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Šajā grām atā populārā veidā aprakstīta metālu 
virpošana, mūsu laika griežņu konstrukcijas un 
ģeometriskās formas, griešanas režim i metal- 
virpošanā, labāko virpotāju pieredze pilnīgākas 
konstrukcijas griežņu radīšanā un augsta darba 

ražīguma sasniegšanā.



IEVADS

Mūslaiku mašīnbūvniecības uzņēmumos ir dažādi 
metalgriešanas darbgaldi.

Metalgriešanas darbgaldi — virpas, karuseļvirpas, iz- 
virpošanas virpas, frezmašīnas, slīpmašīnas un daudzas 
citas atšķiras ar uzdevumu, konstrukciju, izmēriem, tādu 
vai citādu automatizacijas pakāpi.

Darbgaldu un līdz ar to arī griezošo darba rīku liela 
dažādība radusies mašīnbūvniecības ilgas vēsturiskas 
attīstības un nemitīgas uzlabošanas rezultātā.

Pirmie metala apstrādāšanas darbgaldi radās samērā 
nesen, pirms apmēram 300 gadiem, un tiem bija ļoti vien
kārša konstrukcija, kas piemērota apaļu detaļu apstrādei. 
Cik primitīvi bijuši šie darbgaldi, redzams no tā, ka tie 
tika izgatavoti no koka; detaļas griešanai lietoja roku 
spēku, bet vēlāk izmantoja ari ūdens spēku, bet darba rīku 
turēja rokās strādnieks, atbalstīdams to pret atturi.

Arī deiaļas garenvirzienā strādnieks pārvietoja darba 
riku ar rokām, un apstrādes precizitāte bija atkarīga no 
tā, cik pareizi strādnieks spēja pārvietot šo darba rīku, bet 
darba ražīgumu noteica strādnieka fiziskais spēks.

Lai ari cik primitīva bija šī pirmā detaļu izgatavoša
nas mašīna, tā kļuva par tagadējās virpas pirmparaugu.

Apmēram pirms 250 gadiem izcilais krievu izgudrotājs 
A. Narlovs izgudroja suportu un tā atbrīvoja strādnieka 
rokas no griežņa turēšanas.

K. Markss savā darbā «Kapitāls» īpaši pasvītro suporta 
izgudrošanas nozīmi, kas bija par pamatu amatnieciskās
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ražošanas pārvēršanai par mašinizēto ražošanu. Suports 
tagad jau ir, kā to nosaucis K. Markss, «strādājoša 
mašīna», kas tur un pārvieto griezni, bet strādnieks tikai 
vada šo mašīnu.

Bāzējoties uz A. Nartova konstruētajiem darbgaldiem, 
virpu turpmākā uzlabošana deva iespēju veikt uz tām 
tādus sarežģītus darbus kā vītņu iegriešana, virsmu kopē
šana un citus.

Mūsu zemē mašīnbūvniecība sasniedza īstu uzplau
kumu pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas.

Strādnieka uzdevums darbā ar modernām mašīnām ir 
vadīt darbgaldus vai tikai uzraudzīt strādājošos darbgal
dus, jo mūsu jaunās mašīnas ir tik «gudras», ka detaļu 
izgatavošanas procesā brīžiem pat nav vajadzīgs tās vadīt. 
No universālajiem darbgaldiem līdz automatiskajiem darb
galdiem, līdz automatiskajām plūsmas līnijām, no plūs
mas līnijām līdz veselām automātiskām rūpnīcām, kas 
strādā speciālistu •— iestādītāju uzraudzībā, — tāds ir 
sociālistiskās mašīnbūvniecības attīstības eeļš.

Mūslaiku mašīnbūvniecībā ļoti daudz darbgaldu ap
strādā apaļus ķermeņus, rotacijas ķermeņus. Pēc darbības 
principa tie atgādina pirmos darbgaldus, kas radīti mašīn
būvniecības vēstures pašā sākumā: detaļa griežas, bet 
darba rīks — grieznis pārvietojas attiecībā pret detaļu un 
nogriež skaidu. Tās ir universālās virpas, pusautomātiskās 
karuseļvirpas un automātiskās virpas.

Uz dažiem darbgaldiem, piemēram, izvirpošanas vir
pām, detaļa nostiprināta nekustīgi, bet grieznim attiecībā 
pret detaļu ir rotacijas un taisnvirziena kustība.

Uz visiem šiem darbgaldiem detaļas apstrādā ar vir
pošanu.

Metala virpošana, tāpat kā citi uz metalgriešanas darb
galdiem veicamie metālapstrādes veidi, pamatojas uz jauno 
techniku. Mūsu rūpnīcās ir uzlaboti darbgaldi un uzlaboti 
darba rīki.

Jaunās technikas pilnīga izmantošana mašīnbūvniecī
bas rūpnīcu mechaniskajos cechos dibināta uz metalgrie
šanas zinātnes pamatiem.

Šai grāmatā mēs pastāstīsim par metālu virpošanu, 
par griezošiem darba rīkiem — griežņiem, par griežņu 
ģeometrisko formu, dilšanu un noturību, par griežņu racio- 
nalu eksplualaciju.



AR V IR PO ŠA N U  VEICAMIE DARBI

Virpošana ir visizplatītākais metalgriešanas apstrādes 
paņēmiens. Darbgaldi, uz kuriem notiek virpošana, ir ļoti 
izplatīti, un bez tiem nevar iztikt neviens mašīnbūvniecī
bas uzņēmums, neviena remontdarbnīca.

Daudzās mašīnbūvniecības rūpnīcās puse un pat vairāk 
nekā puse darbgaldu paredzēti detaļu apstrādei ar virpo
šanu. Tie, kā jau minējām, ir dažāda tipa virpas, karuseļ
virpas, revolvervirpas un izvirpošanas virpas.

Vārpstas, asis, ieliktņi, diski, gredzeni, zobrati, atloki, 
skrituļi un vairums citu detaļu tiek apstrādātas virpojot.

Virpojot izveidojamā ģeometriskā forma detaļai var 
būt cilindriska, koniska, plakana, salikta, īpaši veidota,

1. att. Ar virpošanu veicamie darbi: 
a — apvirpošana; b — gala  novirpošana; c — veidvirpošana: d  — izvirpošanā; 
e — novirpošana pēc rādiusā; f  — iegiiešana un nogriešana; g  — vilnes

iegriešana
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sfēriska un pat kvadratiska, ja virpošanai lieto speciālas 
ierīces.

Ja aplūkojam darbu cechā, tad uzreiz varam ievērot ar 
virpošanu veicamo darbu lielo dažādību. Uz daudziem 
darbgaldiem redzēsim, kā notiek ārējo virsmu apstrāde, 
kad darbgalda suportā iestiprinātais grieznis ar noteiktu 
padevi pārvietojas līdztekus rotējošās detaļas ārējai 
virsmai. Tā ir detaļas apvirpošana (1. att. a).

Uz citiem darbgaldiem redzēsim, kā strādnieks, ar 
suporta palīdzību virzīdams griezni detaļas šķērsvirzienā, 
apstrādā detaļas galu. Tā ir gala novirpošana (1. att. b). 
Atkal uz citiem darbgaldiem varēs redzēt, kā grieznis ar 
komplicētu griezējšķautni veido tādu pašu komplicētu veid- 
virsmu uz detaļas. Tā ir veidvirpošana ( 1. att. c).

Vēl uz citiem darbgaldiem redzēsim izvirpošanu (1. att. 
d), nogriešanu, rievu iegriešanu ( 1. att. f), novirpošana 
pēc rādiusā ( 1. att. e), vītnes iegriešanu ( 1. att. g) un 
daudzus citus darbus. Visus šos darbus veic ar griežņiem.

GRIEŽŅI

Grieznis ir visizplatītākais darba rīks. Grieznis ir visu 
citu metalgriešanas darba riku priekštecis, bet savas 
vēstures pirmsākumā tas visai maz līdzinājās tagadējam 
grieznim.

Roku darbs noteica griežņa formu; grieznis vairāk līdzi
nājās tagadējiem atslēdznieku darba rīkiem.

2. att. Pétera I darbnīcas griežņi
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2. attēlā mēs redzam dažus šādus griežņus ar gariem 
rokturiem, kādus lietoja Pētera I virpošanas darbnīcā. Pat 
pēc tam, kad A. Nartovs bija izgudrojis suportu, šos pašus 
griežņus ar rokturiem iestiprināja suportā. Krietni vēlāk 
griežņus sāka izgatavot bez rokturiem, un tad tie sāka vai
rāk līdzināties tagadējiem griežņiem. Materials, no kā iz
gatavo griežņus, ari ir stipri mainījies, ļoti mainījusies 
ir arī griezošās daļas ģeometriskā forma.

Ļoti dažādi ir ar griežņiem veicamo darbu veidi, tāpēc 
dažādi ir ari paši griežņi, kurus šajos darbos lieto. Jau 
Pētera I laikā virpotāji lietoja 10 līdz 20 dažāda nosau
kuma darba rīkus.

Tagadējā mašīnbūvniecībā griežņu veidu ir .daudz vai
rāk. Savā starpā tie atšķiras ar izpildāmā darba veidu, ar 
dažādas markas malerialu, no kā tie izgatavoti, ar kon
strukciju, izmēriem utt.

Pēc darba veida griežņus var iedalīt vairākās grupās. 
Garenvirpošanas griežņi paredzēti ārējai apvirpošanai, iz- 
virpošanas griežņi — caurumu izvirpošanai; plakanvirpo- 
šanas griežņi — gala novirpošanai, nogriešanas griežņi 
un rievu griežņi — detaļu nogriešanai un rievu izvirpoša
nai, rādiusu griežņi — novirpošanai pēc rādiusā (noapa- 
ļojuma veidošanai), dažādi veidgriežņi — veidvirsmu ap
strādei un, beidzot, vītņu griežņi — dažādu vītņu iegrie
šanai. Tās ir galvenās griežņu grupas. Katrā šādā grupā 
griežņi atšķiras ne tikai ar izmēriem, bet arī ar izpildāmā 
darba raksturu. Tā, piemēram, garenvirpošanas griežņiem 
var būt dažādi nostādījuma leņķi, kas nepieciešami dažāda 
stingruma detaļu apstrādei, noņemot dažādas uzlaides. 
Platais gludapstrādes grieznis arī ir garenvirpošanas 
grieznis, bet, tā kā tas paredzēts gļudapstrādes darbiem, 
tad tam griezējšķautne attiecībā pret detaļu tiek nostādīta 
citādāk nekā parastajam garenvirpošanas grieznim.

Izvirpošanas griežņi var būt vai nu viengabala, iestip
rināmi tieši darbgalda griežņu turētājā, vai arī piemēroti 
iestiprināšanai vadstienī. Rādiusu griežņi var būt ar izlie
kumu un ar ieliekumu (3. att.).

Ārkārtīgi daudz ir dažādu veidgriežņu, kas paredzēti 
līklīnijas profila virsmu izveidošanai. Beidzot, jebkurš 
grieznis atšķiras no cita tā paša nosaukuma griežņa ar iz
mēriem, darba rīka materiala mārku, plāksnītes piestipri
nāšanas paņēmienu. Lielākā daļa griežņu tagad tiek



3. att. Dažada tipa mūsdienu griežņi:
/, 2 — garenvfrpošanas griežņi; 3 — gala virpošanas grieznis; -i — nogriešanas 
grieznis; 5 — izvirpošanas grieznis; 6 — garenvirpošanas grieznU ar tnecha- 
niski iestiprinātu plāksnīti; _7_ — apaļais garenvirpošanas griezni-;; 8 — vītņu 
grieznis, ko iestiprina turētājā; 9, 10 — apaļie veidgriežņi; 11 — prizmatiskais

veidgrieznis

izgatavota ar mechaniski piestiprinātām griezošajām 
plāksnītēm.

Neraugoties uz šādu dažādību, visiem griežņiem ir arī 
daudz kopēja ģeometriskās formas un nogriežamās metala 
sloksnītes izmēru ziņā, kā ari griežņa un detaļas kustību 
rakstura ziņā.

GRIEŽŅA UN DETAĻAS K USTĪBA VIRPOJOT

Neatkarīgi no izpildāmā darba rakstura un griežņa 
konstrukcijas virpojot detaļa griežas attiecībā pret griezni, 
un grieznis noņem no detaļas virskārtas apstrādes uzlaidi. 
Sī detaļas kustība ir galvenā kustība, griešanas kustība. 
Tikai izvirpošanas darbgaldam grieznis pats izdara gal
veno kustību. Lai grieznis pēc tam, kad tas nogriezis me
tālā sloksnīti no detaļas visā aploces garumā, varētu tur
pināt darbu, griezni nepieciešams pārvietot uz citu detaļas 
virskārtas vietu. Sai nolūkā grieznim visos virpošanas 
gadījumos ir papildu pārvietošanās kustība attiecībā pret 
detaļu. Sī griežņa kustība ir padeves kustība. Tādējādi 
faktiskā sumarā kustība rodas divu kustību — griešanas 
kustības un padeves kustības rezultātā (4. a t t .) .
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4. att. Griešanas kustība un 5. att. Skaidas griešanas ātrums, 
patdeves kustība kad apstrādes diametri ir dažādi.

