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šajā grāmatā sniegti dati par mūsdienās biežāk lietoto

krāsaino metālu un sakausējumu ipašibām, kā ari mazliet

apskatīta to iegūšana.
Grāmata domāta rūpnīcu metālstrādniekiem, darbiniekiem

ar vidējo tehnisko izglītību un kā papildliteratūra mācību

iestāžu audzēkņiem, kas mācās materiālu mācību vai metālu

tehnoloģiju. Materiāla iztirzājums piemērots lasītājam ar

priekšzināšanām metālu tehnoloģijā, piemēram, Latvijas Valsts

izdevniecības 1958. gadā izdotās N. Ņikiforova grāmatas
J}
Metālu tehnoloģijas īss kurss' 1 apjomā.
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IEVADS

KRĀSAINO METĀLU NOZĪME TAUTAS SAIMNIECĪBĀ

Visplašāk tehnikā lietotais metāls ir dzelzs, kas sakausē-

jumā ar oglekli un citiem elementiem dod melno metālu grupu:
tēraudu un čugunu.

Tērauds un čuguns ir vislētākie metāli (sakausējumi) ar

samērā labām tehnoloģiskām īpašībām un lielāku stiprību,
tāpēc tos lieto kā pamatmateriālus dažādu celtņu, mehānismu

un mašīnu detaļu izgatavošanai, kā arī valsts aizsardzības un

sadzīves vajadzībām.
Tomēr, lai arī cik izcilas un daudzveidīgas ir tērauda un

čuguna īpašības, neviena rūpniecības, transporta un sakaru

nozare nevar iztikt bez krāsainiem metāliem, jo dažas krāsaino

metālu īpašības ir labākas par attiecīgajām melno metālu

īpašībām.
Vislielākais krāsaino metālu patērētājs ir elektrotehnika.

Elektrisko mašīnu, transformatoru, sadales apakšstaciju, slēdžu

un tamlīdzīgu ražojumu vai iekārtu izgatavošanai nepiecie-
šams varš. Vara īpatnējā elektriskā vadītspēja ir apmēram

■6 reizes lielāka nekā dzelzs. Nekādi piemaisījumi dzelzij vai

tēraudam nevar palielināt to īpatnējo elektrisko vadītspēju,
bet pat pamazina. Tāpēc elektriskās strāvas vadītājus, kā vadus,
kabeļus, stieņus, elektrisko mašīnu un transformatoru tinu-

mus, izgatavo galvenokārt no vara. Mūsu plašās Dzimtenes

elektrifikācijai un elektriskās enerģijas pārraidei no elektris-

kām stacijām uz rūpnīcām un citiem patērētājiem nepiecie-
šami simtiem un tūkstošiem kilometru vara vai bimetāla

(vara-dzelzs) vadu. Visai sarežģītai elektriskai iekārtai un

aparātiem bez tam vajadzīgi arī vēl citi krāsainie metāli un

sakausējumi (konstantāns, manganīns v. c).
Melnie metāli stipri padoti korozijai. Turpretim daudziem

krāsainiem metāliem ir liela pretestība korozijai; tie spēj labi

pretoties gaisa, ūdens (sevišķi jūras ūdens), daudzu skābju,
sārmu un citu ķīmisko vielu sagraujošajai ietekmei. Tādi

Jtrāsainie metāli tiek daudz lietoti ķīmiskā rūpniecībā, kuģu
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Ibūvniecībā, dažādu armatūru izgatavošanā v. tml. Jāatzīmē,

ka vairumam krāsaino metālu ir arī skaista, dekoratīva krāsa,

kas gandrīz nemaz nenosūbē. Šo iemeslu pēc tādus metālus

lieto metālu izstrādājumu pārklāšanai, piemēram, sudraboša-

nai, niķelēšanai, hromēšanai v. tml.

Reti sastopams mašīnu slīdgultņu ieliktnis vai tā ielējums,
kas nebūtu izgatavots no bronzas vai babīta. Neskatoties uz

to, ka bronza ir dārga un vēl jo vairāk babīts, labo antitrik-

cijas īpašību dēļ (labi pretojas dilšanai un picstrādājas vārpstai)
tie ir neatsverami gultņu materiāli un nekāds tērauds šos me-

tālus nevar atvietot.

Dažiem krāsainiem metāliem ir ievērojami mazāks īpatnē-

jais svars nekā tēraudam un čugunam. Tāds metāls vispirms
ir alumīnijs, kura īpatnējais svars ir apmēram 3 reizes mazāks

nekā tēraudam. Konstrukcijas, kas izgatavotas no alumīnija

sakausējumiem, ir vieglākas par tēraudakonstrukcijām. Tāpēc
lidmašīnu galvenais materiāls ir vieglais un stiprais alumīnija

sakausējums — dūralumīnijs.
Ļoti vērtīga krāsaino metālu (izņemot niķeli un kobaltu)

īpašība ir, ka tie nemagnetizējas. Tam ir liela nozīme, izgata-

vojot elektriskās mašīnas un aparātus.
Krāsainie metāli ir arī ļoti svarīgi materiāli valsts aiz-

sardzības rūpniecībā.

Pēdējā laikā ievērojamu vietu iekarojis jauns materiāls —

plastmasas. Dažās tehnikas nozarēs (sevišķi aparātu būvnie-

cībā) un ikdienas dzīvē tās tagad kļuvušas par bieži vien

neaizvietojamu materiālu un daudzās vietās sekmīgi aizvieto

arī metālus, to starpā krāsainos. Tā ir progresīva parādība,
kurai ļoti liela un daudzsološa nākotne. Taču pamatmateriāls
ir un bus metāli un to vidū — arī krāsainie metāli. Tā, piemē-
ram, ja apskata rūpnīcas VEF radioaparātus, redzams, ka bez

daudzajām plastmasas detaļām daudzas detaļas izgatavotas
no metāliem, to starpā arī no krāsainiem metāliem un to

sakausējumiem, ka, piemēram, vara, alumīnija, misiņa, bronzas,

jaunsudraba, cinka sakausējuma, alumīnija sakausējuma un

sudraba. Bez tam lodēšanas darbos lieto arī alvas-svina mīkst-
lodi. Autoelektroaparātu rūpnīcā savukārt plaši lieto cinka

sakausējumus dažādiem spiedlējumiem.
Lai krāsainos metālus varētu pareizi izvēlēties dažādu

izstrādājumu izgatavošanai, nepieciešams vispirms sīki iepa-
zīties ar šo metālu īpašībām. Zinot īpašības, var pareizi izvē-
lēties metālu un līdz ar to uzlabot izstrādājumu kvalitāti,
samazināt brāķa procentu un palielināt ražīgumu.
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KRĀSAINO METĀLU RAŽOŠANAS ATTĪSTĪBA

PADOMJU SAVIENĪBĀ

Pirmsrevolūcijas Krievijā krāsaino metālu ražošana bija
uz ļoti zema līmeņa. Metālu patēriņu sedza galvenokārt ar

importu. Tā, piemēram, 97—98% svina un 90% cinka ieveda

no ārzemēm, jo svina un cinka rūpniecības praktiski nebija.
Daudzus krāsainos metālus, kā alumīniju, magniju, niķeli,
molibdenu, kobaltu un citus, gandrīz nemaz neražoja.

