajā slīpēšanā; 
sā =  0,25 -r- 0,4 — čuguna gludajā slīpēšanā;
В — slīpripas platums (mm);
Д. — sagatavojuma diametrs.

Garenpadevi vienai minūtei jeb galda garengājiena ātrumu ap
rēķina pēc formulas

sū . B . n s .

* « = - 1006-  m/min’

kur ns — sagatavojuma apgriezienu skaits minūtē.
G r i e š a n a s  d z i ļ u m u  (šķērspadevi) mērī perpendikulāri
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apstradatai virsmai; tas ir biezums metālā slānim, ko slipripa no
griež vienā garengājienā:

Rupjajā slīpēšanā katram galda gājienam šķērspadeve1 1= 
— 0,01 -7- 0,025 mm; lielākās vērtības pieņem, ja s<0,5B mm/sagat, 
apgr, bet mazākās — ja mm/sagat. apgr.

Gludajā slīpēšanā šķērspadeve t =0,005 -d- 0,015 mm, pie kam, 
ja pārējie apstākļi ir vienādi, gludāku apstrādāto virsmu iegūst, 
izraugoties lielākus slīpripas rotācijas ātrumus, mazākas garenpa- 
deves, mazākus sagatavojuma rotācijas ātrumus un mazākus slīpē
šanas dziļumus.

Tā kā sagatavojums elastīgi deformējas, graudi dilst nevienmē
rīgi un turklāt arī izkrīt un siīpripai nav vienlaidus asmens, slīpripa 
dzirksteļo ari tad, ja tiek nogriezta zināma metālā kārta pārgājie
nos bez šķērspadeves. Tāpēc, lai iegūtu vajadzīgo precizitāti un uz
labotu apstrādātās virsmas gludumu, izdara «tukšos» garengājienus 
bez šķērspadeves (precizēšanas procesu). Tas palielina mašīnlaiku, 
ko ievēro, ievedot formulā precizitātes koeficientu (sk. turpmāk).

S a g a t a v o j u m a  r o t ā c i j a s  ā t r u mu  mērī metros mi
nūtē un aprēķina pēc formulas

v.
n.Ds. ns 

1000
m/min,

kur D, — sagatavojuma diametrs (mm);
ns — sagatavojuma apgriezienu skaits minūtē.

S l ī p r i p a s  r o t ā c i j a s  ā t r u mu  (griešanas ātrumu) 
mērī m/sek un aprēķina pēc formulas

t. . DT. nr
V< =  ТобоГбО m/sek>

kur Dr — slīpripas diametrs (mm);
nr — slīpripas apgriezienu skaits minūtē.

Lai noskaidrotu slīpēšanas procesa būtību un nosacītu dažādu 
faktoru ietekmi uz to, ļoti svarīgs ir g r i e š a n a s  d z i ļ u ms  (no
griežamās sloksnītes biezums) t\, t. i., biezums tai metālā kārtiņai, 
ko nogriež viens slīpripas abrazīvais grauds. No lieluma t\ ir atka
rīga slodze uz vienu slīpripas graudu (tātad arī slīpripas noturība)

1 Prof. J. Maslovs pirmais pieradīja šādu sakarību: tā ka siīpripai nav vien
ād u s  asmens, tad faktiskais griešanas dziļums t f pēc slīpripas pirmā pārgā
jienā ir ievērojami lielāks par šķērspadeves t vērtību [54].
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un apstrādātās virsmas gludums. Jo mazāks t x, jo mazāka ir slodze 
uz graudu, lielāka tā noturība, seklāki grauda atstātie ieskrāpējumi, 
t. i., jo augstākas kvalitātes ir apstrādātā virsma. Eksperimentālie 
un teorētiskie pētījumi ir pierādījuši, ka tx palielinās, ja palielina 
sagatavojuma aploces ātrumu, šķērspadevi, atstatumu starp abrazī
vajiem graudiem, un samazinās, ja palielina slīpripas aploces āt
rumu, sagatavojuma diametru (ja tā aploces ātrums ir konstants) 
un slīpripas diametru.

No tā secināms, piemēram, ka slīpripas noturības palielināša
nai un gludākas apstrādātās virsmas iegūšanai (kas sasniedzams 
tad, ja t\ vērtības ir mazas) nepieciešams vs samazināt, bet vr 
palielināt. Taču, samazinot sagatavojuma aploces ātrumu, palieli
nās mašīnlaiks (pazeminās ražīgums), tāpēc pārak mazs vs nav 
izdevīgs; turpretim pārāk liels vs izraisa intensīvāku slīpripas dil
šanu (noturības samazināšanos).

Ā r ē j ā  а p a ļ s l ī p ē š a n ā  pē c  g a r e n  p a d e v e s  m e t o 
de s  vidējiem (20—40 m/sek) slīpripas rotācijas ātrumiem v s ap
rēķina, izejot no noteiktas slīpripas noturības, pēc šādas empīriskas 
formulas [72]:

C  . D  o , 3  

* * 1 *

kur Cv — koeficients, kas raksturo apstrādājamo metālu un citus 
apstrādes apstākļus;

Ds — sagatavojuma diametrs (mm);
T — slīpripas noturība, t. i., laiks no vienas labošanas (asi

nāšanas) līdz nākošai labošanai (minūtēs);
t — griešanas dziļums (šķērspadeve) katram garengājienam 

(mm);
Sfļ — daļu veida izteikta garenpadeve (slīpripas platuma daļas 

vienam apgriezienam).
Nerūdīta tērauda apaļslīpešanā pēc garenpadeves metodes ar 

Э36СМ2К un Э46С1К slīpripām koeficients Cv =0,055, bet rūdīta 
tērauda slīpēšanā ar tām pašām slīpripām — Cv =0,85.

Slīpējot čugunu, sagatavojuma rotācijas ātrums ir 1,3 reizes 
lielāks, nekā slīpējot nerūdītu tēraudu.

S l ī p r i p u  r o t ā c i j a s  ā t r u mu  vT vienmēr ir izdevīgi 
pieņemt iespējami lielāku, taču to ierobežo slīpripas izturība, kas 
savukārt ir atkarīga galvenokārt no saistvielas dabas un slīpripas 
formas. Parastās keramiskās saistvielas slīpripām, ja padeve ir auto
mātiska, aploces ātrumi vr — 30 =  35 m/sek; hakelīta saistvielas 
slīpripām vr =35 =  40 m/sek. Turpretim slīpripām, kas izgatavotas 
ar speciālām augstas izturības keramiskām saistvielām, aploces 
ātrums ur=50 m/sek un vairāk (lietojamas ātrslīpēšanā).
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M a š ī n l a i k ' U  arējai apaļslipešanai centros pec garenpadeves 
metodes aprēķina pēc formulas

L . h
. sā. В . t К  min,

kur L  — garengājiena garums (mm); 
h — uzlaide uz vienu pusi (mm); 
ns — sagatavojuma apgriezienu skaits minūtē; 
sd — daļu veidā izteikta padeve (slīpripas platuma daļās sa

gatavojuma vienam apgriezienam);
В — slīpripas platums (mm);
t — griešanas dziļums (šķērspadeve) katram gājienam 

(mm);
Ķ  — precizitātes koeficients; rupjaja slīpēšanā K =  1,2-h 1,4, 

gludajā — K =  1,25 -r- 1,7.
Galda garengajiena garums L  =  l— (1—2 m ) .  В  mm — ja 

slīpripai ir brīvs pārskrējiens, un L  — l — { 1—m). В  mm — ja slīp- 
ripai nav brīva pārskrējiena (ja slīpējamās virsmas beigās ir pār
eja uz lielāka diametra virsmu); šajās formulās l — slīpējamās 
virsmas garums (mm); tn — slīpripas pārskrējiens aiz slīpējamas 
virsmas garuma robežām; m = (0 ,3 0 ,5 )  -B  mm.

4. GRIEŠANAS SPĒKS UN JAUDA ĀRĒJA APAĻSLĪPEŠANA

Slīpēšanā, tāpat kā virpošana, rezultējošo griešanas spēku var 
sadalīt trijos savstarpēji perpendikulāros komponentspēkos P z, Py 
un P x (266. zīm.). Šie spēki m;av lieli. Vislielākais no tiem ir ra
diālais spēks Py, kas atspiež sagatavojumu no slīpripas un defor
mē sagatavojumu horizontālā plaknē. Spēka P y vērtība ir stipri

lielāka nekā tangenciālā spēka P 7 
vērtība tāpēc, ka sakarā ar graudu 
nepareizo ģeometrisko formu un no
apaļoto virsotni, kas izveido negatīvu 
skaidleņķi, to iegriešanās apstrādā
jamā sagatavojumā ir apgrūtināta. 
Spēks P y=  (1,5 -r- 3) • P z, pie kam 
attiecība starp Py un P z ir jo lielāka, 
jo lielāka ir šķērspadeve un sagata
vojuma rotācijas ātrums.