Lai palielinātu virpošanas darba ražīgumu, jāpalielina 
abu šo darbu kustību ātrumi. Bet, lai palielinātu šo kustību 
ātrumus, jāzin, no kā tie ir atkarīgi un kā tos mēri.

Griešanas kustība nosaka uzlaides noņemšanas ātrumu 
uz detaļas virsmas. So ātrumu sauc par griešanas ātrumu 
un apzīmē ar burtu v. Griešanas ātrumu mērī metros 
minūtē.

Virpošanā griešanas ātrums atkarīgs, pirmkārt, no tā, 
cik ātri griežas detaļa, t. i., no virpas darba vārpstas un 
tajā iestiprinātās detaļas apgriezienu skaita. Virpas darba 
vārpstas apgriezienu skaitu apzīmē ar burtu n. Jo vairāk 
apgriezienu izdara virpas darba vārpsta vienā minūtē, jo 
ātrāk arvien jaunas un atkal jaunas detaļas virskārtas 
vietas nokļūst griešanas zonā. Tātad griešanas ātrums 
palielinās.

Pie viena un tā paša apgriezienu skaita griešanas 
ātrums ir atkarīgs no apstrādājamās detaļas diametra. Ja 
pie viena un tā paša darba vārpstas apgriezienu skaita 
apstrādāsim detaļu, kurai ir dažādi diametri, tad ievērosim, 
ka, apstrādājot lielāko diametru, skaidas griešanas ātrums
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būs lielāks, nekā apstrādājot mazāko diametru. Tas iz
skaidrojams tā, ka aploces garums ir lielāks tad, ja lielāks 
ir detaļas diametrs (5. att.).

Otrkārt, griešanas ātrums ir atkarīgs no apstrādājamās 
detaļas diametra. Aploces garumu var izteikt ar formulu:

l =  -D ,

kur t . — nemainīgs koeficients, vienlīdzīgs 3,14;
D — detaļas diametrs mm.

Ja detaļa izdara vienu apgriezienu minūtē, tad grieša
nas ātrums minūtē ir

v  =  T5ST m l m i " ■

Tā kā griešanas ātrumu mērī metros minūtē, bet dia
metru mērī milimetros, tad, lai dabūtu metrus, skaitītājs 
jādala ar 1000. Ja detaļa izdarīs nevis vienu, bet vairākus, 
t. i., n apgriezienus minūtē, tad griešanas ātrums tikpat 
reizes palielināsies. Formula, kas izsaka griešanas ātruma 
atkarību no detaļas diametra un apgriezienu skaita, tad ir 
šāda:

-  D n

v  -  l o o o  m lm in-

Griešanas ātrums ir ātrums, ar kādu detaļas virskārta 
pārvietojas attiecībā pret griezni.

Otra virpošanas kustība ir padeves kustība. Virpošanā 
padevi parasti mērī milimetros uz vienu apgriezienu, t. i., 
ar atstatumu, kādu noiet grieznis detaļas garenvirzienā 
vai šķērsvirzienā viena apgrieziena laikā.

Padeve nosaka nogriežamās skaidas lielumu vai, preci- 
zāk, nogriežamās sloksnītes biezumu, kas 6 attēlā apzī
mēts ar burtu a. Praksē parasti runājam par padevi, nevis 
par nogriežamās sloksnītes biezumu. Ja strādājam ar gala 
virpošanas griezni un ar garenpadevi vai ar nogriešanas 
griezni un šķērspadevi, tad šajos gadījumos nogriežamās 
sloksnītes biezums ir vienlīdzīgs ar padevi. Bet, ja strādā
jam ar garenvirpošanas griezni, kam galvenais nostādī
juma leņķis ir mazāks par 90°, tad nogriežamās sloksnītes 
biezums ir atkarīgs no galvenā nostādījuma leņķa 9 (fi).
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6. att. Padeves un griešanas dzijuma sakarība ar nogriežamās 
sloksnītes šķērsgriezuma elementiem (biezumu un platumu), strādājot 

ar garenvirpošanas, iegriešanas un nogriešanas griežņiem

Sī sakarība izsakama ar formulu: 

a =  s. sin <z>. 
ko dabūjam no trīsstūra ABC.

Jo mazāks ir galvenais nostādījuma leņķis, jo mazaks 
ir nogriežamās sloksnītes biezums nemainīgas padeves 
gadījumā.

Griezuma platumu b nosaka griešanas dziļums t. Grie
šanas dziļums rāda, cik lielu uzlaidi grieznis noņem 
dotajā pārgājienā. Griešanas dziļums un griezuma platums 
arī atrodas noteiktā atkarībā no nostādījuma leņķa <p:

t
b =  ~  • sm <p

Ja griešanas dziļums ir nemainīgs, tad, samazinot gal
veno nostādījuma leņķi, skaidas griezuma platums palie
linās.
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Tādējādi virpošanas darba ražīgums ir atkarīgs no 
apstrādājamās detaļas rotacijas ātruma, t. i., no grieša
nas ātruma, un no griežņa pārvietošanās ātruma attiecībā 
pret apstrādājamo detaļu, t. i., no padeves. Ne mazāk sva
rīga nozīme ir griešanas dziļumam. No tā ir atkarīgs pār
gājienu skaits, kāds vajadzīgs, lai noņemtu visu apstrādes 
uzlaidi, un tādējādi atkarīgs arī virpas darba ražīgums.

Tomēr griešanas ātruma, griešanas dziļuma un padeves 
palielināšanu ierobežo vesela virkne apstākļu, pie kuriem 
pieskaitāmi griežņa noturība, virpas jauda, virpas, ierīces 
un griežņa izturība. Mainot darba kustības ātrumu, mai
nās arī spēki, kas rodas griešanas procesā un lielā mērā 
nosaka iespējamo virpošanas darba ražīgumu.

So virpošanas spēku rašanās, tāpat kā citās metalgrie- 
šanas metodēs, izskaidrojama ar to, ka jebkurš materials, 
apstrādājot to ar skaidas nogriešanu, pretojas tam, ka 
griezošais darba rīks iedziļinās tajā.

METĀLU V IRPO ŠANAS SPĒKI

Kā zināms, metāli ar milzīgu spēku pretojas griešanai, 
t. i., griežņa vai kāda cita darba rīka griezošās daļas 
iedziļināšanai nogriežamajā metālā. Virpojot apstrādāja
mais metāls, pretodamies griešanai, izliec griezni, atgrūž 
to no apstrādājamās detaļas un darbojas pretī suporta 
un tajā nostiprinātā griežņa kustībai.

Metala pretošanos griešanai visprecizāk raksturo grie
šanas spēks. Jo stiprāk apstrādājamais metāls pretojas 
griešanai, jo lielāks ir griešanas spēks.

Ar spēkiem, kas iedarbojas uz griezni, cilvēks virspirms 
iepazinās, strādādams ar pirmajām primitivajām virpām 
un turēdams griezni aiz garā roktura. Ar šādu sviras 
veida griežņu palīdzību apstrādāja dažādus izstrādāju
mus no koka, kaula, bronzas un dzelzs. Sevišķi grūta 
bija metala izstrādājumu apstrādāšana. Ne bez pamata 
pirmo A. Nartova izgudroto suportu, kas atbrīvoja 
strādnieka rokas, tai laikā nosauca par «dzelzs roku».

Pirmie virpotāji, griezdami apstrādājamo priekšmetu 
un turēdami rokās griezni, izjuta griešanas spēka lielumu, 
un tāpēc jau tajā laikā bija zināms, ka dažādi metāli 
dažādi, t. i., ar dažādu spēku, pretojas virpošanai, — ka, 
noņemot lielāku skaidu, griešanas spēks pieaug, ka, palie
linot griežņa skaidas leņķi, griešanas spēks samazinās utt.
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Tomēr šīs zināšanas bija stipri aprobežotas, jo pama
tojās tikai uz virpotāja personīgajām izjūtām.

Mūsu laikā griešanas spēka mērīšanai eksistē speciā
lās ierīces. Pētījot metālu virpošanu ar šādu ierīču palī
dzību, var uzzināt šo spēku lielumu un to, kā tie mainās 
atkarībā no apstrādājamā metala īpašībām, griezuma 
izmēriem, griežņa ģeometriskās formas u. tml. Sīs ierīces 
sauc par dinamometriem. Viens no tiem, hidrauliskais 
dinamometrs, parādīts 7. attēlā.

7. att. Virpošanas spēku virzieni un to izmērīšana ar hidraulisko
dinamometru:

Pz  — griešanas spēks, kas izliec griezni; P x — padeves spēks, kas darbo- 
jas suporta kustībai pretējā virzienā; P y  — radialais spēks, kas atgrūž griezni

no detaļas

Visu uz griezni darbojošos spēku rezultējošo spēku 
parasti pieņemts sadalīt trijos spēka komponentos.

Dinamometrs uzrāda visu spēka komponentu lielumu: 
griešanas spēku Pz, padeves spēku P x un radialo speķu 
P y. Dinamometrs darbojas šādi: grieznis tiek iestiprināts 
speciālā kārbveidīgā griežņa turētājā A, kas var nedaudz
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pārvietoties trijos savstarpēji perpendikulāros virzienos, 
kuri sakrīt ar atsevišķo spēka komponentu virzieniem.

Griešanas spēka iedarbībā griežņa pakaļējais gals 
ceļas uz augšu, pie tam tapa B  pārvietodamās spiež uz 
diafragmu un saspiež glicerinu, kas atrodas virs diafrag
mas. Glicerins pa caurulīti pārvada spiedienu uz mano- 
jnetru, kas rāda spēka lielumu.

Tagad sastopamas daudzas citas dinamometru kon
strukcijas. Dažos dinamometros griežņa turētājs saspiež 
nevis glicerinu, bet nelielu ogles cilindrīti, ko sauc par 
raidītāju. Cauri raidītājam laiž elektrisko strāvu. Saspiežot 
ogles raidītāju, mainās tā elektriskā pretestība un strāvas 
stiprums ķēdē. Ar mērinstrumentu nolasot strāvas stip
ruma maiņu, nosaka spēku, kāds darbojas uz raidītāju.

Citos elektriskajos dinamometros griežņa spiedienu 
pārnes uz kondensatora kustīgo klājumu. Spiediena 
ietekmē kondensatora klājumi tuvojas viens otram un 
kapacitate mainās. Ar speciālu iekārtu izmērījot konden
satora uzlādējumu, uzzin darbojošā spēka lielumu.

Ar dinamometru palīdzību zinātnieki pētī uz griezni dar
bojošos spēku mainīšanās likumību un, pateicoties tam, 
mašīnbūvētāji tagad var ne tikai izmērīt to spēku lielumu, 
kas darbojas uz griezni, bet šo spēku lielumu ari paredzēt, 
aprēķinot tos ar speciālu formulu palīdzību.

GRIEŠANAS SPĒK S

Griešanas spēks vispirms ir atkarīgs no apstrādājamā 
metala īpašībām, kas nosaka metala stiprību. Jo stiprāks 
ir metāls, jo vairāk tas pretojas spēkiem, kas cenšas to 
saraut, saspiest, savērpt un citādi deformēt; vēl jo lielāks 
spēks vajadzīgs, lai metālu sagrautu. Tāpēc, apstrādājot 
stiprākus metālus, griešanas spēks ir lielāks, nekā apstrā
dājot mazāk stiprus metālus. Visgrūtāk apstrādājami 
tēraudi, kam ir liela cietība un sīkstums. Krietni vieglāk 
apstrādājams čuguns un krāsainie metāli, īpaši aluminijs, 
silumins un elektrons.

Ja  griešanas spēku, kāds rodas, virpojot tēraudu, kam 
maksimalās stiepes pretestība 8B =  30 -h 40 kg /m m 2, 
un virpojot čugunu, kam cietība pēc Brinela skalas 
HB =  260 -H- 280, pie nemainīga griešanas dziļuma un 
padeves pieņem par 100%, tad, apstrādājot citus metālus, 
griešanas spēks ir šāds:
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Tērauds 
5B kg/mm*

Griešanas 
spēks %

Čuguns
H

B

Griešanas 
spēks %

30— 40 100 140— 160 73
40—  50 110 160— 180 78
50— 60 118 180— 200 82
60— 70 129 200— 220 88
70— 80 145 220— 240 93
80 — 90 160 240— 260 97
90— 100 170 260— 280 100

100— 110 185
110— 120 195

Strādājot uz virpām, griešanas spēks mainās no 
dažiem kilogramiem līdz desmit un vairāk tonnām.