Padomju iekārtas laikā stāvoklis radikāli mainījies. Padomju

valdība, ievērojot krāsaino metālu svarīgo nozīmi, vis-

pusīgi sāka attīstīt krāsaino metalurģiju un noorganizēja jaunu
metālu ražošanu, kā alumīnija (1933. g.), magnija, niķeļa,
molibdena (1934. g.), kobalta (1937. g.) v. c, kā arī to ražo-

šanu jaunos rajonos. Katrā piecgades plānā noteica, cik reižu

jāpalielina svarīgāko krāsaino metālu ražošana. Straujš ražo-

šanas kāpinājums paredzēts septiņgadē (no 1959. līdz 1965. ga-

dam). Ir noteikts palielināt salīdzinājumā ar 1958. gadu alu-

mīnija ražošanu 2,8—3 reizes, rafinētā vara — 1,9 reizes,

ievērojami pieaugs niķeļa, magnija, titāna, germānija un si-

līcija ražošana. Palielināsies arī citu krāsaino un it īpaši reto

metālu izlaide.

TĪRIE METĀLI UN SAKAUSĒJUMI

Metālus mēdz iedalīt divās grupās:

a) tīrie jeb vienkāršie metāli un

b) sakausējumi jeb saliktie metāli.

Tīrie metāli jeb vienkāršie metāli ir vairāk vai mazāk tīri

ķīmiskie elementi, kam nedaudz piemaisīti arī citi elementi,
bet sakausējumi jeb saliktie metāli sastāv no kaut kāda tīra

metāla kā pamatmetāla ar tajā saistītiem vienu vai vairākiem

• iliem elementiem.

Ja pirms 30—40 gadiem dažus metālus, kas saturēja 98—

99% pamatmetāla un 1—2% piemaisījumu, pieskaitīja tī-

riem metāliem (un tas tolaik bija pareizi), tad tagad tādus

metālus pareizi saukt par sakausējumiem. Mūsdienās daudzos

gadījumos tehniski tīrā metālā pamatmetāla jābūt pat līdz

99,9%. Taču atsevišķos gadījumos prasības par metāla tīrību

ir pat ievērojami lielākas. Tā, piemēram, pierādīts, ka metālos,
no kuriem iegūst atomenerģiju, tādu piemaisījumu kā bors,

kadmijs un gadolīnijs nedrīkst pārsniegt vienu atomu uz

pamatmetāla 1 miljonu atomu, t. i., šo piemaisījumu daudzu-



mam jābūt mazākam par 0,0001 %. Ģermāni jā, kas ir galvenais
pusvadītāju metāls, piemaisījumu saturs nedrīkst pārsniegt ,
divus atomus uz katriem pamatmetāla 10 miljoniem atomu,

t. i., tā saturam jābūt zem 0,00002%.
Šajā grāmatā katram metālam robeža starp tīro metālu

un sakausējumu ir pieņemta saskaņā ar esošo valsts standartu.
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I. KRĀSAINIE METĀLI (TĪRIE JEB VIENKĀRŠIE

METĀLI)

1. VISPĀRĪGS PĀRSKATS

a. IEDALĪJUMS UN IZPLATĪBA

Mūsdienās D. Mendeļejeva elementu periodiskās sistē-

mas tabulā ir ierakstīti jau 102 elementi, no kuriem ap 75 ir

metāli. No šiem metāliem Padomju Savienībā vismaz 60

izgatavo rūpnieciskā veidā, to skaitā ap 40 lieto tīrā veidā

vai kā pamatmetālus sakausējumiem, bet pārējos — galveno-
kārt kā piedevas dažādiem sakausējumiem.

Krāsainos metālus var iedalāt trijās grupās;

1) plaši lietoti metāli, ko savukārt iedala smagos metālos,

vieglos metālos un cēlmetālos;
2) piedevu metāli, ko savukārt iedala tērauda leģējamos

metālos un krāsaino metālu sakausējumu piedevu metālos;

3) dažādi retie metāli.

Šis iedalījums sīkāk parādīts 1. tabulā.

1. tabulu

Krāsaino metālu iedalījums

Par smagiem, plaši lietotiem metāliem sauc tādus, kuru

īpatnējais svars (y) ir virs 5 kg/dm
3
,

bet par viegliem, ja y

ir zem 5 kg/dm
3. Cēlmetāli gaisā, mitrumā, pie parastas un

paaugstinātās temperatūras neoksidējas. Vienīgi sudrabs

viegli savienojas ar sēru un tā virspuse kļūst melna.

Vairums tērauda leģēšanas (piedevu) metālu lieto ču-

guna leģēšanai un krāsainiem sakausējumiem. Dažus no šiem

1. P aši lietotie

metāli

2. Piedevu

metāli

3. Da ž ā d i

retie

metāli

t. Smagie
metāli

b. Vieglie
metāli

c. Cēlme-

tāli

a. Tērauda

leģēšanai

b. Krāsai-

niem sa-

kausēju-

miem

Cēzijs
Cirkonijs
Gallijs
Gerniānijs

lndijs

Niobijs
Rubīdijs

Stroneijs
Tantals

Urāns

u. c.

Varš

Alva

Cinks

Svins

Dzīvsud-

rabs

Alumīnijs

Magnijs

Zelts
Sudrabs

Platīns

Mangāns

Hroms

Niķelis
Volframs

Molibdens
Vanādijs

Kobalts

Titāns

Antimons

Arsēns
Bismuts

Kadmijs

Berilijs

u. C.
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Svarīgāko metālu izplatība zemes garozā

RETIE

NERETIE

metāliem, kā, piemēram, volframu, niķeli v. c., lieto arī tīrā

veidā, bet, tā kā iegūtā daudzuma lielāko daļu izlieto leģēšanai
sakausējumiem, tad tie pieskaitīti piedevu metālu grupai.
Jāatzīmē, ka šai grupai pieskaitīti arī vairāki retie metāli, kā

r

piemēram, molibdens, vanādijs, berilijs v. c.

Pie retiem metāliem pieder vairāk nekā 50% no visiem

zināmiem ķīmiskiem elementiem; no tiem 25 metāli ir ārkārtīgi

svarīgi mūsdienu tehnikā — atomu enerģētikā, automātikā,

radioelektronikā, reaktīvā tehnikā v. tml. Atkarībā no īpašī-
bām un daļēji no atrašanās rakstura zemes garozā tie var

būt vieglie, grūti kūstošie, izkliedētie, retzemju un radioak-

tīvie.

Jēdziens ~retie metāli" ir relatīvs, un to nosaka, piemēram,,
šādas trīs pazīmes:

a) izplatība zemes garozā,
b) izkliedētības pakāpe un

c) metāla izmantošanas pakāpe tehnikā.

metāli
sim-

boli
0,'
70

metāli

ritāns .

Jtroncijs

"irkonijs
Vanādijs
jtijs . .

Gerijs . .

trijs . .
L,antans

Jallijs .

Ti

Sr

Rb

Zr

V

Li

Ce

Y

La

Ga

0,60

0,04
0,031

0,020

0,015

0,0065
0,0045

0,0028

0,0018
0,0015

Niobijs . .

Torijs . .

Cēzijs . .

Ģermānijs .
Berilijs . .

Skandijs. .
Hafnijs

.
.

Molibdens .

Urāns . .

Alumīnijs .

Dzelzs
.
.

Kalcijs . .
Nātrijs . .

Magnijs . .

Mangāns .

TT „„

AI

Fe

Ga

Na

Mg
Mn

8,6

5,0
3,5

2,5

2,0

0,09

Varš . . .

Niķelis . .

Cinks
. . .

Alva .
.

.

Svins . . .

Antimons .

Hroms
. .

Cr
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2. tabula;

16 km zonā (svara procentos)

METĀLI

Pēdējā pazīme ir galvenā, un tāpēc jēdziens ~retais metāls"

ir relatīvs.