Teorētiski un eksperimentāli ir 
konstatēts, ka spēks P z palielinās tad, 
ja palielina vs, s un t, un samazinās 
tad, ja palielina vr. Parastā (ja vt

266. z īm . Speķi arēja apaļ- 
slīpēšanā
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nav palielināts) slīpēšana ar Э46СМ1К5 slipripu (Dt =500 mm; 
B =  40 mm) ir noteikta šāda sakarība [54]:

P Z =  CV-vsW.sc'7-t0'6 kG,

kur Cp =  2,2 — rūdīta tērauda slīpēšanā;
Cp =2,1 — .nerādīta tērauda slīpēšanā;
Cp =2 — čuguna slīpēšanā.
Pēc spēka P z var aprēķināt slīpmašīnas elektrodzinēja jaudu, 

kas nepieciešama slīpripas rotācijai (N a r ) un sagatavojuma ro
tācijai (N a,s).

Šis jaudas aprēķina pec šadam formulām:

N. 102 . щ kW;

N a
P Z  ■ C s  

102. Ti2 kW,

kur rļi un iļ2 — slīpripas un sagatavojuma parvadmehanismu liet
derības koeficienti.

“V
Tā kā vr ir daudz lielāks nekā vs =60=100), tad jauda, ko

izlieto slīpripas rotācijai, ir daudz lielāka nekā jauda, ko izlieto sa
gatavojuma rotācijai, un tāpēc parasti Afa-S reti kad aprēķina.

Praksē jaudu, ko izlieto griešanai (jeb efektīvo jaudu slīpripas 
rotācijai), ārējā apaļslīpēšanā pēc garenpadeves metodes, kad 
šķērspadeve norisinās pēc katra galda garengājiena, parasti ap
rēķina pēc formulas1

A'j.r =  CN • v **  • s0-55 • №  кW;

neruditu un rūdītu tēraudu slīpēšana ar Э46СМ1К slīpripu CN=2,1; 
ar Э36СМ2К slīpripu — CN=2,2; ar Э46С1К slīpripu — CN= 2,7. 

Slīpmašīnas elektrodzinēja aprēķina (nepieciešamā) jauda

Spēkš P x iedarbojas uz slīpmašīnas padeves mehānismu. Parastā 
slīpēšanā pēc garenpadeves metodes tā vērtība ir maza, un tāpēc 
aprēķinos to neievēro.

1 Pec Tehnisko normatīvu zinātniskās pētniecības biroja НИБТН MCC da
tiem [72].
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5. SLIPR IPU  NODILŠANA UN NOTURĪBA

Slīpēšanas procesā slīpripas graudi nodilst un tā zaudē grie
šanas spēju. Jo lielāks sagatavojuma rotācijas ātrums vs , padeve 
s, griešanas dziļums t (ja />0,005 mm), apstrādājamā metālā cie
tība un jo rupjāki graudi un mazāks slīpripas rotācijas ātrums 
vT, jo lielāka ir slodze uz atsevišķiem slīpripas graudiem un jo inten
sīvāk graudi nodilst (notrulinās). Slīpripas graudi (un tātad arī 
visa slīpripa) intensīvi nodilst arī tad, ja griešanas dziļums (šķērs- 
padeve) t <110,005 mm, jo tādā gadījumā, kaut arī griešanas dzi
ļums tļ vienam graudam ir ļoti mazs, grauds stipri beržas (slīd) 
gar slīpējamo virsmu [55].

Slīpripas griešanas spējas samazina ne tikai graudu nodilums, 
bet arī poru (tukšumi starp graudiem) piepildīšanās ar slīpēšanas 
atkritumiem (saķepinātiem metālā putekļiem, graudu un saistvielas 
dilšanas produktiem).

Nodilusi un piesārņota slīpripa kļūst griešanai pilnīgi nederīga; 
lai atjaunotu tās griešanas spējas, nepieciešams to izlabot (uzasi
nāt). Reizē ar notrulināto graudu izlaušanu un slīpēšanas atkritumu 
aizvākšanu labošanas procesā tiek atjaunota ari slīpripas pareizā 
ģeometriskā forma, kuru tā zaudējusi nevienmērīgas nodilšanas re
zultātā.

Tā kā slīpēšana ir galvenokārt gludapstrādes (apdares) operā
cija, tad par slīpripas nodilšanas kritēriju pieņem tehnoloģisko kri
tēriju (izdrupināta apstrādātā virsma, apstrādātās virsmas pie
degumi, slikts gludums, ieskrāpējumi — švīkas). Arējā apaļslīpē- 
šanā pēc garenpadeves metodes slīpripas noturības perioda (slīp
ripas darbības mašīnlaiks no vienas Labošanas līdz nākošai) vidējā 
vērtība T=30-r-40 min [56]. So noturību tad arī pieņem sagatavo
juma rotācijas ātruma aprēķinos.

Noteiktos apstrādes apstākļos var panākt to, ka slīpripa dar
bības laikā «pati uzasinās». Kad nodiluma dēļ uz notrulinātajiem 
abrazīvajiem graudiem, kas ietilpst slīpripās, kuras pašas spēj uz
asināties, iedarbojas palielināta slodze, tad šie graudi tiek izlauzti 
no saistvielas (vai sabrūk1). Notrulinātajiem graudiem izlūstot, tiek 
atsegti jauni, asi slīpripas graudi, kas tad arī turpina griešanas pro
cesu. Ja apstrādē lieto slīpripas, kas pašas nespēj uzasināties, tad 
griešanas spēki un griešanas temperatūra pieaug reizē ar darbības 
laika (nodiluma) palielināšanos. Turpretim pašuzasināšanās režīmā 
griešanas spēki un temperatūra visā darbības laikā svārstās tikai nie
cīgās robežās. Slīpripas, kas pašas spēj uzasināties, labo tikai, lai 
piešķirtu tām pareizo formu, kas darbā zūd nevienmērīgās nodil
šanas dēļ.

Lieces pretestība abrazīvajiem graudiem ir maza (8— 15 kG/nim2).
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Neraugoties uz zināmām šī veida slīpripu priekšrocībām, paš- 
uzasināšanās režīmu, diemžēl, var panākt tikai tad, ja izraugās 
speciāla raksturojuma slīpripas un apstrādes režīma elementus. Vis
biežāk tas iespējams tad, ja cietu metālu apstrādē ar speciālām 
mīkstām slīpripām izraugās augstus griešanas režīma elementus, 
kas raksturīgi ļoti rupjajai apstrādei. Tāpēc praksē daudz biežāk 
sastopami apstākļi, kad, slīpripai nodilstot, to nepieciešams labot 
piespiedu kārtā (t. i., speciāli uzasināt). Slīpripas labo1 ar diman
tiem, dimanta-metala zīmuļiem, abrazīviem instrumentiem, rullī
šiem, kam ir cietsakausējuma graudi, cietsakausējumu diskiem un 
arī ar dažādas konstrukcijas no metālā izgatavotām slīpripas labo
šanas ierīcēm. Tā kā dimants pagaidām ir dārgs un deficīts mate
riāls, tad slīpripas parasti labo bez dimanta.

Pētījumi rāda, ka slīpripas labošanas režīmam un veidam ir 
lieta ietekme uz apstrādātās virsmas gludumu. Tas izskaidrojams 
iā, ka tad, ja slīpripas virsmas negludumi (labošanas procesā iegū
tie) ir mazāki, tad ari apstrādātā virsma ir gludāka. Tā, piemēram, 
pēc smalkās labošanas ar dimantu, ar slīpripu, kam graudainība 
46—60, ļoti gludajā (apdares) metālu slīpēšanā var iegūt V i l— V12 
gluduma klases virsmas [141]. Līdz ar to kļūst lieka tāda darb
ietilpīga operācija ka Iepūšana. Slīpripu smalkajai labošanai ar 
dimantu ieteicams šāds režīms:

1) iepriekšējie pārgājieni ar griešanas dziļumu 0,02 mm un 
garenpiadevi 0,3—0,4 mm vienam slīpripas apgriezienam; 2) galī
gais (pēdējais) pārgājiens ar dziļumu 0,01 mm un garenpiadevi 
0,01—0,02 mm vienam slīpripas apgriezienam. Apdares slīpēšanas 
režīms ar slīpripu (pēc tās smalkās labošanas) ir šāds: slīpēšanas 
dziļums uz sagatavojuma diametru vienam pārgājienam 
0,005—0,01 mm; garenpadeve 1—2 mm/sagat. apgr; sagatavojuma 
rotācijas ātrums 15—30 m/min.