Tas ir atkarīgs no griešanas dziļuma un padeves.
Mūslaiku mašīnbūvniecībā sastopamas virpas ar stipri 

atšķirīgiem izmēriem un jaudu (8. att.).
Uz mazajām virpām nogriež nelielu skaidu. Atbilstoši 

tam arī griešanas spēki nav lieli. Parastajām  virpām, 
kādas plaši lieto visās mašīnbūvniecības rūpnīcās, grieša
nas spēks reti kad ir lielāks par 500— 1000 kg. Turpretī 
smagās mašīnbūvniecības rūpnīcās sastopamas virpas ar 
centru augstumu pāri par 2 m  un atstatumu starp centriem 
līdz 20 m  un vairāk. Uz šādām virpām nogriež skaidas ar 
griešanas dziļumu līdz 40 m m  un padevi 4—5 mmjapgr. 
Pie tam attīstās līdz 20 t liels griešanas spēks. Sādu skaidu 
griešanai lieto griežņus, kuru šķērsgriezums ir 80X80 mm, 
bet dažos gadījumos pat vēl lielāks (9. att.).

Tādējādi griešanas spēks ļoti stipri atkarīgs no nogrie
žamās skaidas izmēriem. Tas palielinās tieši proporcionāli 
griešanas dziļumam. Ja, piemēram, pie 5 m m  liela grieša
nas dziļuma griešanas spēks ir 500 kg, tad pie 10 mm  
liela griešanas dziļuma tas būs 1000 kg, bet pie 2 mm  liela 
griešanas dziļuma — 200 kg.

Citādi mainās griešanas spēks, kad palielina vai sama
zina padevi. Palielinot padevi, piemēram, 2 reizes, var 
novērot, ka griešanas spēks pieaug nevis divas reizes, bet 
tikai 1,7 reizes, t. iegriešanas  spēka pieaugums atpaliek no 
padeves pieauguma (10. att.). Tas izskaidrojams ar to, ka 
nogriežamās sloksnītes vienāda šķērsgriezuma gadījumā 
vieglāk nogriežamas biezās skaidas nekā plānās. Citiem 
vārdiem, uz nogriežamās metāla sloksnītes šķērsgriezuma 
laukuma vienību biezai skaidai vajadzīgs mazāks griešanas
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8. att. Vītņgriešanas virpa, modelis 1616. centru augstums 160 mm, 
un smagā vītņgriešanas virpa ar centru augstumu 500 mm un a ts ta 

tumu starp centriem 5000 mm

9. att. Virpošanas griežņi ar 
šķērsgriezumu 20X20 un 

80X80 mm



10. att. Griešanas dziļuma un padeves ietekme uz griešanas spēku

spēks nekā plānai skaidai. Bet, ja relativi vieglāk 
nogriežama bieza skaida, tad ari relativi mazāka jauda 
jāpatērē biezākās skaidas nogriešanai. Lūk, tāpēc, ja virpa 
noslogota ar pilnu jaudu, tikai jāpalielina griežņa galve
nais nostādījuma leņķis (ar to panāk nogriežamās metala 
sloksnītes biezuma palielināšanos) un pie tā paša grieša
nas dzijuma un griešanas ātruma izrādās, ka iespējams 
palielināt padevi. Tāpēc, ja virpas jauda nav pietiekoša, 
lietojam griežņus, kuriem galvenais nostādījuma leņķis 
ir 60—70° un pat 90°.

Kāds var būt griešanas spēka lielums atkarībā no grie
šanas dziļuma un padeves? Atbildi uz šo jautājumu dod 
1. tabula.

1. t a b u l a
Griešanas spēks, apstrādajot tēraudu, kam maksimala 

stiepes pretestība <7B =  30 -f- 40 kg/mm2
Padeve s mmfapgr.

n ces £ 
a> 3 £

0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 3,0

0*0^ Griešanas spēks Pz kg

2
4
8

12

83 112
224

138
276

165
330
660

211
422
844

1266

275
550

1100
1650

350
710

1420
2130

465
930

1860
2790

1250
2500
3850
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PADEVES SPĒ K S UN RADIALAIS SPĒK S

Padeves spēks un radialais spēks ir daudz mazāks par 
griešanas spēku.

Normālos darba apstākļos, strādājot ar griezni, kam 
galvenais nostādījuma leņķis ir 45°, padeves spēks ir 4 
reizes, bet radialais spēks 2,5 reizes mazāks par grieša
nas spēku.

Sie spēki mainās līdz ar griežņa ģeometriskās formas 
maiņu un viskrasāk mainās, mainoties galvenajam nostā
dījuma leņķim un skaidas leņķim.

11. att. Padeves spēka un radialā spēka izmaiņa, mainoties galvena
jam nostādījuma leņķim

Jo mazāks ir galvenais nostādījuma leņķis, jo lielāks 
ir radialais spēks un relativi mazāks ir padeves spēks. Jo 
lielāks ir galvenais nostādījuma leņķis, jo mazāks ir radia
lais spēks un savukārt lielāks padeves spēks (11. att.). 
Tāpēc, lai izvairītos no detaļas vibrāciju rašanās, apstrā
dājot detaļas, kurām ir mazs stingrums, virpošanai lieto 
gala virpošanas griežņus ar galveno nostādījuma 
leņķi 90°.

Palielinot skaidas leņķi, samazinās visi spēki, kas dar
bojas uz griezni. Sevišķi krasi samazinās radialais spēks 
un padeves spēks. Ja  virpošanas grieznim skaidas leņķi 
palielina, piemēram, no 10 līdz 30°, tad griešanas spēks 
samazinās tikai par 21%, radialais spēks par 59%, bet 
padeves spēks par 63%.
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Lūk, tāpēc, apstrādājot detaļas, kurām ir mazs 
stingrums un tieksme vibrēt, grieznim jāpalielina skaidas 
leņķis.

Padeves spēks un radialais spēks strauji palielinās, 
strādājot ar neasu griezni. Šādā gadījumā to lielumi var 
sasniegt un pat pārsniegt griešanas spēka lielumu.

GRIEŽŅU DILŠANA

Ja  novēro dinamometra šautriņas stāvokli griežņa dar
bības laikā, tad var pamanīt, ka šautriņa maina savu 
stāvokli.

Pirmais tam pievērsa uzmanību krievu zinātnieks 
J. Usačevs. Strādādams ar ātrgriezēju tērauda griezni, 
viņš ievēroja, ka pēc zināma laika no darba sākuma grie
šanas spēks nedaudz pazeminās, bet pēc tam sāk palieli
nāties, un, jo ilgāk strādā grieznis, jo vairāk palielinās 
griešanas spēks.

Sādu griešanas spēka mainīšanos J. Usačevs izskaid
roja ar griežņa nodiluma rašanos. Pa skaidas skaldvirsmu 
noskrejošā skaida loti ātri izveido skaldvirsmā iedobumu. 
Šā iedobuma rezultātā skaidas leņķis palielinās, skaidas 
aizplūšana uzlabojas, griešanas spēks samazinās. Bet līdz 
ar skaidas skaldvirsmas dilšanu grieznim nodilst arī 
muguras virsma. Sī dilšana notiek sakarā ar berzi starp 
griežņa muguras virsmu un griešanas virsmu. Griežņa 
griezējšķautnēm kļūstot neasākām, pieaug griešanas 
spēks.

Dažādi griežņi dilst dažādi. Griežņu dilšanas raksturs 
ir atkarīgs no apstrādājamā materiala, griešanas režima 
un darba rīka materiala.

Ja  ar' ātrgriezēju tērauda griezni rupji apvirpo tērauda 
detaļu, tad dilst galvenokārt skaidas skaldvirsma. Skaida 
izveido skaidas skaldvirsmā iedobumu, bet muguras 
virsmu pret dilšanu pasargā uzaugums, un tā gandrīz 
nemaz nenoailst. Iedobuma veidošanās sākas zināmā 
atstatumā no griezējšķautnes. Darba procesā iedobums 
paplašinās, tuvodamies griezējšķautnei. No tā pavājinās 
griezējšķautne, pasliktnās siltuma aizplūšana, samazi
nās griežņa asmens stiprība, griezējšķautne sāk strauji 
izdrupt un grieznis pārstāj griezt.

Cieto sakausējumu griežņi strādā ar lieliem griešanas 
ātrumiem, kad uzaugums nerodas. Ja  tērauda detaļas
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apvirpo ar cieto sakausējumu griežņiem, kad padeve ir 
0,3 mm/apgr. un lielāka, var novērot gan skaidas skald- 
virsmas, gan ari muguras virsmas dilšanu tāpēc, ka mugu
ras virsmu neaizsargā uzaugums.

Ja, turpretī, strādā ar mazām padevēm, tad plānā 
skaida nespēj izveidot iedobumu, un tāpēc nodilst tikai 
griežņa muguras virsma. Arī apstrādājot čugunu, griez
nim nodilst tikai muguras virsma.

Tādējādi griežņiem var novērot trejāda veida nodi
lumu: vienīgi skaidas skaldvirsmas nodilumu, skaidas 
skaldvirsmas un muguras virsmas nodilumu vienlaikus 
un tikai muguras virsmas nodilumu ( 12. a t t ) .

Strādājot ar garenvirpošanas, gala virpošanas un izvir- 
pošanas griežņiem, lieto visdažādākās padeves un apstrādā 
visdažādākos metālus. Atkarībā no tā varam sastapt tikai 
skaidas skaldvirsmas nodilumu rupjvirpošanā ar ātrgrie- 
zēju tērauda griežņiem, skaidas skaldvirsmas un muguras 
virsmas nodilumu virpošanā ar cieto sakausējumu griež
ņiem un tikai muguras virsmas nodilumu gludvirpošanā 
kā ar ātrgriezēju tērauda, tā arī cieto sakausējumu griež
ņiem, un trauslo metālu virpošanā.

Strādājot ar nogriešanas griežņiem, parasti lieto nelie
las padeves. Tāpēc tiem nodilst galvenokārt muguras 
virsma. Bet platākajiem un līdz ar to izturīgākajiem 
nogriešanas griežņiem, kuriem lieto lielākas padeves, var 
nodilt arī skaidas skaldvirsma.

Tikai muguras virsmas nodilšana novērojama tur, kur 
darba apstākļi nedod iespēju lietot lielas padeves: vītnes 
iegriešanas griežņiem, veidgriežņiem un gludapstrādes 
griežņiem.

Griežņiem visbiežāk sastop tikai muguras virsmas 
nodilumu vai skaidas skaldvirsmas un muguras virsmas 
nodilumu vienlaikus.

Griežņa muguras virsma nodilst nevienmērīgi. Garen
virpošanas, gala virpošanas, virpošanas, nogriešanas un 
vītņu iegriešanas griežņiem vislielākais nodilums novē
rojams pie griežņa virsotnes, t. i., tur, kur visvairāk 
koncentrējas siltums un kur ir sliktāka siltuma aizplūšana. 
Nogriešanas grieznim vislielākais nodilums ir pie abām 
virsotnēm.

Griežņa darbības sākuma periodā nodilums parasti 
pieaug samērā ātri (13. att.). Pēc tam dilšana palēninās. 
Šis griežņa normālās dilšanas periods sevišķi svarīgs ir
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12. Griežņu dažāda veida nodilums:
a — nodilusi skaidas skaldvirsma; b — nodilusi skaidas skald- 
vfrsma un m uguras virsma; c •— nodilusi vienīgi m uguras virsma

Kalpošanas laiks V

13. att. Griežņa dilšana atkarībā no tā kalpošanas laika



gludapstrādes darbos. Jo lēnāk pieaug griežņa nodilums, 
jo precīzāku var izgatavot detaļu.

Tāpēc dažkārt ieteic gludapstrādi izdarīt ar griezni, kas 
pēc asināšanas jau nedaudz lietots. Sākotnējā dilšana 
gludapstrādes darbos notiek uz muguras virsmām, un cieto 
sakausējumu griežņiem šis nodilums ir 0,1—0,2 mm.

Pēc griežņu normālās dilšanas perioda parasti iestājas 
ļoti īslaicīgs pastiprinātas dilšanas periods, kad burtiski 
dažās minūtēs notiek griežņa griezējšķautnes nodrupšana. 
Tas notiek tāpēc, ka, jo vairāk nodilst grieznis, jo stiprāk 
pieaug radialais spēks un padeves spēks, palielinās berze 
starp detaļu, griezni un skaidu un pieaug temperatūra 
griešanas zonā.

Strādājot ir svarīgi nepieļaut pastiprinātu griežņa 
nodilumu, jo griežņa liels neasums rada detaļas ģeomet
riskās formas deformāciju, bet pašu griezni pēc tam ār
kārtīgi grūti uzasināt. Šāda griežņa asināšanai vajadzīgs 
daudz laika, bet griežņa kalpošanas laiks samazinās, jo 
jānotrin lielāks daudzums griežņa materiala. Pieļaut 
grieznim lielu neasumu nozīmē neekonomiski patērēt dār
gos darba rīku materialus.