Metāla izmantošanas pakāpe un iegūšana atkarīga ne tikai

no izplatības un izkliedētības, bet arī no metāla un tā savieno-

jumu īpašībām. Pie tādām īpašībām pieder tā ķīmiskā aktivi-

tāte un savienojumu izturība.

Primitīvā tehnikā cilvēki varēja iegūt un saglabāt tikai tā-

dus metālus, kas bija tīrradņu veidā, viegli iegūstami no

rūdāmun rūdas pietiekoši bagātas. Tādimetāli ir zelts, sudrabs,

varš, svins, bet mazākā mērā dzelzs un alva. Tādēļ daudzi

vairāk izplatīti metāli zemes garozā tika atrasti un iegūti tīrā

veidā ievērojami vēlāk nekā virkne mazāk izplaīttu metālu.

Pie pirmajiem pieder (izplatības kārtībā) titāns, stroncijs,

rubīdijs, cirkonijs un vanādijs; pie otrajiem (tādā pašā kārtī-

bā) — varš, alva, svins, sudrabs, dzīvsudrabs, zelts, platīns

(skat. 2. tabulu).
Zelts un sudrabs, kas cilvēcei pazīstami jau kopš seniem

METĀLI

sim-

boli
0/
/o metāl i

sim-
boli /o

Nb

Th

Cs

Ge

Be

Sc

Hf

Mo

U

0,001
8.10~

4

7.10-4

7.10-4

6.10-4

6. JO-4

3,2.10-4

3.10~4

3.10—4

Tallijs . . .

Tantals . .

Volframs . .

Indijs . . .

Rēnijs . . .
Protaktīnijs.
Rādijs . . .

Tl

Ta

W

Irt

Re

Pa

Ra

3.10-4

2.10-4

1.10—*

1. IO-5

1.10-7

1. io_i°-

1.10-1»'

Cu

Ni

Zn

Sn

Pb

Sb

0,01

0,008

0,005
0,004

0,0016
4.10~5

Sudrabs .
.

Dzīvsudrabs

Zelts
. . .

Platīns
. .

Irīdijs . . .

Rodijs . . .

Ag

Hg
Au

Pt

Ir

Rh

1.10-5

7.10-6

5.10_7

5.10-7

Ī.IO-'

1.10"
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laikiem, ir simtiem tūkstošu reižu mazāk zemes garozā nekā

titāns un vanādijs, kurus tehnikā lieto tikai pēdējos gados.
Titāns ir sestais izplatītākais metāls dabā, vanādijs — četr-

padsmitais, alva — divdesmitais un svins — divdesmit ce-

turtais. Varš 60 reizes mazāk izplatīts nekā titāns, bet svins —

400 reizes.

b. IEGŪTAIS DAUDZUMS

Krāsainos metālus ražoja un apstrādāja jau senos laikos.

Tehniskais progress XIX—XX gs. ievērojami attīstīja krāsaino

metalurģiju. Palielinājās kā ~veco" metālu (vara, svina, cinka,

alvas) ražošana, tā arī citu metālu iegūšana.

Kapitālistiskajās zemēs 40 pēdējos gados visvairāk pieauga
divu metālu ražošana, kam ir liela nozīme kara rūpniecībā:

niķeļa — vairāk nekā 6 reizes un alumīnija — 39 reizes (skat.
3. tabulu).

3. tabula

Krāsaino metālu ražošana kapitālistiskajās zemes (1000 t)

Krāsaino metālu ražošana pieauga ari sociālistiskajās ze-

mēs. Bez ievadā atzīmētajiem skaitļiem par Padomju Savienī-

bu var atzīmēt, ka Ķīnā pēc tautas demokrātijas uzvaras

(1949. g.) laikā no 1952. līdz 1957. g. vara ražošana palielinā-
jusies 1,7 reizes, svina—3,3 reizes, cinka—3,1 reizi, alvas —

1,8 reizes, voltrama koncentrāta
— 1,5 reizes. Līdzīgs stāvoklis

ir Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Čehoslovakijā,
Polijā v. c. Līdz ar to kopējais krāsaino metālu daudzums visas

pasaules mērogā ievērojami pārsniedz 3. tabulas datus.

Literatūrā atrodams aprēķins, kas parāda, ka, lai gan visā

pasaulē no kopējā ražotā metālu daudzuma apmēram 94%

ir melnie metāli un tikai 6% krāsainie, krāsaino metālu kop-

* Ražošana samazinājās ekonomiskas krīzes dēļ.

Gadi Varš Svins Cinks Alva Alumīnijs Niķelis

1913.

1929.

1932.*

1937.

1947.

1953.

1955.

10 Ml

184d

88d

2230

2060

2470

2651

1150

1733

1150

1610

1280

1660

1615

975

1450

770

1550

1510

2130

2221

133

190

105

205

122

184

173

65

270

150

450

960

2190

2551

32

58

117

120

156

204
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vērtība ievērojami pārsniedz melno metālu kopvērtību. Tas ir

tāpēc, ka krāsaino metālu rūdas ir ievērojami nabadzīgākas
par dzelzs rūdām un metalurģiskais process sarežģītāks, līdz

ar to palielinās kurināmā, strāvas, piedevu v. tml. patēriņš,
ieskaitot rūdu ieguves un metalurģijas darbu apmaksu.

c. FIZIKĀLĀS UN MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Metālu īpašības iedala fizikālās, mehāniskās, ķīmiskās un

tehnoloģiskās īpašībās.
Pie fizikālām īpašībām pieder krāsa, īpatnējais svars,

elektriskā vadītspēja, siltuma vadītspēja, termiskā izplešanās,

īpatnējais siltums, magnētiskās īpašības v. c.

Pie mehāniskām — stiprība, elastība, cietība, stigrība,

plastiskums v. c.

Svarīgākiem krāsainiem metāliem dažu fizikālo un mehā-

nisko īpašību skaitliskās vērtības dotas 4. tabulā. Šo metālu

ķīmiskās īpašības (pretestība korozijai v. c.) un tehnoloģiskās

īpašības apskatītas turpmāk atsevišķo metālu aprakstos.
No 4. tabulas datiem redzams, ka smagākie metāli ir cēl-

metāli: platīns (īpatnējais svars 21,40) un zelts (19,28), ka

arī volframs (19,35). Svins, ko vispār sauc par tipisku smago

metālu, no tiem ievērojami atpaliek.

Vissmagākais metāls, kas tabulā gan nav dots, ir retais

metāls osmijs. Tas gandrīz divreiz smagāks nekā svins. Viens

litrs osmija sver 22,5 kg. Osmijam ir arī augsta kušanas tem-

peratūra (2500°, bet pēc dažu autoru datiem 2700°C). Šo cieto

un trauslo metālu lieto kompasu un pildspalvu izgatavošanai.
Atkarībā no kušanas temperatūras metālus mēdz iedalīt

šādās trijās grupās:

a) ļoti grūti kūstoši metāli, kas kūst pie ļoti augstām tem-

peratūrām (virs 2000°G), kā, piemēram, volframs, tantals,

molibdens, osmijs v. c.;

b) grūti kūstoši metāli, kas kūst pie augstām temperatūrām

(950°—2000CC), kā, piemēram, varš, zelts, kobalts, vanādijs
v. c.;

c) viegli kūstoši metāli, kas kūst pie zemam temperatūrām
(zem 950°C), kā, piemēram, cinks, svins, kadmijs, alva v. c.