Ar slīpripu ЭБ46СМ2К pēc tās smalkās labošanas bez dimanta 
(ar cietsakausējuma disku, dziļums 0,01—0,03 mm robežas, padeve 
ne vairāk par 0,01 mm vienam slīpripas apgriezienam) apstrādātai 
virsmai var iegūt gludumu V10; pec līdzīgas labošanas, ja padeve 
ir 0,01—0,05 mm vienam slīpripas apgriezienam, slīpēšanā var iegūt 
9. gluduma klases (V9) apstrādāto virsmu [142].

6. BEZCENTRU ĀRĒJĀ APAĻSLIPĒŠANA

Šāda veida slīpēšanā pēc garenpadeves metodes (caurgājicnā) 
sagatavojums 1 (267. zīm.), kas atbalstās uz naža 2, pārvietojās 
starp slīpripu 3 un dzenošo (regulējošo) ripu 4. Atstatums starp

1 Sk. Г. А. А л е к с е е  is, В. А. А р ш и н о в  и Е. А. С м о л ь н и к о в ,  
Расчет и конструирование режущего инструмента, Машгиз, 1950. 593. 1рр.
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abām ripām ir mazāks nekā sagatavojuma diametrs; starpība 
ir pārgājienā nogriežamās kārtiņas biezums 2t. Ripas rotē pulksteņa 
rādītāja kustības virzienā, bet sagatavojums, kas saņem rotācijas 
kustību no dzenošās ripas un kam ir aptuveni tāds pats aploces 
ātrums kā dzenošai ripai, — pretēji pulksteņa rādītāja kustības vir
zienam. Lai palielinātu berzi starp dzenošo ripu un sagatavojumu, 
parasti izvēlas vulkanīta saistvielas dzenošo ripu, kas ir pietiekoši

v<h

267. z i m. Shēma bezcentru slīpēšanai pec garenpadeves 
metodes (caurgājienā)

cieta (CT3—T l) un smalkgraudaina (graudainība 80— 120). Lieto 
arī bakelīta saistvielas dzenošās ripas. Slīpripa (ar keramisku saist
vielu, graudainību 46—80, cietību Д13— C l )  rotē krietni vien ātrāk 
(20—35 m/sek) nekā dzenošā ripa un nogriež uzlaides kārtiņu.

Ltai sagatavojums tiktu noslīpēts visā garumā, sagatavojumam 
ir garenpadeve ve, ko tas iegūst no dzenošās ripas, kas šai nolūkā 
nostādīta pret slīpripu leņķī u=-1 :-4,5°. Dzenošās ripas aploces 
ātrums edz sadaļas ātrumā vs (sagatavojuma rotācijas ātrums) un 
garenpadeves ātrumā vg. Sagatavojums tādā ātrumā tad arī pār
vietojas gar ripām.

Sagatavojuma g a r e n p a d e v i  vienai minūtei var aprēķināt
pēc šādas izteiksmes (267. zīm.):

vg =  vāz• sin а• ž =  Tī-Ddz- «dz-sin a-1 mm/min,

kur Ddz — dzenošās ripas diametrs (mm);
ndz — dzenošās ripas apgriezienu skaits minūtē; 
а — dzenošās ripas slīpuma leņķis;
% — koeficients, kas raksturo sagatavojuma slīdēšanu pa

dzenošo ripu (a =0,994-0,95).



BEZCENTRU ARĒJA APAĻSLĪPESANA 477

No šīs formulas redzams, ka, palielinot leņķi a, garenpadeves 
vērtība pieaug; ja leņķis a=4,5° (rupjajā slīpēšanā), garenpadeves 
vērtība var sasniegt 10 000 rnm/min. Gludajā slīpēšanā, kad jā
iegūst gludāka apstrādātā virsma, leņķis a =  1 =  2° un vg=  1000 h- 
-4-4000 mm/min. Sagatavojuma garenpadevi tā vienam apgriezie
nam var aprēķināt pēc izteiksmes

s =  ļ  =  VŪM7ĶS mm/apgr,

kur vg — garenpadeve (mm/min);
ns — sagatavojuma (dzenošās ripas) apgriezienu skaits 

minūtē;
vs — sagatavojuma (dzenošās ripas) aploces ātrums (m/min).

Tā kā dzenošā ripa ir nostādīta slīpi, tad, lai palielinātu tās sa
skaršanās garumu ar sagatavojumu, šo ripu parasti profilē hiper- 
boloīaa veidā1.

No 267. zīm. secināms, ka s a g a t a v o j u m a  a p l o c e s  
ā t r u  rn s

v, —  ̂ dz- cos а =  — -----cos a m/mm.

Taču īstenība vs var mazliet svārstīties gan uz augšu, gan ari 
uz leju, un tāpēc praktiskos aprēķinos bez sevišķas kļūdas pieņem, 
ka vs — vāz.

Ņemot par pamatu slīpripas noturības periodu, s a g a t a v o 
j u ma  a p l o c e s  ā t r u m u  bezcentru slīpēšanā pēc garenpade- 
ves metodes var aprēķināt šādi [72]:

v S

C . D  o,3v_>V •

r 0,5 . s . 2 t
m/min,

kur Cv — koeficients; nerūdīta tērauda slīpēšanā ar Э60СМ2К 
slīpripu Cv =  28; rūdīta tērauda slīpēšanā ar Э46СМ1К 

slīpripu Cv =33;
T — slīpripas noturība (saskaņā ar НИБТН ieteikumu 

T =  60 min);
2t ■— divkāršs slīpēšanas dziļums, t. i., vienā pārgājienā no

griežamā uzlaide diametram (mm).
Ja pēc bezcentru ārējās slīpēšanas paņēmiena apstrādā ne-

1 Dzenošās ripas un sagatavojuma saskares garums atkarīgs no sagatavo
juma diametra, taču praktiski to neievēro.
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rūdītu tēraudu1 sagatavojumus, tad k o p ē j o  slīpēšanas u z l a i d i  
uz diametru pieņem 0,1—0,6 mm robežās; 60—80% no šis uzlaides 
nogriež rupjajā (iepriekšējā) slīpēšanā, bet 40—20% — galīgajā 
(gludajā) slīpēšanā.

Rupjajā slīpēšanā divkāršais slīpēšanas dziļums 2f =  0,04-v- 
-1-0,40 mm* *, bet gludajā slīpēšanā 2̂  =  0,005=0,02 mm.

Jauda ,  ko izlieto slīpripas rotācijai norūdītu tēraudu ap
strādē [72],

x t  __0,85 0,7 /(-w\0,6 r-'» 0,5 ļ ī t iĪVgr =  CN-ns -s ‘ (2t) -Ds kW,

kur C N  — koeficients; Э60СМ2К slīpripām CN =  0,05; Э46С1К slīp- 
ripām CN= 0,068; Э46СТ1К un Э60СТ1К slīpripām

CN=0,074.
Rūdītu tēraudu apstrādē

N gr —  CN • vs°'G. s°* • (2t f ’6 ■ D k(Kb кW,

kur CN — koeficients; Э46СМ1К slīpripām CN=0,17; Э60СМ2К 
slīpripām Cn = 0,21; Э46С1К slīpripām CN =0,19; 
Э60С1К slīpripām CN =  0,22.

M a š ī n l a i k s  bezcentru ārējā slīpēšanā pēc garenpadeves 
metodes

l .q  -f-В _
„ - i - K  mm,

kur / — sagatavojuma slīpējamās virsmas garums (mm);
q\ — sagatavojumu skaits partijā, ko slīpē nepārtrauktā 

plūsmā;
В — slīpripas platums (mm;;
Og — garenpadeve vienai minūtei (mm/min); 
i — pārgājienu skaits, ko veic, nemainot griešanas režīmu; 
К  — precizitātes koeficients, kas vienlīdzīgs 1,05— 1,2 kā rup

jajā, tā ari gludajā slīpēšanā.
Apskatītā bezcentru slīpēšana pēc garenpadeves metodes, ja sa

gatavojumam ir brīvs caurgājiens starp ripām (tāpēc šo metodi sauc 
arī par caurgājiena metodi), dod iespēju slīpēt garus (līdz 15 m) 
cilindriskus sagatavojumus un sakarā ar nepārtraukto plūsmu ļauj 
sasniegt augstu ražīgumu. Sevišķi ražīgas ir bezcentru slīpmašīnas 
ar ļoti platu slīpripu — 800 mm; slīpmašīnai ar platu ripu ir

1 Uzlaižu vērtības rūdītiem tēraudiem sk. НИБТН MCC, Справочник нор
мировщика, вин. IX, Машгиз, 1949.

* Precīzākai slīpēšanas dziļuma noteikšanai jāņem vērā arī sagatavojuma 
diametrs (sk. to pašu rokasgrāmatu).
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3,2—3,5 reizes lielāks ražīgums nekā parastajām bezcentru slīpma- 
šīnām, kurām slīpripas platums ir 150—200 mm [98].