Tāpēc pieļaujams tikai tāds nodilums, kas nerada 
detaļas ģeometriskās formas deformēšanos un, griezni 
uzasinot, neprasa notrīt daudz darba rika materiala.

Strādājot ar ātrgriezēju tērauda griežņiem, neasumu 
raksturo spīdīgas josliņas parādīšanās uz apstrādātās 
virsmas. Tas norāda, ka griezēj šķautne vairs nevar griezt 
un metāls sāk atdalīties jau pirms griezējšķautnes. Šāds 
grieznis nekavējoties jānoņem no virpas.

Apstrādājot čugunu, griežņa neasums noved pie tumšu 
zvīniņu rašanās griešanas plāksnē.

Strādājot ar cieto sakausējumu griežņiem, pastiprinā
tas dilšanas periods sākas ar griezējšķautnes izdrupšanu, 
kad griezējšķautnes robi griešanas virsmā atstāj viļņvei
dīgas švīkas. Tās norāda, ka grieznis nekavējoties jāno- 
maina.

Rupjapstrādes darbos (noņemot liela šķērsgriezuma 
skaidas), kad neasuma ietekmei uz detaļas formu nav 
liela nozīme, griežņu muguras virsmas neasums pieļaujams
1,5—2 mm.

Gludapstrādes griežņiem lielāks neasums var ietekmēt 
ari detaļas virsmas gludumu. Tāpēc muguras virsmas nodi
lums še pieļaujams ne lielāks par 0,5—0,8 mm.
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Veidgriežņiera neasums nedrīkst būt lielāks par 0,4— 
0,5 mm, tāpēc, ka tos asina tikai no skaidas skaldvirsmas 
puses. Ja neasums ir liels, asinot jānotrin daudz metala.

Griežņa kalpošanas ilgumu līdz neasuma rašanās lai
kam sauc par griežņa noturību.

Griežņa noturību nosaka griežņa dilšanas ātrums. Jo 
ātrāk grieznis nodilst, jo mazāka ir griežņa noturība, un 
otrādi, jo lēnāk dilst grieznis, jo lielāka noturība.

Nodilšanas cēlonis ir noskrejošās skaidas berze gar 
skaidas skaldvirsmu un muguras virsmas berze gar grie
šanas virsmu. Berzes spēki rada darba rīka virskārtas 
nodilšanu. Pārmainās arī darba rīka sākotnējā ģeometriskā 
forma, un galu galā darba rīks zaudē spēju griezt.

Jo lielāks ir berzes spēks, jo ātrāk notiek darba rīka 
dilšana. Berzes spēks lielā mērā atkarīgs no griešanas 
spēka. Vislielākais noskrejošās skaidas spiediens novēro
jams, apstrādājot izturīgus materialus. Tāpēc arī darba 
rīka nodilums vispirms atkarīgs no apstrādājamās detaļas 
materiala. Jo izturīgāks ir apstrādājamais materials, jo 
ātrāk nodilst grieznis.

Dilšanas ātrums atkarīgs vēl arī no citiem cēloņiem. 
Jo vairāk berzes procesā sakarst berzei pakļautās virsmas, 
jo neizturīgāka kļūst darba rīka virskārta un jo ātrāk tā 
nodilst. Tādējādi otrs visai svarīgs cēlonis, kas ietekmē 
darba rīka dilšanas ātrumu, ir temperatūra, kas rodas 
griešanas procesā. Tāpēc darba rīki jāizgatavo no tādiem 
materialiem, kam ir viena ļoti svarīga īpašība — karstum- 
izturība, t. i., spēja saglabāt cietību pie augstas temperatū
ras. Darba riku virsmas temperatūra atkarīga no apstrā
dājamā materiala īpašībām un griešanas režima.

DARBA RIKA NOTURĪBA UN GRIEŠANAS REŽĪMS

Ja virpo ar cieto sakausējumu griežņiem, gandrīz 
vienmēr novērojam, ka nogriežamā metala sloksnīte ļoti 
stipri sakarst. Griežņa griezējšķautnes tuvumā skaida 
sakarst tik stipri, ka iegūst skaidri izteiktu sarkanu 
krāsu. Vai skaidas nogriešanas vietā ir augsta tempera^ 
tura? Izrādās, ka tērauda ātrvirpošanā griešanas zonas 
temperatūra var pieaugt līdz 1400— 1500°, t. i., sasniegt 
tērauda kušanas temperaturu. Izkususī metala kārtiņa, 
kas atrodas ļoti tuvu griežņa skaidas skaldvirsmai un 
muguras virsmai, veido it kā eļļas kārtiņu un samazina
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berzes spēkus (14. a t t .) . Ja apstrādā, piemēram, markas 
40 tēraudu pie t —  2 mm, s — 0,2 mmjapgr. un » =  450 
m/min. ar cietā sakausējuma griezni, tad griešanas zonas 
temperatūra ir apmēram 1400°, bet šāds režīms ir pilnīgi 
realizējams ražošanas apstākļos. Ja tēraudu apstrādā ar

14. att. Nogriežamā melaia kušana blakus 
grieznim:

l — detaļa; " ~  skaida; 3 — blakus grieznim 
izkusušā skaidas kartiņa; 4 grieznis

ātrgriezēju tērauda griežņiem, tik liels karstums nav pie
ļaujams, jo ātrgriezēju tērauda grieznis pats šādu 
karstumu neiztur. Ātrgriezēju tērauds jau pie 560—600° 
temperatūras strauji zaudē savu cietību, pazeminās tā 
dilšanas izturība, un grieznis ātri nodilst.

Markas 40 tēraudu var apstrādāt ar ātrgriezēju tērauda 
griezni pie tā paša griešanas dziļuma un padeves tikai 
tad, ja griešanas ātrums ir 65—70 mļmin. Griešanas 
zonas temperatūra tad būs ne mazāka par 600° un griez
nim vēl būs apmierinoša noturība.

Tādējādi griešanas ātrums sevišķi stipri ietekmē grie
šanas zonas temperatūra un pazemina vai palielina darba 
rīka noturību. Ari darba rīkam pašam jābūt ar labu dilša
nas izturību pie augstām temperatūrām, t. i., tam jābūt 
karstumizturīgam. Ātrgriezēju tērauda grieznis pie 500— 
600° strauji zaudē savu stiprību, bet cieto sakausējumu 
griežņi līdz 800—900° savas īpašības nemaina, un tikai pie 
daudz augstākām temperatūrām cietajam sakausējumam 
samazinās cietība.
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Tāpēc cietie sakausējumi, būdami karstumizturīgāki, 
ir arī darbā ražīgāki, jo tie dod iespēju palielināt griešanas 
ātrumu. Pais karstumizturīgākais darba rīku materials 
mūsu laikā ir mineralkeramiskās plāksnītes. Sakarsējot 
tās līdz 1100— 1200°, plāksnīšu stiprība nemainās.

Ja griešanas ātrums tik krasi ietekmē temperatūras 
mainīšanos griešanas zonā, tad tas nozīmē, ka griešanas 
ātruma palielināšana krasi samazina ari griežņa noturību. 
Ja, strādājot ar ātrgriezēju tērauda griezni, griešanas 
ātrumu palielina divas reizes, tad griežņa noturība sama
zinās 256 reizes! Pat griešanas ātruma palielināšana 
tikai par 10% pazemina ātrgriezēju tērauda griežņa notu
rību vairāk nekā divas reizes. Strādājot ar cietā sakausē
juma griezni, griešanas ātruma palielināšana par 10% 
samazina griežņa noturību tikai par 35%. Tātad cieto 
sakausējumu griežņi, pateicoties savam augstajam kar- 
stumizturīgumam, izrādās mazāk jutīgi pret griešanas 
ātruma pārmaiņām. Vēl mazāk jutīgas pret griešanas 
ātruma pārmaiņām izrādās mineralkeramiskās plāksnītes. 
Strādājot ar mineralkeramiskajiem griežņiem, griešanas 
ātruma palielināšana arī par 10% samazina noturību tikai 
par 25%.

15. att. Griežņu noturības samazināšanās, _ palielinot griešanas 
dziļumu, padevi un griešanas ātrumu
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Padeves un griešanas dziļuma izmaiņa ietekmē griežņu 
noturību, bet mazāk nekā griešanas ātruma izmaiņa. Kā 
mainās griežņa noturība atkarībā no darba rīka materiala 
markas un dažādiem s un t, parādīts 15. attēlā.

Tātad vislielākā ietekme uz darba rīka noturību ir grie
šanas ātrumam, pēc tam padevei un vismazākā griešanas 
dziļumam. Jo lielāka ir darba rīka materiala karstumiztu- 
rība, jo mazāk griešanas režima elementi ietekmē griežņu 
noturību un jo lielākas iespējas ir strādniekam mainīt 
griešanas režimus, nebaidoties par krasu noturības paze
mināšanos.

Aprakstītā griešanas režima ietekme uz darba rīku 
noturību norāda arī pamatmetodi racionala, t. i., visražī
gākā griešanas režima izvēlei. Šī metode ir šāda: no 
griežņu noturības viedokļa jānosaka vispirms maksimali 
iespējamais griešanas dziļums, pēc tam padeve, bet grie
šanas ātrums jāizraugās tā, lai sasniegtu vajadzīgo griežņa 
noturību, t. i., pēc griešanas dziļuma un padeves izraudzī
šanas ar griešanas ātrumu jāregulē griežņa noturība.

CIŅA PAR NOTURĪBU

Grieznim var nosacīt visdažādāko noturību: no dažām 
minūtēm līdz desmitām stundu. Jo lielāka nosacīta notu
rība, jo mazāku šim grieznim ņem griešanas ātrumu vai 
padevi un griešanas dziļumu. Griešanas ātrums ietekmē 
noturību vairāk nekā padeve vai griešanas dziļums, tāpēc 
griežņu noturību visvieglāk regulēt ar griešanas ātrumu.

Tā, piemēram, docents P. Grudovs apstrādāja čuguna 
detaļu ar BK8 griezni pie tāda griešanas ātruma, ar kādu 
parasti strādā ātrgriezēju tērauda griežņi. Ar šādu zemu 
griešanas ātrumu šim grieznim noturība bija 3140 minū
tes, t. i., bez pārtraukuma šis grieznis nostrādāja 6,5 mai
ņas. Šai laikā tas nogrieza skaidas, kuru kopējais garums 
bija 62,8 km. Samazinot griežņa noturību līdz 90 min., 
izrādījās, ka griešanas ātrumu iespējams palielināt 2,5 rei
zes. Tomēr, neraugoties uz to, ka pēc katrām pusotrām 
stundām virpa bija jāaptur, lai uzasinātu griezni, darba 
ražīgums palielinājās par 83%, bet apstrādes izmaksa 
pazeminājās par 34%. Tādējādi no izraudzītās noturības 
ir atkarīgs darba ražīgums un apstrādes izmaksa.

Vēlēšanās sasniegt vislielāko darba ražīgumu liek 
palielināt griešanas ātrumu uz griežņa noturības samazi
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nāšanas rēķina, bet līdz zināmai robežai. Parasti 
40—60 min. liela noturība grieznim ir pilnīgi pietiekoša. 
Ar šādu griežņa noturību sasniedz vislielāko darba ražī
gumu un viszemāko apstrādes izmaksu.

Kad griežņus izgatavoja no oglekļa darba rīku tērauda, 
metālus apstrādāja ar ļoti maziem griešanas ātrumiem. 
Galvenais griešanas ātruma paaugstināšanas šķērslis 
bija griežņa noturība.

Kad izgudroja ātrgriezēju tēraudu, griežņi kļuva 
karstumizturīgāki, tāpēc griešanas ātrums tika palielināts 
2—3 reizes, saglabājot tādu pašu noturību. Tā bija liela 
mašīnbūvētāju uzvara cīņā par metalgriešanas ātrumu 
palielināšanu.

Jaunā darba riku tērauda izgudrošana prasīja arī jau
nus, daudz ātrākas gaitas darbgaldus, kas deva iespēju 
izmantot griežņu jaunās griešanas īpašības.

Tomēr tālāku griešanas ātruma palielināšanu atkal 
ierobežoja griežņu noturību. Mašīnbūvētāji sāka meklēt 
jaunus ceļus, kā palielināt griežņu noturību. Tika atklāti 
jauni materiali griežņu izgatavo
šanai, kas bija vēl karstumizturī
gāki nekā ātrgriezēju tērauds.
Vienlaikus ar to tika izdarīti mē
ģinājumi palielināt griežņa notu
rību, uzlabojot griežņa konstruk
ciju un griezošās daļas ģeomet
risko formu.