Jo zemāka ir metāla kušanas temperatūra, jo vieglāk un

vienkāršāk iegūt no tā atlējumu.
Metālam īpatnējo elektrisko vadītspēju (y) aprēķina no 1 m
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gara vadītāja ar 1 mm
2 šķērsgriezumu pretestības, un tas ir

1 m

apgriezts lielums īpatnējai pretestībai (p) : y = —

omj mm
t'

Ja mainās vadītāja temperatūra, mainās tā vadītspēja.
4. tabulā redzams, ka vislielākā īpatnējā elektriska vadīt-

spēja ir sudrabam (y = 68), varam (64), zeltam (45,6), hro-

mam (38,4) un alumīnijam (37,0). Strāvu slikti vada dzīvsud-

rabs, bismuts un titāns. Titānam elektriskā vadītspēja ir 243

reizes mazāka nekā vislabākajam vadītājam, t. i., sudrabam.

Tehniskām vajadzībām kā elektriskās strāvas vadītāju
visbiežāk lieto varu. Varu sekmīgi aizvieto 3,3 reizes vieglākais

alumīnijs, kam gan īpatnējā vadītspēja apmēram par 58%

mazāka; vadītāja svara samazinājums pārspēj vadītspējas
samazinājumu.

īpatnējo elektrisko vadītspēju stipri ietekmē piemaisījumi.

Tā, piemēram, 0,13% fosfora piemaisījums samazina vara va-

dītspēju 1,8 reizes, 0,6% arsēna piemaisījums samazina

vara vadītspēju līdz 19 m/omi .mm
2

,
0,3% alvas — līdz

40 m/omi .mm
2
. Tāpēc elektrotehnikā ļoti svarīga nozīme ir

ķīmiski tīram varam.

Jāievēro, ka elektriskā vadītspēja atkarīga arī no metāla

apstrādes veida. Pēc velmēšanas, vilkšanas un apstrādes ar

skaidu nogriešanu vadītspēja samazinās. Tas izskaidrojams ar

kristāliskā režģa sabojāšanu, kas bremzē brīvo elektronu

kustību.

Interesanta parādība notiek pie temperatūras tuvu abso-

lūtai nullei (—273,16°): daudzos metālos piepeši elektriskā pre-

testība lēcienveidīgi samazinās līdz nullei. Šo parādību sauc

par supravadītspēju. Tā konstatējama alumīnijam, cinkam,
alvai, svinam, dzīvsudrabam un dažiem citiem metāliem.

Gandrīz paralēla īpašība elektriskai vadītspējai ir otra

īpašība — siltuma vadītspēja. Tāpat ar lielu siltuma vadītspēju
ievērojams sudrabs, varš, zelts un alumīnijs (hroms atpaliek),
un tā ir lielāka, jo tīrāks metāls. Laba siltuma vadītspēja dod

iespēju metālu arī vienmērīgi un ātri sakarsēt apstrādei ar

spiedienu, termiskai apstrādei. Aparātus, kam jāuzņem vai

jāatdod daudz siltuma, visbiežāk izgatavo no metāliem ar labu

siltuma vadītspēju — no vara un alumīnija. Slikti siltuma

vadītāji ir plaši lietotie smagie metāli svins un dzīvsudrabs.

Pēdējam siltuma vadītspēja ir 66 reizes mazāka nekā vislabā-

kajam vadītājam sudrabam.

Termiskās izplešanās koeficients rāda 1 m gara metāla

stieņa pagarināšanos, ja tā temperatūru paaugstina par I°C
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Šis skaitlis atkarīgs no temperatūras, un parasti tabulās dod

vidējo lielumu temperatūras robežās no 0 līdz 100°C*. Kā re-

dzams no tabulas, vislielākais pagarinājums ir dzīvsudrabam

(181.10 -6 ) un uz pusi no tā mazāks cēzijam (97.10-6), bet

alumīnijam 7,5 reizes un varam pat 11 reizes mazāks.

Dzīvsudraba lielo pagarinājumu (tas gan ir šķidrā stāvoklī)
uzskatāmi izmanto dzīvsudraba termometros.

Kušanas siltums ir siltuma daudzums (kkal), kas vajadzīgs,
lai izkausētu 1 kg līdz kušanas temperatūrai sakarsēta metāla.

Izkausētam metālam atdziestot, sacietēšanas laikā šis siltums

izdalās no metāla. Visā kušanas laikā, kamēr metāls nav iz-

kusis, metāla kušanas temperatūra nemainās. Kā redzams

4. tabulā, vislielākais kušanas siltums ir alumīnijam (93,96

kkallkg), nedaudz mazāks — titānam (90,8) un vismazākais —

dzīvsudrabam (2,7). Jo mazāks kušanas siltums, jo mazāk

siltuma zuduma metāla liešanas procesā.

Īpatnējais siltums ir siltuma daudzums (kkal), kas jāpievada
1 kg metāla, lai to sasildītu par I°C. īpatnējais siltums aug līdz

ar temperatūras pieaugumu, tāpēc noteiktam temperatūras
intervālam jāņem vidējais īpatnējais siltums.

Tabulās visbiežāk īpatnējo siltumu dod pie 20° vai kā

vidējo lielumu intervālā no 0 līdz 100°C.

Liels īpatnējais siltums ir vieglajiem metāliem, kā magni-

jam (0,243 kkallkg C

C), alumīnijam (0,214), berilijam (0,508).
Turklāt smagajam svinam tas ir vismazākais (0,0309). Tā kā

svinam ir arī mazs kušanas siltums (6,26 kkalļkg), tad, at-

tiecinot pret svara vienību, tā izkausēšanai jāpatērē maz sil-

tuma.

Konstrukcijās svarīga īpašība ir elastība. To raksturo

metāla elastības modulis (č). Jo lielāks elastības modulis,

jo mazāka izstrādājuma elastīgā deformācija slogošanas laikā,

piemēram, stiepē vai spiedē.

Augsts elastības modulis ir molibdenam (35 000 kGļmm 2)

un voliramam (35 000—38 000), kas ir 1,75 reizes lielāks nekā

vissvarīgākajam rūpniecības metālam dzelzij (20 000), turpre-
tim svinam neliels (1500—1800).

Ļoti svarīga mehāniskā īpašība ir stiprība. Stiprība ir

metāla spēja pretoties ārējiem spēkiem, kas cenšas to sagraut.
Parasti par metāla stiprību spriež pēc stiepes pārbaudē iegūtā
robežstiprības (<jh kGļmm2 ) lieluma. Metāla plastiskumu

* Termiskas izplešanas koeficienta aile doto skaitli lietojot ap-

rēķinā, tas jāpareizina nevis ar JO6, bet ar JU—6
.
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raksturo tajā pašā pārbaudē iegūtais relatīvā pagarinājuma

■<8%) lielums.

Konstrukcijām ļoti noderīgi ir tādi metāli, kam augsta

robežstiprība un relatīvais pagarinājums. Tādi metāli, pie-
mēram, ir niķelis (crb = 45—56 kG/mm2; § = 35—40%),
cirkonijs (ab

= 25—56 kG/mm
2; 8= 12—31%), molibdens,

titāns v. c.; tomēr šo metālu lietošanu ierobežo tas apstāklis,
ka tie ir deficīti metāli.

Atsevišķi vēl jāatzīmē titāns. Titānam bez augstās robež-

stiprības ir arī mazs īpatnējais svars. Tamir arī liela pretestība

pret koroziju. Titānam tātad ir tāds īpašību komplekss, ko

jau sen uzskata par vēlamu konstruktori un metālisti.