Bezcentru slīpēšanu pēc garenpadeves metodes var izmantot, 
arī slīpējot līdz latdurai. Tādā veidā slīpē pakāpjveida sagatavoju
mus, kurus nevar slīpēt caurgājienā, kā arī konusus (lietojot atbil
stoši profilētas slīpripas). Pārvietojies noteiktā atstatumā starp 
ripām, sagatavojums atduras pret speciālu atduru un automātiski 
vai ar rokām tiek atpakaļ gājienā aizvadīts no ripām.

Rūpniecībā plaši izplatīta ir arī bezcentru slīpēšana pēc šķērs- 
padeves metodes (iegriezes metodes). Tās būtība ir šāda. Sagata
vojumu, kura garums ir mazliet mazāks par ripu platumu, novieto 
starp ripām un apstrādā visā garumā līdz noteiktam diametram, tu
vinot ripas vienu otrai. Pec šīs metodes slīpē gan cilindriskas un 
koniskas virsmas, gan arī fasonprofila virsmas (ar atbilstošas for
mas slīpripu).

Reizē ar bezcentru ārējo apaļslīpēšanu ir izplatīta arī bezcentru 
iekšējā slīpēšana, kas dod iespēju iegūt labu ārējo un iekšējo virsmu 
koncentriskumu čaulas tipa detaļām.

7. IEKŠĒJĀ APAĻSLIPĒSANA

Iekšējā apaļslīpēšanā, ko izmanto caurumu apstrādei, slīpripa 
atrodas sagatavojuma caurumā (268. zfm. а) un tāpēc D r < D s. 
Parasti slīpripa un sagatavojums rotē dažādos virzienos. Reizē ar 
rotācijas kustību slīpripai ir arī atgriezeniska virzes kustība sagata
vojuma cauruma ass virzienā (garenpadeve s) un kustība «grieša
nas dziļumā» jeb šķērspadeve t (mm/dub. gāj.), kas norisinās du- 
bultgājiena beigās.

Darbības shēmu, kas parādīta 268. zīmējumā a, izmanto relatīvi

268. zīm.  Iekšējās apalslipošanas shēmas: 
а — vienkāršā iekšējā slīpēšana; b — planetārā iekšējā slīpēšana
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mazu sagatavojumu apstrādē. Turpretim caurumu slīpēšanai smagos 
un lielos sagatavojumos, kuru nostiprināšana patronā un rotācija 
ir apgrūtināta, lieto slīpmašīnas, kam ir darbvārpsta ar planetāru 
kustību (268. zīm. b). Tādā gadījumā sagatavojums ir nekustīgs, 
bet slīpripai ir ne tikai rotācijas kustība vt ap savu asi, bet vien
laikus arī kustība pa aploci, kuras centrs atrodas uz slīpējamā cau

ruma ass; kustības ātrumu ap sagata
vojuma asi tad var iedomāties kā 
sagatavojuma rotācijas ātrumu vs 
pirmajā shēmā. Slīpripai ir ne vien 
šīs divas kustības, bet tapat kā pir
majā gadījumā arī garenpadeve s un 
šķērspadeve t.

269. zīmējumā redzams, ka tad, ja 
pārējie apstākļi (/, Dr, DJ  ir vienādi, 
iekšēja apaļslīpēšana slīpripas saska
res loks ar sagatavojumu ir lielāks 
nekā saskares loks ārējā apaļslīpēšanā 
(A B > A ļB ļ ) . Lielāks ir arī graudu 
skaits, kas vienlaikus piedalās grie
šanas darbā, tāpēc griešanas dziļums 
vienam graudam iekšējā apaļslīpē
šanā ir mazāks nekā griešanas dzi
ļums vienam graudam ārējā apaļslīpē
šanā.

Slīpripas diametru I) r izraugās at
karība no slīpējamā cauruma diametra 
Ds; parasti DT =  (0,75 =  0,95) - Ds; pie 

kam, jo mazāks cauruma diametrs, jo lielāks jāpieņem pārejias koe
ficients. Slīpripas platums B ~  16 4-60 mm; jia apstrādājamā cau
ruma garums / =  25 -> 75 mm, tad slītpripas platums В ir par 10— 15 
mm mazāks nekā cauruma garums.

U z l a i d i  nerūdītu tēraudu apstrādē pieņem atkarībā no slīpē
jamā cauruma diametra, parasti 0,12—0,75 mm uz diametra1; tāpat 
kā pārējos slīpēšanas veidos, rupjajā (iepriekšējā) slīpēšanā no
griež 60—80% no kopējās slīpēšanas uzlaides, bet gludajā (galī
gajā) — 40—20% no uzlaides.

Rupjajā slīpēšanā uz vienkāršā tipa slīpmašīnām š ķ ē r s p a 
d e v e  (slīpēšanas dziļums) vienam dubultam garengājienam 
/ =  0,005- -̂0,03 mm/dub. gāj, pie kam, jo lielāks slīpējamā cau
ruma diametrs un stingāka darbvārpsta (mazāks izlaidums), jo

Д Д  -  plakanslīpēšana 
A B ^ iekšējā slīpēšana

269. z I m. Slīpripas un sa
gatavojuma saskares loka 
garums (dažādos slīpēšanas 

veidos)

1 Uzlaides diferencētas vērtības, kā ari uzlaides ruditu tēraudu slīpēšanā 
sk. [72].
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lielāku var ņemt šķerspadevi. Gludaja slīpēšana /=0,002-^0,01 
mm/dub. gāj.

G a r c n  p a d ev  i parasti uzdod slīpripas platuma daļās, t. i., 

s =  sa-B  mm/sagat. apgr. Rupjajā slīpēšanā, ja Gaļu

padeve sd =  0,4-H),8, pie kam, jo lielāka attiecība , jo lielāks
ir sd. Gludajā tēraudu slīpēšanā uz tādām pašām vienkāršā tipa 
slīpmašīnām .sd =0,25=0,4; čugunu slīpēšanā sd =0,3=0,45.

S l ī p r i p a s  r o t ā c i j a s  ā t r u m u  vt pieņem maksimālo, 
kāds iespējams uz dotās slīpmašīnas (ievērojot ātrumu, ko pieļauj 
slīpripas izturība). S a g a t a v o j u m a  r o t ā c i j a s  ā t r u mu  
v,ar aprēķināt pēc šādas formulas [72]:

_  CV. D S .
7*0,5 0,9 ,0,9 iT,/n i,ī l,I ,sā .7

kur Cv — koeficients; nerādīta tērauda slīpēšanā ar Э36СМ1К 
slīpripu C v =0,054.

Slīpripu n o t u r ī b a  iekšējā apaļslīpēšanā ir maza; pēc Teh
nisko normatīvu zinātniskās pētniecības biroja НИБТН datiem, 
7’=  10 min.

Jauda ,  ko izlieto slīpripas rotācijai nerādīta tērauda apstrādē,

A/gr =  C,К' V, 0,5 0,4 ,0,4/"’’ •D,”'3 kW

kur CN — koeficients; Э36СМ1К slīpripām CN =  0,21; ЭБ46СIK slīp- 
ripām Cn=0,26.

Čugunu apstrādē ar КЧ46СМ1К slīpripu

N gr =  0,81 - us0’66 • s°’7 • / • Ds°’3 кW.

M a š i n 1 a i к s iekšējai slīpēšanai

2 L .h • К  min,

kur ns — sagatavojuma apgriezienu skaits minūtē vienkāršajā 
iekšējā slīpēšanā un slīpripas apgrjezienu skaits ap sa
gatavojuma asi planetārajā iekšējā slīpēšanā;

/ — griešanas dziļums (šķērspadeve) vienam dubultam ga-
rengājienam (mm);

К  — precizitātes koeficients; rupjajā slīpēšanā Ķ — 1,2 -f- 1,5; 
gludajā slīpēšanā K =  1,34-1,8.

Pārējie apzīmējumi tādi paši kā 472. lpp.

31 Metālu griešana
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Lai kāpinātu dzesēšanas intensitāti un līdz ar to paaugstinātu 
ražīgumu (par 10—20%), uzlabotu apstrādātās virsmas gludumu 
(par vienu klasi), novērstu apdegumu un plaisu rašanos, celtu ap
strādes precizitāti, samazinātu slīpripu izlietojumu un krasi uz
labotu slīpētāja darba apstākļus, iekšējā slīpēšanā1 ar labām sek
mēm var izmantot iekšējo dzesēšanu caur slīpripas porām (keramis-

kas saistvielas slīpripām) [213].
Slīpripai šķidrumu pievada pa 

darbvārpstas aksiālo caurumu 
А (270. zīm.) un radiālajiem 
caurumiem В un C, kas izurbti 
darbvārpstas galvā un čaulā, uz 
kuras nostiprina slīpripu. Cen- 
trifugālā spēka ietekmē šķid
rums, plūstot caur slīpripas po- 

270. zīm. Slīpripas nostiprinājums uz rām, nokļūst Uz slīpripas perifē- 
darbvarpstas dzesēšanai caur slīpripas r ļ j as> p Ц  griešanas vietā, tur-

poIam klāt notīrot slīpripu no atkritumu
produktiem.