Vispirms atzīmēsim apaļos 
garenvirpošanas griežņus. Šiem 
griežņiem griezējšķautne ir apaļa 
(16. att.). Kad daļa griezējšķaui- 
nes darbā kļūst neasa, griezni 
pagriež par zināmu leņķi un de
taļai pievirza jaunu griezējšķaut- 
nes daļu. Tā dara tikmēr, kamēr 
griezējšķautne kļūst neasa visā 
aploces garumā. Griežņa noturība 
starp atsevišķām asināšanas rei- 16- a.tt. Apaļais garen- 
zēm palielinās, bet griezni bieži virpošanas grieznis 
grozīt nav izdevīgi; arī griešanas
ātrumu, strādājot ar šādiem griežņiem, var palielināt tikai 
nedaudz. Dabiski, ka tāpēc radās doma izgatavot automā
tiski rotējošu apaļo griezni. Šāda griežņa pirmā konstruk-
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cija, ko izstrādāja krievu pētnieks A. Ignatjevs, parādījās 
1923. gadā (17. att.). Rotacijas rezultātā griezēj šķautne 
visās vietās nodila vienmērīgi, un griežņa noturība ļoti 
stipri palielinājās tāpēc, ka tā griezējšķautnes dala, kas 
nebija darba zonā, gaisā pastāvīgi atdzisa.

17. att. A. Ignatjeva konstrukcijas apaļais rotējošais grieznis, saukts 
par «griezni — mortiru»

A. Ignatjeva konstrukcijas apaļajam grieznim griezošo 
daļu grieza noskrejošā skaida.

Apaļo rotējošo griežņu ideja pastāvēja samērā ilgi. 
Jau 1940. gadā profesors A. Kaširins un inženieris 
L. Roņins izstrādāja metodi virpošanai ar apaļu griezni, 
kas saņem piespiestu rotacijas kustību no speciāla suportā 
iebūvēta motora. Pēc šādas metodes, strādājot ar apaļo 
griezni, iespējams lietot 4—5 reizes lielāku griešanas 
ātrumu par parastajiem apaļvirpošanas griežņiem ieteikto 
ātrumu. Tomēr apaļie rotējošie griežņi nav noderīgi lielā
kai daļai operāciju, kas izpildāmas uz virpām. Tāpēc,
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neraugoties uz augsto noturību, mašīnbūvniecībā tie nav 
pietiekami plaši ieviesušies.

Jau mašīnbūvniecības attīstības sākumā bija zināms, 
ka griežņa ģeometriskajai formai ir ļoti liela ietekme uz 
griežņa darba rezultātiem. Griešanas procesā griežņa 
griezošā daļa nodilst un maina savu ģeometrisko formu: 
muguras leņķis izzūd, uz skaidas skaldvirsmas izveidojas 
iedobums, griežņa asmens kļūst neass un galu galā sāk 
strauji izdrupt.

XX gs. sākumā griežņa ģeometriskā forma saistīja 
daudzu zinātnieku uzmanību un viņi nodarbojās ar griežņu 
noturības palielināšanu.

1912. gadā krievu zinātnieks J. Usačevs, pētīdams 
iedobuma veidošanos uz griežņa skaidas skaldvirsmas 
griežņa dilšanas procesā, ieteica līdzīgu iedobumu griez
nim izveidot jau iepriekš — to uzasinot. Iedobums atvieglo 
skaidas aizplūšanu, griežņa dilšana palēninās un notu
rība palielinās. Tā, cīnoties par noturības palielināšanu, 
radās jauna ģeometriskā forma — griezni uzasināja ar 
fazīti.

Tomēr ilgu laiku šādu ģeometrisko formu rūpniecības 
apstākļos plašāk nepielietoja, kaut arī labākie strādnieki 
prasmīgi lietoja šādas ģeometriskās formas asinājumu un 
sasniedza lielus griešanas ātrumus un lielu griežņu notu
rību. Tā, piemēram, jau 1938. gadā virpotājs Markovs, 
lietodams šādas ģeometriskās formas asinājumu ātrgrie- 
zēju tērauda nogriešanas grieznim, vidējas cietības tērauda 
nogriešanā sasniedza griešanas ātrumu 104 m/min., pie 
kam grieznis nostrādāja bez asināšanas apmēram vienu 
tnaiņu. Tomēr līdzās tam šāds ģeometriskās formas 
asinājums bieži vien deva negativus rezultātus. Iemesls 
bija tāds, ka efektivitāte bija atkarīga no pareizi izvēlēta 
fazītes platuma un fazītes skaidas leņķa. Pareizi izraudzī
ties šos lielumus tajā laikā neprata. Tikai 1939./40. gadā 
inženieris S. Morozenko, Uralu mašīnbūvniecības rūpnīcu 
griešanas laboratorijā pētīdams griežņu noturību, pierā
dīja, ka fazītes platumam nav jābūt lielākam par nogrie
žamās metala sloksnītes biezumu, bet fazītes skaidas leņ
ķim jābūt ne lielākam par 5—6°. Ar šādas ģeometriskās 
formas asinājumu griežņa noturība palielinājās divas 
reizes.

Bet šiem griežņiem skaidas skaldvirsma bija plakana, 
bez iedobuma. Turpmākie pētījumi, kurus izdarīja Maskavas
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N. Baumaņa vārdā nosauktajā techniskajā augstskolā, 
rādija, ka griežņiem, kam skaidas skaldvirsmā ir iedo
bums un fazīte, piemīt vēl lielāka noturība. Pēc šiem 
pētījumiem J. Usačeva ieteiktās ģeometriskās formas asi- 
nājumi mūsu rūpniecībā ieviesās ļoti plaši un griežņu 
noturība palielinājās vēl divas reizes.

Turpinot griežņa griezošās daļas ģeometriskās formas 
uzlabošanu^ mūsu zinātnieki un slavenie virpotāji guvuši 
izcilas sekmes.

Mūslaiku ālrgriezēju tērauda griežņi, pateicoties zināt
niski pamatotas ģeometriskās formas lietošanai, ar savu 
noturību stipri pārspēj griežņus, kādus lietoja pirms 20— 
25 gadiem. Ar vienādu noturību tie pieļauj par 20—30% 
lielāku griešanas ātrumu.

Tomēr šāds griešanas ātruma palielinājums sociālistis
kajai mašīnbūvniecībai bija visai nepietiekams. Mūsu 
zeme prasīja arvien vairāk un vairāk mašīnu. Viens no 
līdzekļiem, kā apmierināt mūsu zemes arvien pieaugošās 
prasības pēc mašīnām, bija metalgriešanas ātruma palieli
nāšana. Šim nolūkam griežņi bija jāizgatavo no vēl 
karstumizturīgāka materiala. Atrgriezēju tērauda karstum- 
izturīgums izrādījās nepietiekams.

1925. gadā metalgriešanas darba rīku izgatavošanā 
parādījās pilnīgi jauns materials, kuram piemita daudz 
lielāks karstumizturīgums nekā ātrgriezēju tēraudam. Tas 
bija metalkeramiskais cietais sakausējums.

Līdz ar cieto sakausējumu izgudrošanu metalgrieša
nas ātrumi pieauga vēl 3—6 reizes.

Lai pilnīgi izmantotu cieto sakausējumu griežņu 
augstās griešanas spējas, vajadzēja radīt ne tikai vēl ātrā
kas gailas darbgaldus, bet arī masveidīgi modernizēt jau 
esošo darbgaldu iekārtu. Mašīnbūvēlāji pārvarēja arī šo 
šķērsli griešanas ātrumu palielināšanā, bet tos atkal no 
jauna sāka ierobežot griežņu noturība.

Kad ātrgriešanas iniciators — Ļeņingradas virpotājs
H. Bortkevičs sasniedza griešanas ātrumu 700 mjmin., 
noturība grieznim, ar kuru viņš strādāja, nepārsniedza 
15 min.

Kopš tā laika pagājuši vairāki gadi. Mašīnbūvniecībā 
parādījušies jauni augstas noturības cietie sakausējumi, 
bet esošo cieto sakausējumu īpašības stipri paaugstinātas 
sakarā ar to izgatavošanas technoloģijas uzlabošanu.

30



Tomēr ļoti lieliem griešanas ātrumiem, kas pārsniedz 
1000 m/min., griežņu noturība joprojām ir neliela.

Cīņa par metalgriešanas ātrumu palielināšanu galu 
galā ir cīņa par vajadzīgo griežņu noturību lieliem grieša
nas ātrumiem.

18. att. Griešanas ātrums, strādājot ar griežņiem, kas izgatavoti no 
dažāda materiala

Ne visai sen padomju zinātnieki atklāja jaunu, pret 
dilšanu vēl izturīgāku materialu — mineralkeramiku.

Mineralkeramisko plāksnīšu griežņiem karslumizturī- 
gums ir 1,5 reizes lielāks nekā cieto sakausējumu griež
ņiem, un tie dod iespēju vēl vairāk kāpināt griešanas 
ātrumu.

Tādējādi tagadējie griežņi var strādāt ar ļoti lieliem 
griešanas ātrumiem. Pēdējos piecdesmit gados metālu
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virpošanā griešanas ātrums palielinājies apmēram 15—20 
reizes. Tas kļuva iespējams pateicoties tam, ka tika izgud
roti jauni karstumizturīgi materiali — ātrgriezēju tērauds, 
cietie sakausējumi un, beidzot, mineralkeramika, kā arī 
pateicoties uzlabotai griežņu ģeometriskajai formai. Ja 
XX gs. sākumā griešanas ātrums, pat gludi virpojot vis
mīkstāko tēraudu, nepārsniedza 30 m/min., tad tagad grie
šanas ātrums 400—600 m/min. mūsu mašīnbūvniecības 
rūpnīcās kļuvis par parastu parādību.

Griešanas ātrumu palielināšanā sevišķi lieli nopelni ir 
ražošanas novatoriem. Lietodami uzlabotas ģeometriskās 
formas un konstrukcijas griežņus un prasmīgi izmanto
dami mūslaiku cieto sakausējumu augsto karstumizturī- 
gumu, viņi sasniedz lielus griešanas ātrumus.

18. attēlā parādīta griešanas ātrumu diagrama, apstrā
dājot ar dažāda materiala griežņiem vienu un to pašu 
tēraudu un ieturot vienādu griešanas dziļumu un padevi, 
kā arī vienādu noturību.

Tātad griešanas ātrums jāizraugās vispirms atkarībā 
no darba rika materiala.

GRIEŠANAS ĀTRUMS, STRĀDĀJOT AR ĀTRGRIEZĒJU  
TĒRAUDA GRIEŽŅIEM

Strādājot ar ātrgriezēju tērauda griežņiem, var lietot 
griešanas ātrumu no 5 līdz 100 m/min. atkarībā no grie
šanas dziļuma un padeves, apstrādājamā materiala mar- 
kas, kā arī atkarībā no tā, vai strādā ar dzesēšanu vai bez 
dzesēšanas utt.

Jo rupjāka skaida tiek noņemta, jo lielāks ir griešanas 
spēks, lielāka skaidas berze gar darba rīka skaidas skald- 
virsmu un jo augstāka ir temperatūra, kas rodas grieša
nas procesā. Pie tam jāizraugās tāds griešanas ātrums, 
lai nodrošinātu darba rīkam noturību ne mazāku par 
60 min. Tāpēc katram griešanas dziļumam un padevei 
jānosaka savs griešanas ātrums.

Tā, piemēram, apstrādājot oglekļa tēraudu, kam maksi- 
malā stiepes pretestība sB = 7 5  kg/m m 2, ja griežņa notu
rību ņem 60 min., griešanas ātrums atkarībā no griešanas 
dziļuma un padeves jāņem šāds:
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Griešanas dziļums 
t  mm

Padeve 
s mm/apgr.

Griešanas ātrums 
v  mļmin.

Jauda 
Ne  kW

1—  2 0,15 79 — 66 0,62— 1,0
1—  2 0,3 54 — 45 0,71—  1,2
3— 6 0,4 33 — 28 1,6 —  2,8
3— 6 0,7 23 — 20 1,7 -  2,9
3— 6 1,0 18 — 15 1,8 —  3,0
8— 12 0,7 18 — 16 3,7 — 4,9
8 - 1 2 1,0 14 — 13 3,8 — 5,1
8— 12 1,4 11 — 10 3,9 — 5,3
8— 12 2,0 9,2— 8,2 4,1 — 5,4

18—30 1,0 12 — 10 7,1 — 9,8
18—30 3,0 7,5— 6,3 7,5 — 10,4
18— 30 3,0 5,7— 4,8 7,7 — 10,8
1 8 - 3 0 4,0 4,8— 4,0 8,7 — 11,2

Iepriekš jau minēts, ka dažādi materiali dažādi preto
jas griešanai. Ir zināms, ar kādām grūtībām ātrgriezēju 
tērauda griežņi apstrādā rūdītus tēraudus. Tēraudus, kas 
pēc rūdīšanas ieguvuši ļoti lielu cietību, ar ātrgriezēju 
tērauda griežņiem nav iespējams griezt, lai arī cik mazs 
būtu griešanas ātrums.