Robežstiprība un relatīvais pagarinājums ir ļoti atkarīgs no

tā, vai metālam ir atlieta metāla struktūra, vai tas ir deformēts

vai arī termiski apstrādāts. Vienam un tam pašam metālam

pēc minētajām apstrādēm ir savādākas šo īpašību (arī citu

īpašību) skaitliskās vērtības, tāpēc arī 4. tabulā daudzu me-

tālu mehānisko īpašību skaitliskām vērtībām ir liels diapazons.
Cietība ir metāla spēja pretoties kāda cietāka metāla vai

ķermeņa tieksmei iespiesties tā virsmā. Šī īpašība cieši sais-

tīta ar stiprību, taču dažreiz tai ir arī patstāvīga nozīme. No

tās atkarīga, piemēram, metāla apstrādājamība: jo cietāks

metāls, jo lielāks spēks nepieciešams tā apstrādei.
Ar lielu cietību izceļas hroms (Brinela cietības skaitlis

HB-500—900 kg/mm 2
), volframs (200—400) un urāns (165—

385), bet ļoti mīksti ir retie metāli — gallijs (2,5), indijs (1)
un rubīdijs (0,2).

2. GALVENIE KRĀSAINIE METĀLI

a. VARŠ

Varš pieder pie metālu grupas, kas pazīstami jau tālā senat-

ne. Senie ēģiptieši varu ieguva jau 4000 gadus pirms mūsu

ēras un no 'tā. izgatavoja darba rīkus. Tikai pēc vara

laikmeta sākās bronzas laikmets. Lielās ēģiptiešu piramīdas
būvētas pārejas periodā no vara laikmeta uz bronzas laikmetu.

Latvijas teritorijā vara vai parasti bronzas priekšmeti
pirmoreiz parādījušies apmēram II gadu tūkstoša vidū pr. m. ē.

Kaukāza un Ukraina bronzas rīki lietoti agrāk — jau 111

gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. Viduseiropā varu pazina ap
2000 gadu pr. m. c.
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Vara lietošanai ir liela

nozīme cilvēces materiālās

kultūras attīstībā. Neskato-

ties uz dzelzs parādīšanos

(dzelzs laikmeta sākums),
varš nezaudēja savu nozīmi

un to turpināja un turpina
arī patlaban lietot blakus

melnajiem metāliem. Mūs-

dienās varš lietošanas dau-

dzuma ziņā ieņem otro

vietu pēc dzelzs.

īpašības. Varš ir rudi

sarkanā krāsā, diezgan
mīksts, labi kaļams un vel-

1. att. Vara mikrostruktūras shēma

kams. Ļoti labi vada elektrību un siltumu. Sticpes robež-

stiprība (a b kGļmrr?): lietam metālam — 17, pastiprinātam
((izkaldinātam) — 40—50 un atkvēlinātam — 20—24 ar

attiecīgajiem relatīvajiem pagarinājumiem (8% —18; (i

un 50).
Tīrā vara mikrostruktūra sastāv no graudiem ar raksturī-

giem dubultniekiem (1. attēls). Vara mehānisko īpašību iz-

maiņa atkarībā no graudu lieluma un deformācijas pakāpes
dota 2. attēlā un mehāniskās īpašības pie augstām tempera-
tūrām — 3. attēlā.

Sausā gaisā un pie parastās temperatūras varš neoksidējas,
bet mitrā gaisā pārklājas ar polēkzaļu patinas plēvīti (sastāv
no vara hidroksīda un karbonāta), kas pasargā metālu no

tālākas oksidēšanās. Tāpēc veci vara un tā sakausējuma —

bronzas priekšmeti ir zaļi. Vara sakausējumu pieminekļus

speciāli patinē, lai piešķirtu zaļo krāsu, jo gaisā varš patinē-

jas nevienmērīgi.
Ka patina aizsargā vara izstrādājumus ilgu laiku, to labi

liecina Rīgas Doma baznīcas torņa vara jumts, kas ir visvecā-

kais vara jumts Rīgā (no 1776. g.). Tā vara plākšņu (biezums

0,5—0,9 mm) spektrālā analīze rādīja, ka metāls ļoti tīrs. Stie-

pes pārbaudē autors no parauga ieguva nelielu robežstiprību

(crh = 17—19 kG/mm2 ) un relatīvo pagarinājumu (8 == 14,5—
■—18,5%), jo patina sabojājusi virsmas gludumu.

Literatūrā atrodami attēli, kur redzams, ka Vācijā saglabā-
jies 650 gadus vecs baznīcas vara jumts un Ēģiptē atrasts

5000 gadus vecs vara ūdenscaurules gabals.
Patina nav indīga. Tā bieži tiek sajaukta ar apsūbējumu,
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Vara marku ķīmiskais sastāva

kas rodas, varam savienojoties ar organiskām skābēm (etiķ-

skābi, citronskābi, skābiem ēdieniem v. tml.). Šis zaļais ap-

sūbējums ir indīgs, tāpēc ēdienus nedrīkst uzglabāt nearvotos

vara traukos.

2. att. Vara (marka MO) mehāniskoīpašību izmaiņa atkarībā no graudu
lieluma un deformācijas lieluma

dO

,U

A2
43

U

99,95 0
r
002

99,90 0,002

99,70 0
r
002'

99,5 0
r
003

99,0 . 0
r
005

0,002.

0,002

0,005

0,05
0,20

0,002

0,005

0,01'

0,05

0,20

0,005

0,05

0,05

0,10

0,005

0,20

0,20

Vara lietņi doti TOCT 193-53.



5. t a 1) 11 I a

(%) (rOCT 859-41*)

3. att. Vara (marka M1) mehāniskās īpašības pie
augstām temperatūrām

Piemaisījumu daudzums vara markas noteikts ar TOCT

859-41 (5. tabula).

Piemaisījumu ietekme uz vara elektrisko vadītspēju pa-
rādīta 4. attēlā. Piemaisījumi, kas nešķīst varā vai veido neme-

tāliskus ieslēgumus (piemēram, svins, bismuts, sulfīdi, oksīdi

un silikāti) un atrodas atsevišķu izolētu daļiņu veidā, maz

maina tā elektrisko vadītspēju. Vara elektrisko vadītspēju
dažādā veidā maina elementi, kas dod ar to cietus šķīdumus.

192*

(ne vairāk)

Sn s Za kopā

0,005

0,005
0,01

0,05

0,30

0,002
0,002

0,05
0,05

0,005

0,005

0,01

0,01

0,02

0,02

0,08
0,10

0,10

0,15

0,005

0,005

0,05

0,10
0,30
0,5

1.0
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4. att. Piemaisījumu ietekme uz vara

elektrisko vadītspēju

Tā, piemēram, sudrabs

ļoti maz pazemini

vadītspēju. Turpretim
arsēns un sevišķi ios-

fors krasi pazemina

vadītspēju.

Ja nav vajadzīgi va

di ar lielu stiepes robež-

stiprību, tos izgatavo
no tīra vara. Citos

gadījumos (piemēram,
ielu dzelzceļu un tro-

lejbusu vadiem) varu

leģē ar nelielu kad-

mija daudzumu (o,B—

1,0% Cd). Šis paņē-

miens dod iespēju gandrīz trīskāršot stiepes robežstiprību un

panākt tādu elektrisko vadītspēju, kas aptuveni vienlīdzīga

§0% no tīrā vara vadītspējas.
Mehāniskās un tehnoloģiskās īpašības stipri pazemina bis-

muts, svins, sērs un skābeklis: Bismuts un svins gandrīz ne-

maz nešķīst varā un izveido viegli kūstošu eitektiku pa graudu

robežām, radot tā saucamo ~sarkanlūstamību" un
līdz ar te

traucējot vara karsto velmēšanu.

Sers veido vara sullīdu (Cu2S), kas savukārt dod ar varu

ļoti trauslu eitektiku, un padara varu trauslu.