Tādam nolūkam lietojamam šķidrumam jābūt ar labām dzesē
šanas un eļļošanas īpašībām, tas nedrīkst veicināt koroziju, ne
drīkst sadalīties, nedrīkst kaitīgi ietekmēt strādnieku veselību un 
tam jāveicina ātra slīpēšanas atkritumu nogulsnēšanās. Lai no
vērstu netīrā šķidruma iekļūšanu slīpripā un poru aizsērēšanu, tas 
rūpīgi jāattīra iar nostādinātāju vai filtru sistēmu. Visa dzesēšanas 
sistēma jāiztīra 1—2 reizes nedēļā.

Slīpripas iekšējai dzesēšanai labs šķidrums ir ūdens, kam ne
lielā daudzumā piejaukta kalcinētā soda un krīts ar mazas koncen
trācijas emulsiju.

8. PLAKANSLĪPEŠANA

Plakanslīpēšanu izmanto plakanu virsmu apstrādē. 5o procesu 
var veikt gan ar slīpripas perifēriju, gan ar tās galu.

Plakanslīpēšanas mašīnas darbojas vai nu pēc garenēvelmašīnu 
principa (271. zīm.), vai arī pēc karuseļvirpu principa (272. zīm.). 
Slīpēšanā ar slīpripas perifēriju (271. zīm. a) pēc garenēvelmašīnu 
principa slīpripā rotē (vr), bet sagatavojumam (galdam) ir atgrie
zeniska virzes kustība ar ātrumu vs. Ja slīpripai ir mazāks platums 
nekā apstrādājamai virsmai, tad slīpripai ir vēl šķērspadeve s sa
gatavojuma platuma virzienā.

1 Iekšēja dzesēšana iespējama arī arēja apajslīpešana, bet mazliet grūtāk 
realizējama.
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S ķ e r s p a d e v e  parasti norisinās galda garengajiena (katra 
vienkāršā gājiena) beigās, un to var aprēķināt šādi:

s =  sā -B  mm/galda gāj.

Rupjajā slīpēšanā daļas veida padeve sd = 0,4-̂ -0,7, bet gludajā 
slīpēšanā sd =  0,25=0,35.

Atkarībā no sagatavojuma garuma un platuma slīpēšanas uz
laide /г =  0,15-4—0,6 mm; lai visu šo uz
laidi nogrieztu, slīpripai ir vēl kustība 
«slīpēšanas dziļumā» jeb vertikālā pa
deve, kas norisinās slīpripas šķērs- 
gājiena beigās (pēc pārgājiena visa 
sagatavojuma platumā). Rupjajā slīpē
šanā slīpēšanas dziļums / =  0,015 =
-; 0,15 mm, bet gludajā — /=0,005 =

0,015 mm. Rupjajā slīpēšanā nogriež 
60—80% no kopējās slīpēšanas uzlai
des, bet gludajā — 40—20%■

Slīpmašīnas taisnstūra g a l d a  
k u s t i  b as  ā t r u m s  norūdīta tē
rauda1 slīpēšanā ar slīpripas perifēriju

% ļ  ,,4V‘. m/min>j  - . Г

kur Cv koeficients; Э36СМ2К slīp-
ripām Cv =2,5; Э36С1К slīp- 
ripām C v  =2,34; Э36 CT1K slīpripām 
Cv =  2;

T — slīpripas noturība; var pieņemt, ka 7'=25 min; 
sd šķērspadeve slīpripas platuma daļās;
/ — griešanas dziļums (mm).

J a u d a, ko izlieto slīpripas rotācijai norūdīta tērauda1 2 slīpēšanā,

A ,rgr = r  C N • v s • s 0'8 • t ° ’s  k W ,

kur Cn — koeficients; Э36СМ2К slīpripām Cn =0,52; Э36СIK slīp
ripām Cn =0,59; Э36СТ1К slīpripām Cn =0,G8.

M a š ī n l a i k u  slīpēšanai ar slīpripas perifēriju, ja strādā uz 
slīpmašīnas, kurai ir taisnstūra galds, uz kuņa uzstāda vienu saga
tavojumu, var aprēķināt pēc formulas

1 Datus par citiem plakanslīpešanas veidiem un apstākļiem sk, [72].
2 Datus par citiem plakanslīpešanas veidiem un apstākļiem sk. [72].

Ь/ 6S

271. zini .  Plakanslīpēšana 
pēc garenēvelrnašīnu 

principa:
а -- ar slīpripas perifēriju: 

b — ar slīpripas galu

31*
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7 Л  • Z> • h ft •
m =  1000 . v'^Ts^. В . t '  ^  m n ’

kur H — shpripas pārvietojumā lielums šķerspadeves virziena 
(mm);

// =  Bs —|- В --ļ- 5 mm;

Bs — viena sagatavojuma slīpējamās virsmas platums (mm); 
В — slīpripas platums (mm);
L  — galda garengājiena garums (mm);

L — l -ļ- (10 -r- 15) mm;

l - sagatavojuma garums (mm); 
h — uzlaides lielums (mm);
v s — galda (sagatavojuma) kustības ātrums (m/min); 

sā- В — šķērspadeve galda katram gājienam (mm); 
t — griešanas dziļums jeb vertikālā padeve (mm);
К  — precizitātes koeficients; rupjajā slīpēšanā Ķ =  1,15-=- 

-j- 1,35; gludajā slīpēšanā 7(=l,25-r- 1,5.
Ja uz galda uzstāda vairākus sagatavojumus, piemēram, galda 

garenvirzienā n, un platuma virzienā nH sagatavojumus, tad ma- 
šīnlaika formulā atbilstoši jāmaina L  un H un jāieved skaitītājā

Uzmanīgāk aplūkojot 
269. zīmējumu, redzams, ka 
plakanslīpēšanā иг slīpri
pas perifēriju ripas saska
res loks AļBļ ir īsāks nekā 
saskares loks ĀB iekšējā 
slīpēšanā, bet garāks par 
saskares loku A\BX ārējā 
apaļslīpēšanā. No tā seci
nāms, ka tad, ja pārējie slī
pēšanas apstākļi ( t ,  D T )  ir 
vienādi, griešanas dziļums 
vienam graudam plakanslī
pēšanā ar slīpripas perifē
riju ir lielāks nekā iekšējā 
slīpēšanā, bet mazāks nekā 
ārējā slīpēšanā.

Plakanslīpēšanā ar slīp
ripas galu (271. zīm. b), ja 
tās diametrs ir mazāks par

ka papildu reizinātāji nL un nH.

S

272. z T m. Plakanslīpēšana pēc karuseļvirpu 
principa:

а — ar slīpripas perifēriju; b — ar slīpripas galu
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apstrādājamās virsmas platumu, slīpripai un sagatavojumam 
ir tādas plašas kustības kā ptakanslīpēšanā ar slīpripas 
perifēriju, tikai slīpripas ass ir novietota vertikāli. Taču parasti slīp- 
ripas diametrs ir lielāks nekā sagatavojuma platums, un tāpēc šķērs- 
padeve nav vajadzīga; sakarā ar to plakanslīpēšana ar slīpripas 
galu ir ražīgāka nekā plakanslīpēšana ar slīpripas perifēriju. Diem
žēl, plakanslīpēšanā ar slīpripas galu1 slīpripas un sagatavojuma 
sasKares laukums ir lielāks, tāpēc izdalās vairāk siltuma, kura 
iedarbībā apstrādātās virsmas apdeg un plāni sagatavojumi same
tas. Lai to novērstu, plānus plakanus sagatavojumus ieteicams slī
pēt ar slīpripas perifēriju, jo iad saskares virsma un līdz ar io ari 
siltuma izdalīšanās ir mazāka.

Uz plakanslīpēšanas mašīnām, kas darbojas pēc karuseļvirpu 
principa1 2, sagatavojumus var apstrādāt gan ar slīpripas perifēriju 
(272. zīm. aj, gan ar slīpripas galu (272. zīm. b). Sagatavojumu 
tad nostiprina uz galda, kas rotē noteiktā ātrumā. Slīpripa turpre
tim rotē un pārvietojas.