Dabiski, ka griešanas ātrums tāpēc jānosaka atkarībā 
no apstrādājamā materiala markas.

Izraugoties griešanas ātrumu, par apstrādājamā mate
riala galveno īpašību uzskata maksimalo stiepes pretes
tību tēraudiem, bet čugunam un krāsaino metālu sakau
sējumiem — cietību.

Ja tēraudam, kam =  75 kg/m m 2, apstrādes griešanas 
ātrumu pieņem par 100%, tad citiem tēraudiem griešanas 
ātrums ir šāds:

«E
kg/mm2

Griešanas atruma izmaiņas %

oglekļa teraudiem leģetajiem
tēraudiem

40—  50 220 200
50— 60 169 148
60— 70 129 114
70— 80 100 95
80— 90 81 70
90— 100 — 66
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Strādājot ar dzesēšanu, griešanas ātrumu var palieli
nāt par 25—30%. Dzesēšanas šķidrums pazemina grieša
nas temperaturu, grieznis mazāk sakarst un tāpēc lēnāk 
dilst. Tas dod iespēju nedaudz palielināt griešanas 
ātrumu.

Griešanas ātrums cieši saistīts ar griežņa noturību. 
Ja 60 min. ilgai griežņa noturībai griešanas ātrumu pieņem 
par 100%, tad citādām griežņa noturībām griešanas 
ātrumi ir šādi:

Noturība min. Griešanas Strums %

30 109
60 100
90 95

120 92
150 90
240 85

Griešanas ātrums atkarīgs arī no galvenā nostādījuma 
leņķa.

Mainot galveno nostādījuma leņķi, ja griešanas dzi
ļums un padeve ir viena un tā pati, līdz ar to izmainām 
skaidas biezumu un platumu. Jo mazāks ir nostādījuma 
leņķis, jo plānāka iznāk skaida, kaut arī griešanas dziļums 
un padeve nemainās. Bet plāna skaida mazāk sakarsē 
griezni. Griešanas ātrumu var palielināt.

Lūk, kāpēc gala virpošanas griežņiem (kam nostādī
juma leņķis ir 90°) pie vienāda režima noturība vienmēr 
ir mazāka nekā garenvirpošanas griežņiem.

Viss, par ko nupat pastāstījām, attiecas uz griezni. 
Bet vai virpa spēs strādāt ar tādiem režimiem, kādus 
izraudzīsimies, pamatodamies uz šiem prātojumiem? Lai 
atbildētu uz šo jautājumu, jāzin, vai virpai ir pietiekama 
jauda.

Apstrādājot detaļu, virpa veic zināmu darbu.
Ja virpa griež rupjāku skaidu ar lielu griešanas ā tru

mu, tad tās darbaspēja jeb jauda ir liela. Virpas jaudai 
jābūt jo lielākai, jo lielāks ir griešanas spēks un griešanas 
ātrums.

Lūk, kāpēc, ja virpas jauda nav pietiekama, t. i., kad 
virpa «nevelk», virpotājs samazina virpas darba vārpstas 
apgriezienus, t. i., samazina griešanas ātrumu, vai ari 
samazina padevi vai griešanas dziļumu.
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Tāpēc, nosakot griešanas ātrumu, ar kādu detaļa jāap
strādā, jāņem vērā ne tikai tas ātrums, kādu var izturēt 
grieznis, bet arī tas ātrums, kādu var izturēt virpa.

Lai uzzinātu, kāda jauda vajadzīga detaļas apstrādei, 
griešanas spēks jāpareizina ar griešanas ātrumu un iegū
tais rezultāts jādala ar 4500, proti:

N ‘ z s -

Lai zirgspēkus izteiktu kilovatos, iegūtā izteiksme vēl 
jādala ar 1,36. Tabulā jau parādījām, kā mainās jauda 
atkarībā no dažādiem griešanas režimiem. Mainoties grie
šanas ātrumam, griešanai vajadzīgā jauda mainās pro
porcionāli ātrumam.

ĀTRVIRPOSANA

Metalgriešana ar lieliem ātrumiem iespējama tikai tad, 
ja darba rīkam piemīt augsta karstumizturība. Ja tagad 
metālu virpošanā griešanas ātrums ir 3—6 reizes lielāks 
nekā pirms 10— 15 gadiem, tad tas kļuva iespējams, patei
coties cieto sakausējumu lietošanai.

Kaut gan cietajam sakausējumam piemita augsta kar
stumizturība un cietība, taču ne jau uzreiz to sāka plaši 
lietot mašīnbūvniecībā. Tam par iemeslu bija cietā sakau
sējuma lielais trauslums, kas bieži veicināja darba rika 
lūšanu.

Atrgriešanu ar cieto sakausējumu griežņiem vispirms 
sāka lietot virpošanā. Tomēr tajos gadījumos, kad griežņa 
slodze bija liela vai darbs bija saistīts ar triecieniem, 
griezēj šķautne grieznim bieži vien izdrupa un cietā sakau
sējuma plāksnīte salūza. Tāpēc ilgu laiku ātrvirpošanu 
lietoja tikai gludapstrādes operācijās un starpoperacijās. 
Rupjapstrādes operācijās ātrvirpošanu lietoja, tikai apstrā
dājot čuguna un krāsaino metālu detaļas.

Ne mazums grūtību ātrvirpošanas ieviešanā radīja 
plūstošā skaida. Noskriedama ar milzīgu ātrumu, tā trau
cēja darbu un bija loti bīstama strādniekam.

Lai sekmīgi apgūtu cietā sakausējuma lietošanu, va ja
dzēja palielināt cietā sakausējuma plāksnītes izturību, 
izmantojot spēkus, kas darbojās uz griezni griešanas
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procesā. Vājā vieta griežņiem bija asmens. Iedarbojoties 
metalgriešanas pretestības spēkiem, asmens izdrupa un 
pie tam jo vairāk, jo mazākas bija griežņa griezošās daļas 
šķērsgriezums asmens vietā.

1936. gadā inženieris N. Ščelkonogovs, izdarīdams 
izmēģinājumus tēraudu ātrvirpošanā, izveidoja grieznim 
no —5 līdz — 10° lielu negativu skaidas leņķi. Griežņa 
asmens, kam ir šāds skaidas leņķis, darbojas nevis uz 
lieci, bet uz spiedi (19. att.). N. Ščelkonogovs apstrādāja

19. att. Spēku virzieni, kad skaidas leņķis ir pozitivs un negativs

rūdītus tēraudus ar griešanas ātrumiem, kas sniedzās līdz 
280 m/min. Ar šiem pētījumiem tika likti pamati cieta 
sakausējuma plāksnīšu griežņu īpašās ģeometriskās for
mas radīšanā.

Negativais skaidas leņķis, kaut arī palīdzēja izvairīties 
no griežņu nolaušanas, nebija darbā apmierinošs, jo šādu 
griežņu darbība bija saistīta ar stipri palielinātu griešanas 
spēku un it īpaši ar lielu radialo spēku. Apstrādi tas ļoti 
apgrūtina, jo rada virpas un detaļas vibrācijās, it īpaši, 
kad stingrums nav pietiekošs. Tas ir negativā skaidas 
leņķa galvenais trūkums.

Līdz ar cieto sakausējumu kvalitates uzlabošanos a t
krita vajadzība lietot negativu skaidas leņķi. Tagad tērauda 
apstrādē negativu skaidas leņķi atstāj tikai šaurai fazītei. 
bet pārējai skaidas skaldvirsmai ir pozitivs leņķis.
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20. att. Cieto sakausējumu griežņu ģeometriskās formas, 
apstrādājot:

1 — mīkstu tēraudu; 2 — cietu tēraudu; 3 — čugunu un bronzu; 
4 — griežņa ģeometriskā forma skaidas savīšanai



S. Kirova vārdā nosauktajā  «Dinamo» rūpnīcā šādus 
griežņus sāka lietot jau  1938. gadā. Pie tam  fazītes p la
tumu izvēlējās vienlīdzīgu ar padevi vai mazliet šaurāku.

No — 5 līdz — 15° lielu negatīvu skaidas leņķi lieto, 
s trādājot a r  triecienveida slodzi vai apstrādājo t rūdītu 
tēraudu, pie kam, jo lielāka ir rūdītā  tērauda cietība, jo 
negativais skaidas leņķis ir lielāks (20. a t t . ) .

Daudz s trādā ts  arī pie tā, lai skaidu savītu. Līdztekus 
dažādiem uzliekamiem skaidas liecējiem, pēc Ļeņingradas  
m etalrūpnīcas v irpotāja V. Birjukova priekšlikuma, plaši 
ieviesti griežņi ar fazīti un ieliekumu (20. att.).

Virpotāji novatori lielu uzmanību 
veltī augstraž īgas  konstrukcijas ātr- 
virpošanas griežņu radīšanai.

P laši pazīstami virpotāja  V. B ir
jukova konstrukcijas vītņu iegrieša
nas  griežņi. Atšķirībā no parastajiem  
vītņu iegriešanas griežņiem V. B ir
jukova konstrukcijas griežņiem ir a t
liekta un līdz ar to izturīgāka galva 
(21. att.).

Sāds daudz izturīgāks un s t ing 
rāks grieznis dod iespēju stipri pa
lielināt g riešanas  ātrum u vītņu 
iegriešanā, kā arī viena pārgājiena 
g riešanas  dzijumu.

Kijevas rūpnīcas «Krāsnij ekska- 
vator» virpotājs V. Seminskis kon
struējis s t ingras  konstrukcijas vien
gabala  izvirpošanas griežņus. 5iem 
griežņiem stingrum s palielināts s a 
karā  ar griežņa centra mazāku no
bīdi attiecībā pret detaju, kas dod 

iespēju lietot lielāka šķērsgriezuma griežņa kātu (22. a tt .) .
Griežņa kāta  darba daļa izgatavošanā savērpta 45° 

leņķī attiecībā pret to daļu, ko iestiprina griežņa turētājā . 
Šāds grieznis ieguvis piecas sešas reizes lielāku s ting 
rumu par to, kāds ir parasta jiem  standartizētajiem  izvir
pošanas griežņiem.

Rūpnīcas «Krasnoje Sormovo» virpotājs V. Godjajevs 
radījis oriģinālās konstrukcijas nogriešanas griezni. Lai 
plāksnīti izturīgāk savienotu ar griežņa kātu, V. Godja-

21. att. V. Birju- 
kova konstrukcijas 
grieznis vītņu ātr- 

griešanai
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jevs ieieica lietot ķīļveidīgu savienojumu (23. a t t . ) . Sāda 
savienojuma izturība ir daudz lielāka, bet plāksnītes un 
griežņa kāta kontakta laukums ir palielinājies. 

Tā novatori uzlabo un piemēro metālu ātrvirpošanai 
v isdažādākās konstrukcijas griežņus.

22. att. V irpotāja V. Seminska konstrukcijas izvirpošanas grieznis:
a  — p a ra s ta ja m  izv irpošanas  grieznim  cen trs  s tip ri nob īd īts a ttiecībā p re t d e ta ļas  
cen tru . G riežņa šķērsg riezum a laukum s ir  m azs; b — ja u n ā  griežņa' cen trs  a t 
tiecībā p re t detaļas_ cen tru  m azliet nob īd īts ; g riežņa  šķērsg riezum a laukum s ir 

krie tn i lielāks; c — Sem inska konstrukc ijas g riežņa kopskats

23. att- V irpotājā V. G odjajeva 
konstrukcijas nogriešanas grieznis



CIETIE SAKAUSĒJUM I, MINERALKERAMIKA UN TO  
LIETOŠANA VIRPO ŠANĀ

Tagad lieto vairāku mārku mineralkeramiskos cietos 
sakausējumus, un ātrvirpošanas sekmes ir atkarīgas no šo 
sakausējumu pareizas izvēles.

Katras markas cietajam sakausējumam ir savs pie
lietošanas lauks. Titana-volframa-kobalta grupas cietos 
sakausējumus lieto tērauda detaļu apstrādei. Pie tiem pie
der šādu mārku cietie sakausējumi: T5K10, T14K8, T15K6, 
T30K4 un T60K6. Ar burtu T un tam sekojošo skaitli sakau
sējumā apzīmē titana karbīda saturu procentos, ar burtu K 
un skaitli — kobalta saturu procentos. Pārējais sakausējumā 
ir volframa karbids. Jo vairāk sakausējumā ir titana un 
volframa karbidu, jo karstumizturīgāks un arī pret dilšanu 
izturīgāks ir sakausējums; jo vairāk sakausējumā ir 
kobalta, kas kalpo kā saistviela, jo sīkstāks ir sakausējums.