Skābeklis varā jau ļoti nelielā daudzumā veido vara oksīdu

<Cu2o). Vara oksīds savukārt dod ar varu trauslu eitektiku

<eitektika satur tikai 3,4% CmO) pa graudu robežām — pa-

dara varu trauslu. Bez tam, ja šādu varu sakarsē atmosfēra,

kas satur ūdeņradi (piemēram, metinot ar ūdeņradi), pēdējais
dilundē varā un, savienojoties pa graudu robežām ar skābekli,

izveido ūdens tvaikus. Ūdens tvaiki nespēj izspiesties no me-

tāla un paliek ieslēgti mazā tilpumā, līdz pārrauj metālu,

izveidojot daudzas sīkas plaisas. Šī parādība nosaukta par

„ūdeņraža slimību".

Pēdējā laikā sāk plaši lietot divas tādas vara šķirnes, kas

rūpīgi dezoksidētas un kuru skābekļa saturs ir 0%: vienu

dezoksidē ar fosforu vai silīciju (iegūst dezoksidēto šķirni)
un otru kausē tādos apstākļos, ka metāls nevar uzsūkt skā-

bekli no gaisa vai krāšņu gāzēm (iegūst bezskābekļa šķirni).

Sēra un skābekļa piemaisījumi nerada varā sarkanlūsta-
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mītni, jo Cll-CII2S un Cu-CuaO eitektiku kušanas temperatū-
ras pārsniedz vara velmēšanas temperatūru.

Apstrādājot varu aukstā stāvoklī ar spiedienu (velmējot,
velkot vai štancējot), vara graudi sagrūst sīkās šķembās un

notiek to orientācija metāla plūšanas virzienā — tas kļūst
it kā šķiedrains. Vara elektriskā vadītspēja pēc aukstās ap-

strādes (pastiprināšanas) mazliet pazeminās.

Lai radītu normālu smalkgraudainu, vienādasu struktūru

un atgūtu vara plastiskās īpašības, izdara rekristalizācijas at-

kvēlināšanu.

Šajā procesā pie rekristalizācijas temperatūras no defor-

mēto graudu sīkām šķembām rodas jauni graudi, kam ir pa-

reizi (nesagrozīti) kristāliskie režģi.

Akad. A. Bočvars atrada, ka tīru metālu rekristalizācijas

temperatūra aptuveni ir 0,4 no absolūtās kušanas tempera-
tūras:

rpabs. r\ / rpabs.
Arekr. ~ U,4 1kuš.

Lietojot šo formulu, var noteikt, ka vara rekristalizācijas

temperatūra ir aptuveni 270CC. Taču pie šīs temperatūras

process noris vēl ļoti lēni. Lai paātrinātu rekristalizācijas
procesa ātrumu, nepieciešama augstāka temperatūra. Parasti

atkvēlina pie 500—700CC.

Graudu augšana atkarīga ne tikai no sakarsēšanas tempe-
ratūras, bet arī no deformācijas lieluma (5. attēls). Pēc lielas

deformācijas graudi aug visai maz; vislielākā graudu augšana

novērojama pēc nelielas deformācijas. Deformāciju, pie kuras

sakarsējot novērojama vislielākā graudu augšana, sauc par
kritisko deformāciju. Tīram varam tā ir 2—8% robežās.

Svarīga tehnoloģiska īpašība ir lejamība. Tīrs varš nav

sevišķi labs lejamais metāls. Tas izkausētā stāvoklī uzsūc

gāzes, tādēļ dod porainu atlējumu. Lineārais sarukums ir

ap 2%. Lai uzlabotu lojamību, tad pieliek niecīgā daudzumā

Zn, Mg, Si, P, Sn, Mn, Ni, Cd vai Be, kopsummā ne vairāk

kā 1%. Blīva atlējuma iegūšanai vēl jāņem formzeme ar labu

gāzes caurlaidību, kā arī jāizveido formā augstāks ielietnis

un izplūdnis. Liešanas temperatūra 1150—1200CC.

Varam ir ļoti laba veidojamība aukstā stāvoklī (augsts plas-
tiskums). Tas dod iespēju izvilkt ļoti maza diametra (0,01 mm)
stiepli un štancējot iegūt dziļus izvilkumus.

Karstai apstrādei ar spiedienu varu sakarsē līdz 900—

1050°C.
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Vara apstradajamība ar griešanu ir slikta, jo varš ķepS

griežņi.
Vara lodēšana ar mīkstlodi vai cietlodi nerada nekādas

grūtības; lodē ar alvu un alvas hlorīdu kā dezoksidēsanas lī-

dzekli, ar sudrabu un boraku vai ar misiņu un borskābi.

5. att. Elektrolītiska vara rekristalizācijas diagrama
(izturēšanas laiks 0,5— 1 st.)

Metināšanā varam ir tieksme uz rupjgraudainību un sa-

rukuma spriegumiem, tāpēc stiprība pamazinās pat līdz 50%

no sākuma vērtības; metinājuma vietu uzlabo ar karstu

āmurošauu.

legūšana (skat. 6. attēlu). Dabā varu paretam sastop tīr-

radņu veidā (99,9% Cv) maisījumā ar tukšiem iežiem. Tīr-

radņu varš Ziemeļamerikā atrasts reizēm pat vairāku simtu

kilogramu smagos gabalos. Bet, tā kā vara atradnes pasaulē
satur tikai ap 5% tīrradņa vara, tad tā nozīme rūpniecībā
nav liela.

Varš sastopams visbiežāk savienojumā ar sēru (ap 80%

no visas pasaules vara rūdām ir sulfīdi) un skābekli (ap 15%);
ar sēru — kā vara spīdums (CU2S), vara kolčedāns (CuFeS2),
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bormts (CußFeSj); ar skābekli — ka kuprīts (GuaO), malahīts

<CuCO3 Cu'(OH)) v. c.

Rūpnieciski izmantojamās rūdās vara vidēji ir 1—2%,
minimāli — 0,5% ; ja vara ir 3% un vairāk, tad tās sauc par

bagātām rūdām. XIX gs. sākumā izmantoja līkai tādu rūdu,
kas saturēja varu ne mazāk kā 10%.. Jāatzīmē, ka vara rūdas

parasti satur arī citus metālus.

Padomju Savienībā galvenās vara rūdas atradnes atrodas

Urālos, Kazahijā, Aizkaukāzā un Uzbekijā. Ārzemēs galvenā-
kās atradnes ir Amerikā (ASV, Čīlē), Āfrikā (Rodēzijā, Beļģijas
Kongo), Austrālijā, Japānā, Spānijā v. c.

Senāk varu parasti ieguva tieši no rūdas, kausējot oksīdu

rūdas vai apdedzinātas sullīda rūdas. Tomēr šis paņēmiens
derīgs vara iegūšanai tikai no bagātām rūdām, kuru krājumi

nav lieli. Tagad rūdu lielāko daļu sasmalcina (graudu izmērs

0,05—0,5 mm) un ar llotācijas paņēmienu iegūst vara koncen-

trātu ar lielāku vara daudzumu (15—20%). Tālāk šo koncen-

trātu apdedzina daudzplauktu krāsnī vai — pēdējos gados —

tā saucamā ~verdošā" slānī. Tādā apdedzināšanā oksidē

dzelzi, samazina sēra daudzumu, atdala arsēnu, antimonu un

citus piemaisījumus.
Pēc tam kausē rūdas liesmas (atstarošanas) krāsnī. Mo-

dernā liesmas krāsnī diennaktī var izkausēt vidēji 700—

2000 t apdedzinātās rūdas un 400—1000 t neapdedzinātās
rūdas. Kā kurināmo lieto mazutu, dabisko gāzi un ogļu

putekļus.
Gabalaino rūdu mēdz kausēt arī šahtveida krāsnī. Tas ir

ievērojami mazāk izplatīts paņēmiens nekā kausēšana liesmas

krāsnī.