9. AUGSTRAŽIGA SLĪPĒŠANA (ATRSLĪPĒŠANA)

No formulas

7' = L. h
nc . s , . В . t • К

secināms, ka mašīnlaiku var samazināt un ražīgumu palielināt, ja 
palielina ns, sd, В un t vērtības, taču, palielinot ns un /, pieaug 
griešanas dziļums vienam graudam un sakarā ar to slīpripa inten
sīvāk nodilst, kā arī pasliktinās apstrādātās virsmas kvalitāte; ap
strādātās virsmas kvalitāti pasliktina arī sd palielināšana. Turpre
tim, ja pārmērīgi palielina B, nepieciešams lietot smagas un dārgas 
slīpripas. Tāpēc //s, sd un t vērtības var palielināt tikai tad, ja vien
laikus iedarbina kādu citu faktoru, kas spēj pazemināt iepriekš mi
nēto parametru palielināšanas negatīvo ietekmi. Tāds faktors ir 
slīpripas rotācijas ātrums, kuru palielinot samazinās griešanas dzi
ļums vienam graudam un tātad samazinās ari slīpripas nodilšana, 
palielinās tās noturība un uzlabojas apstrādātās virsmas kvalitāte 
(mikroģeometrija). Diemžēl, slīpripas rotācijas ātruma (griešanas 
ātruma) palielināšana pāri par 30—35 m/sek, ja ripai ir parasta 
keramiskā saistviela, izraisītu slīpripas pārplīšanu sakara ar tās 
mazo izturību. Tāpēc bija nepieciešams rast tādu saistvielu, kas

1 Aprēķina formulas un griešanas režīmus sk. [72].
2 Aprēķina formulas un griešanas režīmus sk. [72].
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atļautu palielināt slīpripias rotācijas ātrumu, nebaidoties, ka tā va
rētu pārplīst.

Teorētiskie un eksperimentālie pētījumi, kas PSR Savienībā tika 
veikti laikā no 1945. līdz 1949. gadam [57], deva mūsu abrazīvu 
rūpniecībai iespēju pirmajai pasaulē izgatavot uz speciālas kera- 
miskas saistvielas bāzes porainas, augstas izturības slīpripas, kuras 
slīpēšanas procesā pieļauj rotācijas ātrumu 50 m/sek un vairāk. 
Tādas slīpripas pārplīst tikai tad, ja aploces ātrumi sasniedz 87 
95 m/sek [58].

Sākot ar 1949.— 1950. gadu, šādas slīpripas sekmīgi ieviešas 
mūsu metālapstrādes rūpniecībā, kur ātrslīpēšanai ir jau pārkārto
tas ne tikai atsevišķas slīpmašīms, bet arī veseli iecirkņi.

Atrslīpēšanas slīpripu griezējgraudu abrazīvais materiāls ir elek- 
trokorunds Э, elektrokorunds ЭБ un monokorunds M ar graudainību 
46 un smalkāku. Pārāk smalkgraudainas slīpripas ātrslīpēšanā ne
lieto, jo arī bez tām ātrslīpēšanā var iegūt par vienu vai divām kla
sēm augstāku apstrādātās virsmas gludumu nekā parastajā slīpē
šanā; turklāt rupjgraudainām slīpripām ir lielāks ražīgums, jo tās 
mazāk piesārņojas.

Ātrslīpēšanā slīpripas izraugās ar cietību М3 un augstāku (par 
vienu pakāpi mazāku vai arī ar tādu pašu cietību, kāda slīpripām 
butu parastajā slīpēšanā).

Ātrslīpēšanai paredzētās slīpripas izgatavo tikai plakanas ar 
taisnu profilu (ПП). Fasonprofila slīpripas, kā arī slīpripas ar iedo
bumiem meizgatavo, jo tādi iedobumi uz slīpripas gala virsmām 
(piemēram, ПВ, ПВД u. c. formas slīpripām) pazemina tās izturību.

Slīpripas rotācijas ātruma palielināšana līdz 50 m/sek deva 
iespēju palielināt kā sagatavojuma rotācijas ātrumu (līdz 50m/min), 
tā arī garenpadevi un šķērspadevi.

Vārpstu tipa sagatavojumiem griešanas režīma elementi ātrslī
pēšanā ir aptuveni šādi1; ur =  50 m/sek; us =  50 m/min; sd=0,25-ē- 
=  0,33; t~Q ,01 -v 0,025 mm vienam garengājienam. Tādējādi

Ātrslīpēšanā, ja izraudzīti minētie režīma elementi, iegūst glu
dāku apstrādāto virsmu, tāpēc visu slīpēšanas uzlaidi var nogriezt 
vienā operācijā, nesadalot to rupjās un gludās slīpēšanas operā
cijās. Parastajā slīpēšanā tāds griešanas dziļums /==0,01 =  0,025mm 
tiek izraudzīts tikai rupjajā slīpēšanā; gludajā slīpēšanā šķērspa- 
deves lielums (griešanas dziļums) ir stipri mazāks. Turpretim ātrslī
pēšanā augstas kvalitātes apstrādāto virsmu iegūst arī tad, ja t =  
=  0,01 =0,025 mm vienā garengājienā.

1 Sīkāk sk. НИБТН, Режимы скоростного шлифования, Машгиз, 1955.
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Ražošanas pieredze rāda, ka augstražīgā slīpēšana (ātrslīpē- 
šana) paaugstina ražīgumu 1,5—2 reizes, turklāt samazinot slīp- 
ripu izlietojumu par 40% uz katru detaļu un paaugstinot apstrādā
tās virsmas gludumu par vienu vai divām klasēm. Tādas priekšro
cības paver ātrslīpēšanai plašas perspektīvas; ātrslīpēšanai tiek pār
kārtotas ne tikai ārējās apaļslīpēšanas mašīnas, bet arī iekšējās, 
plakanslīpēšanas un bezcentru slīpēšanas mašīnas.

Tiek risināts arī jautājums par ātrslīpēšanas izmantošanu zob
ratu zobu slīpēšanā un rievu slīpēšanā.

Ātrslīpēšanai nepieciešamas slīpmašīnas ar šādām galvenajām 
īpašībām:

1) mašīnām jābūt ar pietiekošu jaudu un lielu apgriezienu skaitu, 
lai varētu sasniegt lielu rotācijas ātrumu gan slīpripai (50 m/sek), 
gan arī sagatavojumam (50 m/min);

2) slīpmašīnai jābūt pietiekoši stingai un spējīgai izturēt ātr- 
griešanā izraisītos palielinātos griešanas spēkus (it sevišķi pieaug 
spēks Ру);

3) visām lielā ātrumā rotējošām slīpmašīnas detaļām jābūt rū
pīgi izbāl ansētām;

4) slīpmašīnas konstrukcijai jābūt tādai, kas ļauj strādāt ar 
palielinātu garenpadevi vienai minūtei;

5) slīpmašīnas dzesēšanas sistēmai jānodrošina eļļojošā dzesē- 
tājšķidruma nepārtraukta pievadīšana griešanas vietā pietiekošā 
daudzumā;

6) slīpmašīnai jābūt uzstādītai uz stinga pamata;
7) lai samazinātu palīglaiku, slīpmašīnas darbības ciklam (pa

ātrināta pārvietošana — darba padeve — gludinošie pārgājieni — 
slīpripas atvirzīšana — darbvārpstas apstādināšana) jābūt auto
matizētam.

Pārkārtojot novecojušas slīpmašīnas ātrslīpēšanai, jāveic šādi 
galvenie modernizācijas pasākumi1:

1) elektrodzinējs jānomaina pret lielākas jaudas un ātrākas gai- 
tas elektrodzinēj u;

2) jāuzstāda tādi siksnas skrituļi, lai varētu sasniegt šādus 
rotācijas ātrumus: ur=50 m/sek un vs — 50 m/min;

3) jāuzlabo eļļošana, it sevišķi slīpripas darbvārpstas gultņiem; 
katrā ziņā jāiekārto piespiedeļļošanas sistēma;

4) jāpalielina galda garengājiena ātrums (daudzām slīpmašī- 
nām šis ātrums ir pietiekošs arī bez modernizācijas);

5) rūpīgi jāizbalansē slīpmašīnas ātri rotējošās detaļas;
6) jāpārveido plānripas konstrukcija, lai būtu iespējams nostip- 

rināi ПП profila slīpripas;

1 Sīkāk sk. grāmata «ЭНИМС, Модернизация круглошлифовальных стан
ков для скоростного шлифования, Машгиз, 1952.»
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7) rūpīgi jānoregulē gultņi (lai novērstu darbvārpstas ieķīlē- 
sanos);

8) jānovērš visi slīpmašmas defekti (jānomaina nodilušās de
taļas, jānovērš liekas spēles sadurvietās starp detaļu virsmām utt.).

Ātrslīpēšanā liela uzmanība jāpievērš ierīcēm, drošības tehnikas 
jautājumiem.