No tā izriet arī šīs grupas sakausējumu pielietošana. 
Cietais sakausējums T5K10 ir vissīkstākais, un to lieto 
melnvirsmas rupjapstrādes darbiem ar lielu griešanas 
dziļumu un padevi, noņemot garozu un strādājot ar trie- 
cienveida slodzi. Cietie sakausējumi T14K8 un T15K6 ir 
mazāk sīksti, bet izturīgāki pret dilšanu, un tos lieto vidēji 
rupjas apstrādes un gludapstrādes darbos, kur nav 
triecienu.

Cietie sakausējumi T30K4 un T60K6 ir viscietākie un 
visizturīgākie pret dilšanu, bet jutīgi pret triecieniem un 
vibrācijām. Tāpēc tie jālieto smalkai un gludai virpošanai.

Citas volframa-kobalta grupas cietie sakausējumi tiek 
lietoti čuguna, krāsaino metālu sakausējumu un nemetā
lisko materialu apstrādei. Tie ir šādu mārku cietie sakau
sējumi: BK2, BK3, BK6, BK8. Jo vairāk sakausējumā 
kobalta (ko norāda markas pēdējais skaitlis), jo sīkstāks 
i r  sakausējums, un tas tiek lietots smagākos darbos ar 
triecienveida slodzi.

Pavisam jauns darba riku materials metala ātrvirpo- 
šanā ir mineralkeramiskās plāksnītes. Tās izgatavo no 
korunda jeb aluminija oksida (tā ķīmiskā formula Al20 3). 
Korunds dabā ir plaši izplatīts. No korunda izgatavo slīp- 
ripas. Griezošo plāksnīšu izgatavošanai korundu pārvērš 
smalkā pulverī un pēc tam zināmos apstākļos saķepina. 
Mineralkeramisko plāksnīšu pirmā īpatnība ir lētums.
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Tajas nav ne grama iadu deficītu materialu ka volframs, 
titāns, kobalts.

Mineralkeramisko plāksnīšu izcila īpašība ir arī karstum- 
izturīgums, kas 1,5 reizes pārsniedz cieto sakausējumu 
karstumizturīgumu. Mineralkeramisko plāksnīšu noturī
gums izrādījās daudz lielāks par cieto sakausējumu notu
rīgumu. Bet tas nozīmē, ka, ņemot vienādu noturību, 
griešanas ātrumu var stipri palielināt.

Mineralkeramisko plāksnīšu griežņi sekmīgi apstrādā 
tēraudu, čugunu, krāsainos metālus un to sakausējumus.

Tērauda apstrādē griešanas ātrumu var palielināt 
2—2,5 reizes, salīdzinot ar T15K6 griežņiem.

Tomēr mineralkeramiskajam darba rīkam ir lielāks 
trauslurns un mazāka izturība nekā cietajiem sakausēju
miem. Tāpēc pagaidām šīs plāksnītes var lietot tikai 
gludapstrādes darbos, kur nav triecienu, kā arī nav liels 
griešanas dziļums un padeve.

Strādājot ar cietā sakausējuma darba rīku, griešanas 
ātrumu tāpat izvēlas atkarībā no griešanas dziļuma, pade
ves, apstrādājamā materiala īpašībām, galvenā nostādī
juma leņķa un griežņa noturības. Lūk, kādus griešanas 
ātrumus var lietot, piemēram, virpojot tēraudu, kam 
gr =  75 kg/m m 2, ar cietā sakausējuma T5K10 griežņiem, 
ja noturību ņem 90 min., un kāda jauda šim darbam ir 
vajadzīga:

Griešanas dziļums 
t mm

Padeve 
.9 mmjapgr.

Griešanas ātrums 
v  m/min. Jauda N  _ kW  E

1—  1,5 0,1 175— 161 1,0— 1,4
1—  1,5 0,2 152— 140 1,4— 2,0
1—  1,5 0,3 140— 130 1,8— 2,5
2— 4 0,3 124— 110 3,2— 5,7
2— 4 0,4 111— 99 3,5— 6,2
2— 4 0,6 97— 86 4,2— 7,3
6 -  8 0,4 9 1 -  87 8,6— 10,9
6— 8 0,6 78— 76 10,8— 13,9
6 — 8 1,0 67— 65 12,7— 16,3
6— 8 1,4 59—  57 14,5— 18,5

12— 15 0,7 66— 63 19,3— 22,8
12— 15 1,0 60— 57 22,7— 27,3
12— 15 1,4 51—  48 25,4—30,0
12— 15 2,0 46— 43 29,a—34,0
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Dažādiem cietajiem sakausējumiem ir dažāda karstum- 
izturība. Tāpēc, strādājot ar citas markas cietajiem sakau
sējumiem, griešanas ātrums jāpalielina: cietajam sakausē
jumam T14K8 par 30%; cietajam sakausējumam T15K6 
par 55%; cietajam sakausējumam T60K6 par 80— 100%.

Ja apstrādājamam tēraudam ir citādas mechaniskās 
īpašības, tad griešanas ātrums attiecīgi jāmaina:

Tērauds ar
CJB Hlrnnfi

Griešanas ātrums
%

5 0 -  60 160
60— 70 125
70— 80 100
80— 90 85
90—100 73

100—120 62
120—140 48

Apstrādājot čugunu ar cietā sakausējuma BK8 plāksnī
tes griezni, griešanas ātrumam jābūt mazliet zemākam, 
nekā apstrādājot tādas pašas cietības tērauda detaļas. 
Tas redzams no 2. tabulas, kur doti čuguna griešanas 
ātrumi, strādājot ar BK8 plāksnīšu griežņiem.

2. t a b u l a

Griešanas ātrum i un jaudas, virpojot čugunu, 
kam cietība HB =  190, a r  BK8 griežņiem

Griešanas dziļums 
t  mm

Padeve 
s mmļapgr.

Griešanas ātrums 
v  m/min. Jauda N ^ k W  h

1— 1,5 0,1 122—117 0,32—0,46
1— 1,5 0,3 97— 94 0,60—0,88
2— 3 0,2 97— 92 0,7 —1,3
2— 3 0,6 78— 68 1,6 —2,1
4— 6 0,4 75— 69 2,2 —3,1
4— 6 1,0 55— 47 2,5 —4,5
8—12 0,6 55— 52 4,5 —4,0
8—12 2,0 34— 32 6,9 —6,7

15 0,7 46 8
15 3,0 25 13,1
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Strādājot ar BK6 griežņiem, griešanas ātrumu var pa
lielināt par 20%, bet, strādājot ar BK3 un BK2 griež
ņiem, — par 30—40%.

Ja  čuguna cietība ir lielāka vai mazāka par H b == 190, 
tad dabiski, ka griešanas ātrums attiecīgi jāsamazina vai 
jāpalielina: __________________

Čuguna cietība 
HB

Griešanas ātrums 
%

140—160 152
160—180 122
180—200 100
200-220 84
220—240 72
240—260 62

Neraugoties uz to, ka ar katru gadu uzlabojas cieto 
sakausējumu izgatavošanas technoloģija un cieto sakau
sējumu darba rīku ģeometriskā forma, cieto sakausējumu 
stiprība pagaidām vēl paliek zemāka par ātrgriezēju 
tēraudu stiprību.

Tāpēc cietais sakausējums, būdams trauslāks materials, 
nevar griezt tik liela šķērsgriezuma skaidas kā ātrgriezēju 
tērauds. Šis apstāklis īpaši jāņem vērā, strādājot uz lielas 
jaudas darbgaldiem, ar kuriem augstu darba ražīgumu vis
ātrāk var sasniegt, griežot liela šķērsgriezuma skaidas.

Ja  ātrgriezēju tērauda un cietā sakausējuma griežņu 
stiprību novērtē pēc iespējamās vislielākās nogriežamās 
sloksnītes šķērsgriezuma laukuma (griešanas dziļuma un 
padeves reizinājuma), tad vidējas cietības mašīnbūvniecī
bas tērauda apstrādē iegūsim 24. attēlā parādītās attiecības.

Salīdzinot šos datus ar 18. attēla datiem, redzam, ka 
«visstiprākais» ir ātrgriezēju tērauda grieznis, bet griez
nis ar vislielāko karstumizturību noderīgs tikai glud- 
apstrādes darbiem, kuros slodzes spēks būs ne lielāks par 
300—400 kg.

DAŽI VĀRDI PAR DARBA RAŽĪGUMU

Kad virpotājs apstrādā detaļu, viņš patērē zināmu 
darbu. 5o darbu novērtē atkarībā no darba smaguma un 
detaļas komplicētības, un šis darbs ietilpst detaļas vērtībā. 
Taču detaļas sagatavojums, pirms tas nokļūst pie virpotāja,
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24. att. Nogriežamās sloksnītes maksimalais .šķērs
griezuma laukums, strādājot ar griežņiem, kas izga

tavoti no dažādiem darba riku materialiem
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nostaigā ļoti garu sagatavošanas ceļu no rūdas līdz 
kalumam vai štancētam sagatavojumam. Katrā sagatavo
šanas posmā sagatavojumā tiek ieguldīts zināms cilvēka 
darba daudzums: ekskavatorista darbs dzelzs rūdas iegū
šanā, domnas strādnieka darbs čuguna kausēšanā, tēraud- 
kausētāja, kalēja, štancētāja darbs.

Lai samazinātu detaļas izgatavošanas vērtību, jāsa
mazina patērētā darba daudzums, bet to var izdarīt, palie
linot darba ražīgumu visos detaļas izgatavošanas posmos. 
Lūk, tāpēc ar modernās technikas palīdzību kalnrūpnie
cībā līdz ar darba ražīgum apalie lināšanu tiek pazemināta 
arī rūdas un ogļu izmaksa. Atrkausēšana ar skābekļa ieva
dīšanu, augstražīgās kalšanas un štancēšanas metodes 
sagādā virpotājam arvien lētākus sagatavojumus. Kāpinā
dams darba ražīgumu, virpotājs savukārt ražo lētāku 
detaļu. Palētinās visas ražotās mašīnas vērtība, un pa
lielinās izlaisto mašīnu skaits.

V. I. Ļeņins teica, ka «Darba ražīgums ir galu galā 
pats svarīgākais, pats galvenais, jaunās sabiedriskās 
iekārtas uzvarai».

Kad virpotājs apstrādā detaļu, viņš iegulda šai detaļā 
ne tikai savu darbu vien. Vienlaikus tiek pārnesta daļa tā 
darba, ko veikuši daudzi strādnieki — proti, tie, kas pie
dalījušies virpas izgatavošanā, darba rīka izgatavošanā, 
sākot atkal ar rūdas ieguvi un beidzot ar virpas pēdējām 
montāžās operācijām un griežņa uzasināšanu. Ekspluatā
cijās procesā virpa nolietojas. Tāpēc visā virpas kalpoša
nas laikā virpas vērtība un visu virpas remontu izmaksa 
jāsadala uz tām detaļām, kas tiks izgatavotas uz šīs vir
pas. Taču virpa nenolietojas vienas detaļas apstrādes laikā. 
Tāpēc detaļas vērtībā ietilpst ļoti niecīga daļiņa no virpas 
vērtības.

Turpretī griezni pat vienas lielākas detaļas apstrādes 
laikā var uzasināt vairākas reizes. Griežņa asināšanai 
jāpatērē strādnieka-asinātāja darbs un tiek notrīta arī 
daļa no darba rīka materiala.

Palielinādams darba ražīgumu, virpotājs cenšas vis
pirms samazināt savu detaļas izgatavošanai patērējamo 
darbu. Bez tam ar rūpīgu kopšanu paildzinādams virpas 
un ierīces kalpošanas laiku, virpotājs palētina arī to nelielo 
virpas un ierīces vērtības daļiņu, kas tiek pārnesta uz 
izgatavotajām detaļām. Tieši tāpat ir arī ar darba rīkiem:
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jo mazāk darba riku patērē detaļu apstrādei, jo mazāka 
daļa no tajos ieguldītā darba tiek pārnesta uz detaļu.

Detaļu apstrādājot, uz to tiek pārnesta ievērojama dala 
no agrākā darba, kas ieguldīts grieznī, bet grieznī ir 
ieguldīts ļoti daudz darba. Lai iegūtu tikai vienu gramu 
tāda metala kā volframs, kas ir visu cieto sakausējumu 
pamatviela, jāpārstrādā vairāk simtu tonnu rūdas.

Tāpēc, lai samazinātu grieznī ieguldītā agrākā darba 
pārnesamo daļu, jāpaildzina griežņa kalpošanas mūžs, 
jāpalielina nevis griežņa noturība, bet gan griešanas 
ātrums, paturot nesamazinātu griežņa noturību. Palielināt 
griežņa noturību taču nav grūti. Pietiek samazināt grieša
nas ātrumu, un noturība palielināsies, bet uz vienu detaļu 
pārnesamā agrākā darba daļa samazināsies. Bet līdz ar 
to virpotājs samazinās savu darba ražīgumu un ar to pašu 
palielinās tagadējo darbu, kāds jāiegulda detaļā.