Kā pirmajā, tā arī otrajā paņēmienā iegūto šķidro meln-

varu jeb vara akmeni ielej speciālā konvertorā, kur caur

šķidro melnvaru izpūš gaisu (10 —12 sL ilgi). Konvertora

ietilpība 30—75 t.

legūtais konvertora varš jāattīra vēl no dažiem tādiem pie-

maisījumiem, kas pasliktina vara īpašības. Attīrīšanu (uguns

rafinēšanu) veic liesmas krāsnī. Modernās vara rafinēšanas

krāsnis būvē ar 250 līdz 350 t ietilpību. levietojot krāsnī

■cietu varu, process ilgst 16—25 st., bet, ielejot šķidru varu,—

10—14 stundas.

Lai iegūtu ļoti tini varu (99,9% Cv un vairāk), kā arī pie
tās pašas reizes zeltu, sudrabuun citus vērtīgus metālus, tad pēc

uguns rafinēšanas vēl veic elektrolītisko rafinēšanu. Padomju
Savienībā ap 95% no ražotā vara ir elektrolītiski rafinēts.
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6. att. Vara rūdas pārstrādāšanas tehnoloģijas shēma parastā varā un

elektrolītiskā varā
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Elektrolīzes vannas dibenā nogulsnējušās dūņas satur tik daudz

zelta un sudraba, ka sedz visus tīrīšanas izdevumus. legūtos

vara katodus izkausē liesmu krāsnī un atlej vai izvelmē no ši

tā saucamā elektrolītiskā vara dažādus izstrādājumus.
Lai gan Latvijā vara rūdas atradnes nav atrodamas, tomēr

senāk šeit bijusi izvērsta vara metalurģija. Tā, piemēram,
XVII gs. Kurzemē strādājuši 7 vara cepļi, kas pārstrādājuši
ievestu rūdu un vara lūžņus. Literatūrā sastopamas arī at-

zīmes, ka XIX gs. sākuma Vidzemē (Vangažos, Allažos,

Ikšķilē) atradušās nelielas vara rūpnīcas — manufaktūras

(kaparāmuri), kas pārstrādājuši no Pēterburgas saņemto jauno

varu un apkārtnē savākto veco varu. Pateicoties vietējai
mežu bagātībai, vara apstrādei nepieciešamo kokogļu nav

trūcis.

Lietošana. Galvenais vara patērētājs ir elektrotehnika,
kas patērē vairāk nekā 50% no visa ieguvuma. No tā izgatavo
strāvas vadīšanai lielos daudzumos dažādus vadus, stieņus,
kolektorus, v. tml. 40 000 kVA ģeneratora izgatavošanai ne-

pieciešams ap 18 i vara. Daudz vara patērē tīrā veidā arī

ķīmisko aparātu izgatavošanai (vakuuma un pārtvaices apa-

rāti, saldēšanas, sakarsēšanas un žāvēšanas ietaises, spirāl-
veida caurules, alus darītavas katli v. c).

levērojamu daudzumu vara patērē sakausējumu izgatavo-
šanai. To sakausē ar cinku, alvu, niķeli un citiem metāliem.

Markas M0un Ml lieto strāvas vadītājiem un augstas
tīrības sakausējumiem; marku M2— strāvas vadītājiem, vel-

mējumiem v. c.; markas M3un M4—lejamām bronzām un

dažādiem mazsvarīgiem sakausējumiem.

b. ALVA

Alva pieder pie senpazīstamo metālu grupas. Tās lietošanas

sākums meklējams jau pirms dzelzs atklāšanas, bronzas laik-

meta sākumā. Bronza ir vecākais sakausējums, kas satur alvu.

Seno laiku kausētā bronza satur aptuveni 90% vara un \Q%

alvas. Tāda sastāva bronzu lieto arī mūsdienās, piemēram,
marka Bp. 010 (satur 9—11% alvas). Mūsdienās alva kļuvusi

par delicīta metālu, jo pēc tās ir liels pieprasījums, to cenšas

aizvietot ar dažādiem citiem metāliem, piemēram, bronzā

alvu aizvieto ar lētāku metālu alumīniju; alvas papīru jeb
slaniolu (no vārda stannum — alva), ko lieto šokolādes, tējas,
siera, tabakas un citu vielu iesaiņošanai, lai tās nezaudētu
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savu aromātu, un kas senāk bija galvenais iesaiņošanas lī-

dzeklis,- tagad sekmīgi aizvieto lētā alumīnija folija (lieto daž-

reiz arī tīra cinka loliju); alvotās konservu kārbas aizvieto

ar stikla traukiem v. tml.

īpašības. Alva ir sudrabaini balts metāls ar zilganu spī-
dumu. Tas ir viens no mīkstākajiem metāliem: viegli izvel-

mējams plānās lapiņās (lolijās, kā, piemēram, staniolā), kuru

biezums 0,0068 — 0,13 mm.

Alva kļūst trausla pie 200CC, un to var saberzt par pulveri.
Alvai ir trīs alotropiskas modifikācijas: a alva (pelēkā),

.{J alva (baltā) un y alva. Baltā alva (13 alva) ir pastāvīga no

-f-18 līdz 161°C, bet, atdzesējot to zem +18° (sevišķi robežās

no —20 līdz —50°), alva pārvēršas pelēkā pulverveida modi-

fikācijā (~alvas mēris"). Pārvēršanās ātrums 18° tuvumā ir

ļoti mazs, tāpēc arī baltā alva var būt zem +18° un pelēkā
virs +18°. Lai pasargātu alvas izstrādājumus no alvas mēra,
kas iesākas uz izstrādājumu virsmas pelēku plankumu veidā,
tad alvas lieteņi un izstrādājumi ziemā jāglabā telpās ar tem-

peratūru ne zemāku par +12 CC.

Alvas mēri dažreiz sauc arī par ~muzeja slimību", jo tas

novērojams muzejos uzglabātiem alvas priekšmetiem.

Pārkausējot pelēko alvu, viegli iegūst atkal balto alvu.

Kā aktīvus kušņus lieto kolofoniju un salmiaku.

Alvas liešanas temperatūra ir 350—400
CC, lineārais saru-

.kums 2,7%.

Alvai ir rupji kristāliska struktūra, un, lokot tās stienīti,
/dzirdama īpatnēja čirkstēšana, kas rodas, kristāliem savstar-

pēji berzējoties. Rekristalizācijas sākuma temperatūra 10—

25CC. Apstrādājamība ar griešanu ir laba.

Alvas izskats nepārmainās ne tikai sausā, bet arī mitrā

gaisā. Atšķaidītas skābes to neietekmē. Alvas savienojumi
nav arī veselībai kaitīgi. Šo visu iemeslu dēļ tagadējo porcelāna
trauku vietā senāk plaši lietoja alvas traukus. Alvas trauku

meistari bija arī senajā Rīgā. Rietumos, piemēram, Vācijā,
Dānijā, Anglijā, vēl tagad izgatavo alvas traukus, sevišķu
vērību piegriežot to formai un kombinējot kopā ar porcelānu.

Alvas piejaukums daudzos metālos un sakausējumos pa-

augstina to izturību pret koroziju (misiņš, svina sakausējumi

.kabeļu apvalkam v. c).