I e r ī c ē m  (linetēm, līdzņēmējiem, līdzņēmēja ietverēm, patro
nām) jābūt stingām, drošām un ātrdarbīgām. Pēdējā prasība ir ļoti 
svarīga tāpēc, ka, strādājot ar paaugstinātiem slīpēšanas režīmiem, 
mašīnlaiks stipri samazinās, bet palīglaika daļa gaballaikā palieli
nās. Lai ātrslīpēšanā iegūtu vislielāko efektu, reizē ar mašinlaika sa
mazināšanu nepieciešams veikt pasākumus palīglaika, kā ari saga
tavošanas darbiem izlietojamā laika samazināšanai [99]. Palīglaika 
samazināšanos un darba ražīguma celšanos sekmē ne vien ātrdarbī
gas iespīlēšanas un līdzņēmēju ierīces, bet ari vairākas citas ierīces, 
piemēram: 1) tādas mērīšanas ierīces, kas atļauj izmērīt apstrādāto 
virsmu, mašīnai darbojoties; 2) bremzēšanas iekārtas vai berzes 
sajūgi, kas strauji aptur sagatavojuma rotāciju; 3) slīpripu automā
tiskas labošanas ierīces.

Lai novērstu ātru mašīnas centru nodilšanu (kuras cēlonis ir 
centrēšanas ligzdas virsmas slīde palielinātā ātrumā pa centra ko
nisko virsmu un palielinātie griešanas spēki — it īpaši spēks P v) , 
ieteicams lietot centrus ar cietsakausējuma uzgaļiem vai ar ielode- 
tām cietsakausējuma plāksnītēm.

Lai novērstu strādnieka ievainošanu slīpripas pārplīšanas gadī
jumā, ātrslīpēšanā aizsargapvalkiem jābūt pēc iespējas ciešāk no
slēgtiem un izturīgākiem nekā parastajā slīpēšanā; tāpēc apvalkus 
izgatavo no tērauda vai kaļamā čuguna ar divreiz biezākām sienām 
nekā aizsargapvalkiem, kurus lieto slīpripām ar г 3b m/'sek [60ļ. 
Lietderīgi lietot pārbīdāmas konstrukcijas aizsargapvalku, lai at
karībā no slīpripas nodiluma varētu regulēt spraugu starp apvalka 
loku un slīpripas perifēriju. Sī sprauga nedrīkst but lielāka par 
1- 2 mm.

Slīpripas lielā rotācijas ātruma dēļ tiek intensīvi izšļakstīts eļļo
jošais dzesētājšķidrums; tāpēc, lai nezustu dzesēšanas efekts un lai 
pasargātu strādnieku no izšļakstītā šķidruma, tas jāpievada pēc 
iespējas tuvāk griešanas zonai un jāiekārto arī atbilstoši aizsarg - 
vairogi.

Ātrslīpēšanas slīpripas labo pēc parastajām metodēm, pie kam 
vislabākos rezultātus dod labošana bez dimanta. Lai samazinātu 
gaisa piesārņošanu ar metālā un slīpripas putekļiem, ieteicams pie 
slīpmašīnas iekārtot putekļu uztvērējus un putekļu nosūkšanas ven
tilācijas ietaises.
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10. SLĪPRIPU  IZVĒLE

Lai slīpēšanā iegūtu [abas kvalitātes virsmas un lai darba pro
cess būtu ražīgs, slīpripa jāizvēlas pareizi pēc visiem tās paramet
riem atkarībā no konkrētiem apstrādes apstākļiem.

Slīpripas graudu a b r a z ī v o  m a t e r i ā l u  izvēlas atkarība 
no apstrādājamā metālā dabas. Tā, piemēram, elektrokorundus lieto 
tēraudu (nerūdītu un rūdītu), kaļamā čuguna un mīkstu bronzu slī
pēšanai. Melno silīcija karbīdu lieto pelēkā čuguna, bronzas lējumu, 
alumīnija lējumu un cietsakausējumu slīpēšanai. Zaļo silīcija karbīdu 
lieto galvenokārt cietsakausējumu instrumentu asināšanai.

Slīpripas g r a u d a i m ī b u  izvēlas atkarībā no prasītās apstrā
dātās virsmas kvalitātes, apstrādājamā metālā īpašībām un no slīp
ripas un sagatavojuma saskares virsmas lieluma. Rupjajā slīpēšana 
lieto slīpripas ar rupjākiem graudiem nekā gludajā slīpēšanā. Lai 
novērstu slīpripas ātru piesārņošanos, stigru un mīkstu metālu slī
pēšanā ieteicamas rupjgraudainākas slīpripas; turpretim trauslu 
un cietu metālu slīpēšanā labākas ir smalkgraudainas ripas. Jo lie
lākā slīpripas un sagatavojuma saskares virsma, jo rupjgraudai- 
nākai jābūt slīpripai. Atrslīpēšanai paredzētajām slīpripām izvēlas 
graudaimību 46—60

Izraugoties slīpripas c i e t ī bu,  jācenšas panākt tādus darba 
apstākļus, kur slīpripa pati uzasinās (kaut arī daļēji). Tāpēc, jo 
cietāks apstrādājamais metals, jo mīkstākai1 jābūt slīpripai, un 
otrādi; las izskaidrojams ar to, ka, slīpējot cietu metālu, slīpripas 
graudi nodilst intensīvāk un pašuzasināšanās labad tiem no slīp
ripas jāizlūzt ātrāk (vieglāk), lai atsegtu jaunus, asus graudus.

Lai novērstu sairšanu, rupjgraudainām slīpripām jābūt cietākām, 
jo pie vienādiem pārējiem apstākļiem uz rupjgraudamas slīpripas 
graudu iznāk lielāka slodze nekā uz smalkgraudainas slīpripas 
graudu.

Jo lielāks slīpripas un sagatavojuma saskares loks, jo lielākas 
iespējas slīpripai piesārņoties un apstrādātai virsmai pārkarst, tāpēc 
slīpripai jābūt jo mīkstākai.

Tātad, ja i un Dr vērtības ir vienādas, plakamslīpēšanā slīpripai 
jābūt mīkstākai nekā ārējā apaļslīpēšanā.

Visizplatītākā s a i s t v i e l a  ir keramiskā, jo tā dod iespēju pa
nākt augstu ražīgumu un lietot slīpēšanā eļļojošos dzesētājšķici- 
rumus.

Vulkanīta un bakelīta saistvielas lieto tikai plānām slīpripām, 
kā iarī slīpripām, kas strādā lielas sāniskas slodzes apstākļos.

Slīpripas s t r u k t ū r u  izvēlas atkarībā no apstrādes apstāk-

1 Tomer cietības samazināšanu nedrīkst pārspīlēt, jo gadījumos, kad slīp
ripa ir ļoti mīksta, palielinātā slodze uz graudu var izraisīt ripas sairšanu.
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Ieteicamie slipripa

S l i p  ē š a n a s

Apstradajamais
metāls

Arēja apaļslīpēšana 
centros

Bezcentru arēja 
apaļslīpēšana

A G с Sv St A G С Sv St

Nerūdīts tērauds Э 36—46 СМ1—С2 К 5 э 46-60 СМ2-С1 К 5

9 36—46 M l—СМ1 К 5
Rūdīts tērauds ЭБ 36-60 M l—CM1 к 5 9 60- 80 М3- СМ2 к 5

Rūdīts ātrgriezēi- 0 зе—46 CM1—СМ2 к 5
tērauds эь 46—60 CM1-CM2 к 5 9 60—80 М3—СМ2 к Б

Čuguns кч 36—46 М2—СМ2 к 5 кч 46—60 С Ml—СМ2 к 5

P i e z ī m e s .  Л — slipripas graudu abrazīvais materials; G — sliprīpas graudainība;

ļiem. Tā, piemēram, slipripas ar blīvu struktūru, kas labi saglabā 
formu, ieteicamas gludajā un fasonslīpēšanā. Slipripas ar vidēji blīvu 
struktūru ieteicamas rūdītu tēraudu slīpēšanai, griezējinstrumentu 
asināšanai, visiem apaļslīpēšanas veidiem un plakanslīpēšanai ar 
slīpripas perifēriju. Slipripas ar neblīvu struktūru lieto stigru un 
mīkstu metālu slīpēšanai un plakanslīpēšanai ar slīpripas galu.

43. tabulā sniegti ieteicamie slīpripu raksturojumi (pēc НИБТН 
datiem) parastajai (ātruma ziņā) slīpēšanai.

Sekmīgai un drošai slīpripas darbībai tā ne vien pareizi jāizvēlas, 
bet arī stingri jānostiprima uz darbvārpstas, labi jāizbalansē, jā
pārbauda tas izturība (pirms uzstādīšanas uz slīpmašīnas), kā ari 
savlaikus un kvalitatīvi jālabo.

Slīpripai jābūt brīvi uzmaucamai uz slīpmašīnas darbvārpstas 
vai uz piespiedējatloku apciļņiem. Starpība starp slīpripas cauruma 
diametru d un darbvārpstas diametru d\ (273. zīm.) drīkst svārstī
ties šādās robežās: ja slīpripas diametrs DT<A 100 mm, tad d—dy — 
=0,1 -f- 1 mm, ja Dr =101 =  250 mm, tad d—d\= 0 ,2=  1,2 mm; 
ja DT> 250 mm, tad d—d\ =  0,3 =  1,5 mm. Abu atloku (piespiedēj- 
virsmu) diametriem jābūt vienādiem; D i ^ l/3DT.