Tāpēc, izraugoties griešanas režimus, izvirzās arī jau tā
jums par griežņa racionalo noturību. Ja  grieznim noteiktu 
tādu noturību, pie kādas virpa dod vislielāko darba ražī
gumu, tad darba rīku patēriņš pieaugs un grieznī iegul
dītā agrākā darba ievērojamā daļa tiks pārnesta uz 
detaļu.

Var noteikt arī tādu noturību, pie kuras uz detaļu tiks 
pārnesta agrākā darba minimālā daļiņa. Bet tad zaudējam 
uz darba ražīguma rēķina, jo lielākas noturības sasnieg
šanai būsim spiesti samazināt griešanas ātrumu. Tagadējā 
darba patēriņš stipri palielināsies. Bet, tā kā mēs cīnāmies 
par darba ražīguma palielināšanu ne tikai uz dotā darb
galda, bet visa cecha, visas rūpnīcas, visas mūsu zemes 
rūpniecības mērogā, tad vispirms darba rīka noturībai 
jābūt tādai, pie kuras agrākā un tagadējā darba suma būtu 
vismazākā.

Lūk, kāds ir gala mērķis, nosakot griešanas ātrumu un 
darba rīka noturību.

Noturību var aprēķināt katram konkrētam darba gadī
jumam, bet eksistē arī noteiktas noturības normas. Jo 
vairāk darba ieguldīts grieznī, jo lielākai jābūt griežņa 
noturībai. No otras puses, jo ražīgāks ir grieznis, jo m a
zāka var būt tā noturība. Cietā sakausējuma plāksnītē 
ieguldīts daudz vairāk cilvēka darba nekā līdzīgā ātrgrie- 
zēju tērauda plāksnītē. Bet, strādājot ar cietā sakausējuma 
griezni, vienādā laikā var izgatavot daudz vairāk detaļu
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un uz katru no tām tiks pārnesta neliela daļa no griežņa 
vērtības.

Praktiski griežņu noturību pieņem šādu: ātrgriezēju 
tērauda griežņiem (izņemot vītņu griežņus un veidgriež- 
ņus) 60 min., ātrgriezēju tērauda vītņu griežņiem un veid- 
griežņiem 90— 120 min., cieto sakausējumu griežņiem 
vidēji 40—50 min.

Mašīnbūvniecības rūpnīcu praktiskajā darbā sastopami 
gadījumi, kad viens vai vairāki darbgaldi nevar saražot 
vajadzīgo detaļu daudzumu un bremzē visu pārējo ražo
šanu. Sajā «šaurajā» vietā jāstrādā tā, lai sasniegtu vis
lielāko darba ražīgumu pat neraugoties uz pastiprinātu 
darba rika patēriņu. Pie tam izraugās tādu noturību, kāda 
atbilst dotā darbgalda vislielākajam darba ražīgumam. 
Katrā atsevišķā gadījumā šī noturība būs citāda, bet tai 
jābūt tādai, lai no darbgalda noņemtu vienā stundā vai 
vienā maiņā pēc iespējas vairāk detaļu. Masveida ražo
šanā šī noturība ir apmēram 5 līdz 15 minūtes.

Liela uzmanība jāpievērš arī jautājumam, kā palielināt 
griežņa kopējo sumaro noturību ar griežņa asināšanas 
reižu skaita palielināšanu līdz griežņa pilnīgai nolieto
šanai.

Griežņa sumarā noturība ir noturība minūtēs vai arī 
ar doto griezni apstrādāto detaļu daudzums līdz griežņa 
pilnīgai nolietošanai.

Griežņa asināšanas reižu skaits vispirms ir atkarīgs 
no plāksnītes formas un izmēriem. Griežņiem, kam ir ne
lielas plāksnītes (griežņu šķērsgriezumi 16X16; 20X 20; 
20X30 m m ), asināšanas reižu skaitam jābūt 10— 12, lielā
kām griežņu plāksnītēm (griežņu šķērsgriezumi 25X40; 
30X45; 40X60 mm) 12— 14 asināšanas reizes un vislie
lākajām griežņu plāksnītēm (griežņu šķērsgriezumi 
60X60; 50X80; 60X100 mm) 14— 16 asināšanas reizes.

Gludapstrādes darbos pieļaujamais griežņa nodilums 
ir stipri mazāks, tāpēc asināšanas reižu skaitam jābūt
1,5—2 reizes lielākam par iepriekš minēto.

Asināšanas reižu skaitu var palielināt, ja griezni pa
reizi ekspluatē un pareizi asina. Pie tam ne tikai nedrīkst 
pieļaut grieznim pastiprinātas dilšanas iestāšanos, bet tas 
arī pareizi jāuzasina. Tagad lietoto griežņu vairums tiek 
izgatavots ar fazīti, un to pareiza asināšana prasa, lai 
vienmērīgi notrītu plāksnīti no fazītes un muguras skald
nes puses tā, kā tas parāaits 25. attēlā.
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Ražošanas novatori palielina griežņa sumaro noturību 
ne tikai ar pareizu asināšanu un rūpīgu griežņa pieslīpē- 
šanu, bet cenšas paildzināt griežņa mūžu arī ekspluatāci
jās procesā.

25. att. Vairākkārtējas uzasināšanas 
secība grieznim ar fazīti

Tā, piemēram, virpotājs H. Bortkevičs darba procesā 
neļauj grieznim stipri nodilt. Kad grieznim izveidojies 
iedobums un nodilusi muguras skaldne, viņš pieslīpē 
griežņa skaldnes ar galodiņu, neizņemot griezni no virpas. 
L.ūk, kāpēc H. Bortkevičs pirmais no Padomju Savienības 
virpotājiem, šādā veidā palielinādams griežņa noturību 
starp asināšanas reizēm, vairākkārtīgi pārsniedzis aprē
ķinu ceļā noteiktos griešanas ātrumus.

RACIONALA GRIEŠANAS REZIMA IZRAUDZĪŠANA

Palielināt darba ražīgumu nozīmē pareizi izraudzīties 
griešanas režirnus. No jau iepriekš dotajiem griešanas 
režimiem redzams, ka, ņemot vienādu griežņa noturību, 
var izvēlēties dažādu griešanas dziļumu, padevi un grie
šanas ātrumu. Virpošanas darba ražīgums atkarīgs no 
divu galveno kustību ātrumiem: no griešanas ātruma un 
padeves, pie kam griežņa noturību vairāk ietekmē grieša
nas ātrums nekā padeve vai griešanas dziļums. Vismazāk
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ņoturību ietekmē griešanas dziļums, tāpēc, izraugoties 
griešanas režimu, vispirms jānosaka iespējami lielākais 
griešanas dziļums. Izvēlamais griešanas dziļums atkarīgs 
no uzlaides, detaļas stingruma, apstrādājamā materiala 
markas, bet, strādājot ar cietā sakausējuma plāksnīšu un 
mineralkeramisko plāksnīšu griežņiem, arī vēl no šo 
materialu plāksnīšu stiprības.

Padeve, kā iepriekš redzējām, ir otrs elements pēc 
ietekmes pakāpes uz noturību. Tāpēc pēc griešanas dzi
ļuma noteikšanas jāizraugās maksimali iespējamā padeve.

Kad grieznis strādā ar maksimali iespējamo griešanas 
dziļumu, līdz ar to uz pārgājienu skaita samazināšanas 
rēķina palielinās darba ražīgums. Kad izraugām maksi
mali iespējamo padevi, augstu darba ražīgumu sasnie
dzam sakarā ar griežņa lielāku pārvietošanās ātrumu attie
cībā pret detaļu. Palielinot griešanas dziļumu un padevi, 
kļūst lielāks nogriežamās sloksnītes šķērsgriezuma lau
kums, palielinās griešanas spēks. Tāpēc šo darba ražīguma 
kāpināšanas metodi bieži vien sauc par «spēka» metodi.

Pēdējos gados tika pievērsta īpaša uzmanība iepriekšē
jai apstrādei ar lielu ātrumu pirms gludapstrādes pārgā
jiena ar cieto sakausējumu griežņiem. Ilgu laiku lielas 
padeves netika pieļautas sakarā ar apstrādātās virsmas 
nepietiekamo gludumu. Sai virzienā lielu darbu veicis 
Ļeņingradas politechniskais institūts, kā arī citas zināt
niskās organizācijās. Plašu popularitāti ieguvusi novatora 
A. Koļesova ieteiktā griežņu ģeometriskā forma. Kopējs 
visos šajos priekšlikumos ir palīggriezējšķautne, kas no
vietota paralēli detaļas veidulei. Strādājot ar šādiem 
griežņiem, ja padeve ir 2—3 mmļapgr. un griešanas dzi
ļums 1—3 mm, iespējams vairākās pirmsgludās apstrādes 
operācijās palielināt darba ražīgumu 4—5 reizes. Grieša
nas ātrums tad, protams, jāņem mazāks, tomēr ne visai 
daudz, salīdzinot ar padeves pieaugumu, tāpēc arī tiek 
sasniegts lielāks darba ražīgums (26. att.).

Tādējādi darba ražīgumu izdevīgi kāpināt uz iekārtas 
slogošanas spēka palielināšanas rēķina, pievēršot sevišķu 
uzmanību padeves palielināšanai.

Tas jādara rupjapstrādē, pirmsgludajā apstrādē un 
gludapstrādē.

Padeve jācenšas maksimali palielināt, strādājot gan ar 
ātrgriezēju tērauda, gan cieto sakausējumu, gan mineral- 
keramiskajiem griežņiem.
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Tātad izraugamajā griešanas režimā griešanas ātrums 
ir pats pēdējais. Izraudzīdami griešanas ātrumu pie dotās 
padeves un griešanas dziļuma, regulejam griežņa notu
rību un griešanai vajadzīgo jaudu. Bet, ja darbgalda jauda

26. att. Sadi strādā ar lielu padevi cietā sakausējuma grieznis, kam 
ir gludināšanas griezējšķautnc

ir pietiekama un griežņa slogošanas spēks pilnīgi nodro
šināts, tad no jauna rodas jautājums par griešanas ātruma 
palielināšanu, lietojot karstumizturīgāka materiala darba 
rīku, racionalāku griežņu ģeometrisko formu, labāk tos 
uzasinot utt.

NOSLĒGUMS

Detaļu izgatavošanas process mašīnbūvniecībā nepār
traukti uzlabojas. Arvien pilnīgāka kļūst sagatavojumu 
izgatavošana, un virpotāji, karuseļvirpotāji, izvirpotāji 
saņem sagatavojumus jau tādus, ka to apstrāde dažkārt 
prasa tikai gludapstrādes pārgājienu. Tāpēc darbs ar lie
liem griešanas ātrumiem un lielām padevēm kļuvis par 
augstražīgas metalgriešanas galveno metodi. Jau tagad 
mazām detaļām mašīnlaiks mērījams sekundēs.

Tomēr tikai ar mašīnlaika saīsināšanu vien nevar no
drošināt darba ražīguma strauju kāpinājumu. Mašīnlaiks 
ir tikai zināma daļa no gaballaika. Ja mēs stipri saīsinā
sim mašīnlaiku, nesaīsinādami laiku, kas vajadzīgs palīg- 
darbiem, darba ražīgums palielināsies visai maz.
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Tā, piemēram, kādā mašīnbūves rūpnīcā virpotājs 
novators tik krasi palielināja griešanas ātrumu, ka mašlji- 
laiks saīsinājās līdz dažām sekundēm, bet palīglaiks, ko 
izlietoja detaļas iestiprināšanai, griežņa pievirzīšanai un 
citiem palīgdarbiem, palika bez pārmaiņām. Rezultātā 
izrādījās, ka maiņā mašīnlaiks bija pavisam 30 min., bet 
450 min. tika izlietotas palīgdarbiem, t. i., mašīnlaiks bija 
tikai 6 %. Ja tagad mašīnlaiku saīsinātu vēl divas reizes, 
tad virpotāja darba ražīgums palielinātos tikai par 3%.

No tā ir saprotams, kāpēc tagad tik milzīgu nozīmi 
piešķir palīglaika saīsināšanai. Sim nolūkam tiek konstru
ēti darbgaldi-automati, automātiskās plūsmas līnijas, vese
las automatiskas rūpnīcas.

Uz universālajiem darbgaldiem palīglaika saīsināšana 
notiek, lietojot ātri darbojošās iespīlčšanas ierīces, lietojot 
griežņus ar mechanisld iestiprināmām plāksnītēm, daudz- 
griežņu apstrādi, strādāšanu pēc atdurēm utt.

Viss tas tiek darīts, lai palielinātu darba ražīgumu, lai 
nemitīgi palielinātu rūpnieciskās produkcijas izlaidi, kas 
ir mūsu Dzimtenes dažādo tautas saimniecības nozaru 
vispusīgas attīstības pamats.
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