Starp atlokiem un slīpripu jābūt ievietotām starplikām (gumi
jai, kartonam, ādai) 0,5—3 mm biezumā (atkarībā no D r ). Atloku 
iekšējās gala virsmās jābūt ievirpotam iedobumam (tā dzi-
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raksturojumi
43, tabula

vei ds

Iekšēja slīpēšana Plakanslīpēšana ar slīpripas 
perifēriju

Plakanslīpēšana ar
slīpripas galu

Л ļ G  ļ C Sv St A ļ G C ļ Sv St Л ļ G ļ C ļ Sv St

Э 36—46 M3-CM1 к 5 Э 36—46 М2—СМ2 К 8 Э
16—36
16—36

М3—C1 
M l—СМ2

Б
К 8

Э
ЭБ

46—60
46-60

Ml—CM1 
Ml—CM1

к
к

5
5

Э
ЭБ 36—46 Ml—М3 К 8 Э

24-36
24—36

Ml—CMl 
Ml—CM1

Б
К 8

Э
ЭБ

36—60
46—60

М3—CM1 
из—CMi

к
к

5
5 Э 46—60 M l—М3 К 8 Э 2 4-4 6 C T I— CT Б 8

К Ч 36—46 М2—CM1 к 5 КЧ 36—46 М2—CM1 к 8 К Ч
16-24
16—24

М3— СМ2 
M 3 -C 1

К
Б 7

C — slīpripas cietība; Sv — saistviela; St — struktūra.

273. z ī m.  Slīpripas nostiprināšana uz darbvarpstas

ļums)>Q,5 mm), lai atloki saskartos ar slīpripu pa gredzenveida 
virsmu; gredzenveida virsmas platums (1/3 -g 1/16) • D\.

Slīpripu izbalansēšanu1 veic gan pēc to izgatavošanas (izgata- 
votājrūpnīcā), gan arī uzstādot slīpripu uz slīpmašīnas (ii sevišķi 
tad, ja slīpripu Д . ) -  125 mm un ja tās nostiprina ar pārejias atlok-

1 Slīpripu maksimālais disbalansa lielums noteikts GOST 3060-55.
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veida čaulām). Atrslīpēšanai paredzētās slipripas rūpīgi jāizbalansē 
ari pēc katras labošanas, jo darbībā ar lieliem griešanas ātrumiem 
pat niecīgs slīpripas disbalanss var izraisīt vibrācijas un nevienmē
rīgu, paaugstinātu slodzi uz gultņiem, kas savukārt pazemina gan 
apstrādātās virsmas precizitāti un gludumu, gan ari saīsina gultņu 
d ar b mūžu.

Slīpripu izturību pārbauda uz speciālām pārbaudes mašīnām. 
Pārbaudē, kas ilgst noteiktu laiku (vidēji 7— 10 min), slīpripa rotē 
ar ātrumu, kas ir 1,5 reizes lielāks nekā darba ātrums.

11. GRIEŠANAS REŽĪMA ELEMENTU NOTEIKŠANA SLĪPĒŠANA

Ja ir zināms apstrādājamais metals, slīpēšanas uzlaide, apstrā
dātās virsmas tehniskie noteikumi, izraudzīta slīpmašīna un slīp
ripa (tās izmēri un raksturojums), tad griešanas režīma elementu 
noteikšanai jāizvēlas griešanas dziļums (šķērspadeve), garenpa- 
deve, slīpripas rotācijas ātrums (apgriezienu skaits), jāaprēķina sa
gatavojuma rotācijas ātrums (apgriezienu skaits), galda garengā- 
jiena ātrums, jauda, ko izlieto griešanai, un mašīnlaiks.

1. G r i e š a n a s  d z i ļ u m u  (šķērspadevi)1 izraugās atkarībā 
no apstrādājamā metālā, sagatavojuma diametra un slīpēšanas 
veida (rupjā vai gludā).

2. G a r e n p a d e v i  (slīpripas platuma daļas) sd izraugās at
karībā no apstrādājamās virsmas izmēriem, apstrādājamā metālā 
dabas un slīpēšanas veida (rupjā vai gludā slīpēšana).

3. S l ī p r i p a s  r o t ā c i j a s  ā t r u mu  vienmēr izraugās 
maksimāli iespējamo (ievērojot slīpripas izturību un slīpmašīnas 
kinemātiskos datus).

4. S a g a t a v o j u m a  r o t ā c i j a s  ā t r u mu  parastaj ā slīpē
šanā atprēīķina pēc agrāk sniegtajām formulām, ievērojot iepriekš

v r
pieņemto noturību. Atrslīpešana vs »  jj0 . Pec iegūta ātrumā ap
rēķina sagatavojuma apgriezienu skaitu, kuru pēc tam izkoriģē at
bilstoši slīpmašīnas kinemātiskajiem datiem.

5. G a 1 d a g a r e n g ā j i e n i a  ā t r u mu  aprēķina metros/mi- 
nūtē (tādās mērvienībās minētais ātrums parasti uzrādīts slīpmašī
nas pasē).

6. J a u d u, ko i z l i e t o  g r i e š a n a i ,  aprēķina pēc agrāk 
sniegtajām formulām. Pēc šīs jaudas aprēķina slīpmašīnas elektro- 
dzinēja nepieciešamo (aprēķina) jaudu, kuru salīdzina ar dotās slīp
mašīnas elektrodzinēja faktisko jaudu.

7. Ma š ī m l a i k u  aprēķina pēc agrāk sniegtajām formulām.

1 Tabulas ar ieteicamām šķērspadevēm sk. MCC НИБТН Справочник нор
мировщика, вып. IX, Машгиз, 1949.
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VIRSMU GLUDUMS ATKARĪBĀ NO APSTRĀDES METODES

( / </ ase

4  p s trā d e s  ve ids
1 \ 2 \ 3 R ļ 5  6  ļ 7  ļ в \ 9 \10\11 7 2  ļ O 7 4

Gluduma apzīmējums

[ >
<\ j
£ > t >

<r
£ >

c n
0

k o
t > 0

С О
0

O ļ
D >

о
i >

C\l
> 5 >

Virpošana un
izvirpošana

Rupjā Щ 1 i
Pusgludā te Щ

m .
№

A r lielām pade - 
vēmf ja  heto 
V Kolesova griezni

Щ

Щ
m

Щ ,
m

%
Щ
Ж

Gludo te Щ
Smalkā Щ P i i

Ēvelēšana

Rupjā 1 Ш . ' I I
Pusgludā Ууу/Ш /.

Gludā fa r p la ta 
jiem  griežņiem)

Ш

Щ
Urbšana

Ш m
Paplašināšana Щ Щ Е у,

Izrīvēšana
Gludā i te Щ

m
Smalkā Ш te

Cilindriskā
frēzēšana

Rupjā b
tetete

Gludā t e f t e

Gala frēzēšana

Rupjā 'Щ
'uN ' i  Y(\

Pusgludā Щ
Gludā te te te

C  aurv ilkšana te w

Slīpēšana
Rupjā t e '///(I

г
! i i

Gludā Ш Щ w/Ш /
Smalkā

L epēŠana i r p

|
ļ

Pulēšana V(t Ш m m г
Nonešana • i . m m  I

Superfmiša apstrāde ļ
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ĪSAS ZIŅAS PAR GOST 3647-59

Atkarībā no graudu izmēra pec GOST 3647-59 tiem ir noteikti šādi numuri 
(graudainība): 200, 160, 125, 100, 80, 63, 50, 40, 32, 25, 20, 16, 12, 10, 8, 
6, 5, 4, 3, M40, M28, M20, M14, M10, M7, M5.

Sadrupinātiem abrazīvmaterialiem ir noteiktas trīs graudainibas grupas: 
slīpgraudi — graudaimbas numurs no 200 līdz 16 (ieskaitot); slīppulveri — 
graudaimbas numurs no 12 līdz 3 (ieskaitot); mikropulveri — graudainibas nu
murs no M40 līdz M5.

Graudainibas apzīmējumi metriskajā sistēmā (jaunie apzīmējumi) un collu 
sistēma (vecie apzīmējumi) sniegti nākošajā tabulā.

Graudaimbas apzīmējumi Graudainibas apzīmējumi

metriskajā sistēmā collu sistēmā (sieta metriskajā sistēmā collu sistēma (sieta
(milimetra simtdaļas) acu skaits uz collu) ļ (milimetra simtdaļās) acu skaits uz collu)

200
i

10 i 20 70
165 12 ļ 16 80
125 16 12 100
100 20 10 120
80 24 8 150
63 30 6 180
50 36 5 230
40 46 4 280
32 54 3 320
25 60 !
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