Alumīnija, cinka un vara piemaisījumi stipri pamazina
.alvas pretestību korozijai. Sevišķi kaitīgs alvā ir cinks, ja alvu

lieto tvaika katlu aizsargkorķiem.
Ļoti kaitīgs piemaisījums ir arsēns. Tas pasliktina ne tikai
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meliāniskās īpašības un plūstamību, bet, atrodoties alvā un sa-

skaroties ar skābēm, dod stipri indīgo arsēna ūdeņradi (AsH
3
).

Alvas markas ir dotas TOCT 860-41, kur arī stingri no-

teikts piemaisījumu sastāvs. Izšķir šādas markas: 01 (satur
vismaz 99,90% alvas), 02, 03 un 04 (96,25%).

legūšana. Visizplatītākais un praktiski vienīgais rūpniecī-
bas minerāls, kas satur alvu, ir alvas akmens jeb kasiterīts

(Sno2).Bez tam alva atrodas savienojumā ar sēru vara alvas

pirītā (Cu2
FeSnS

4
un (Fe, Sn) S

2 ). Parasti alvas rūdas atrad-

nes nav lielas un ir izkaisītas. Viena no lielākajām atradnēm

ir Malajas pussalā un Bolīvijā. levērojama nozīme alvas me-

talurģijā ir otrreizējai alvai, kas savākta no bronzas lūžņiem,
izlietotām konservu kārbām v. tml.

Mūsu zeme tagad ir pietiekami bagāta ar alvu un var to

pat eksportēt. Tā, piemēram, 1958. gada II ceturksnī uz

Angliju eksportēja 2090 t alvas.

Sulfīdu rūdas reducē apdedzinot. Alvas oksīdu reducē ar

oglekli šahtas vai liesmas krāsnī. Izejalvu tālāk ralinē galveno-
kārt liesmu krāsnī un retāk elektrolītiski.

Lietošana. Alvu lieto skārdu gatavošanai konservu rūp-
niecībai (alvotu melno dzelzs skārdu sauc par balto skārdu),

mīkstlodēm, folijām, alvošanai un dažādiem alvas sakausē-

jumiem.
Marku 01 lieto konservu skārdu alvošanai un mīkstlodes

nOC90 izgatavošanai; marku 02 — babītam B 83, mīkst-

lodei IIOC6I, alvas caurulēm, folijām un plāksnītēm, virtuves

piederumiem un ēdienu katlu alvošanai; marku 03— mīkst-

lodei IT 0C 40; marku 04 — dažādiem pārējiem babītiem,
mīkstlodēm un mazalvas sakausējumiem.

c. CINKS

Cinku senatnē pazina tikai rūdās, savienojumos (cinka ok-

sīds) un vara sakausējumos (misiņš). Tā iegūšanas procesu

izstrādāja XVIII gs. sākumā un četrdesmitajos gados Bristolē

atklāja pirmo rūpnīcu cinka iegūšanai. Ražošanas daudzuma

ziņā tas starp krāsainajiem metāliem atrodas trešajā vietā un

ir vislētākais krāsainais metāls.

īpašības. Cinks ir zilganpelēks, spožs metāls. Cinkam nav

alotropisko modifikāciju, taču atkarībā no temperatūras
mainās īpašības, piemēram, pie parastās istabas temperatū-
ras cinks ir trausls, bet, sakarsēts līdz 100—150°*, kļūst mīksts,

* Daži autori min 90—160—170°C.
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viegli kaļams, stiepjams un velmējams līdz 0,05 mm plānās
loksnēs. Sakarsējot pāri šai temperatūrai, cinks kļūst atkal

trausls un pat viegli saberžams par pulveri (pie 250—300CC).

Ļoti tīrs cinks ir raksturīgs ar augstu pretestību korozijai
atmosfēras apstākļos, jūras ūdenī un citos apstākļos, jo uz tā

virsmas rodas aizsargplēvīte; plēvīte sastāv no ZnO, ZnC0
3,

ZnS0
4

v. c, un tā blīvi turas uz metāla. Sausā gaisā cinks

neoksidējas, ilgi paliek spožs. Karsts ūdens un tvaiki sagrauj
cinku ātri. Skābēs un sārmos cinks šķīst.

Ginka mehāniskās īpašības ir atkarīgas no iepriekšējās

apstrādes veida. Proporcionalitātes robežas (tTp ), robežstiprī-
bas (ab) un relatīvā pagarinājuma (8) vērtības atlietam un

velmētam metālam dotas 6. tabulā. No tās redzams, ka

atlietā cinka robežstiprība ir ievērojami mazāka nekā velmēta

un ka cinks parasti stiprāks perpendikulāri velmēšanas vir-

zienam nekā paralēli.

6. tabii 1 a

(auka stiepos pārbaude iegūtas o ,
8

b
un o vērtības

Cinks šķidrā stāvoklī ir ļoti plūstošs, labi aizpilda liešanas

formu, bet tam izveidojas rupjgraudaina struktūra (7. attēls).
Liešanas temperatūra 430—450CC. Lineārais sarukums 1,1—

1,5%. Rekristalizācijas sākuma temperatūra 20CC. Atkvēli-

nāšanas temperatūra 50—100CC. Apstrādājamība ar griešanu
ir laba. Labi lodējas un metinās.

Pie paaugstinātas temperatūras cinks viegli iztvaiko un

tūliņ sadeg ar zilganu liesmu (savienojas ar gaisa skābekli),
izveidojot cinka oksīdu (cinka baltumu).

Cinkots skārds, saskaroties ar skābēm, dod indīgus savie-

nojumus, tāpēc no tāda nedrīkst izgatavot ēdienu traukus.

Kausēšanas laikā jāsargās arī no veselībai kaitīgajiem cinka

tvaikiem.

Cinkota dzelzs skārda virsma zināmā mērā atgādina salā

radušos ledus rakstu uz loga. stikla (8. attēls). Šīs ~pārslas

Aprēķi-
nātie

lielumi

CO
co bf

— !-,

Velmētas plāksnītes biezums (mm) un velmēšanas virziens

25,4 15,24 6,35 2,54

II li II ± II

<pkG/mm 2 1,48

tj.kG/mm* 6,36

2,04 3,23 2,95 2,81 I
I

3,62 3,51 2,53

15,68

3,86

14,97 16,20 15,10 16,50 16,71 15,65 23.60

• % - 4,8 0,3 16,6 5,8 11,9 0,3 18,7 14,3
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jeb kristāli ir cinka pārklājuma pirmās kristalizācijas rezul-

tāts. To izmēri, forma un spīdums atkarīgi galvenokārt no

.atdzesēšanas ātruma, pārklājuma biezuma, tērauda (dzelzs)
sastāva un iepriekšējās skārda apstrādes, kā ari daļēji no

kodināšanas. Ļoti plāns un ātri atdzesēts pārklājums nedod

7. att. Atlietas cinka plāksnes lūzuma struktūra (dabiskā
lielumā)

rakstu. Rūpnīcas ~Sarkanais metalurgs" cinkotam skārdam

neredz tādu virsmu, kāda parādīta 8. attēlā, jo cinkam

piemaisīts nedaudz

alumīnija.
(li nka markas un pie-

maisījumu daudzums

markās ir noteikts

ar TOCT 3640-47.

Izšķir šādas mar-

kas: Iļß (satur vis-

maz 99,99% cinka),

140, U,l, 112,143 un 144

(97,5%).

legūšana. Daba

cinks sastopams kā

cinka māns (ZnS),

galmejs jeb ogļskābais
cinks (ZnCO3) v. c.

Bagātas atradnes ir kā

pie mums, Padomju
8. att. Cinkota skārda virsmas raksts

(dabiskā lielumā)
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Savienībā, tā ari ārzemes: ASV, Austrālijā, Kanādā, Mek-

sikā un citur.

legūšanas procesu iesāk ar cinka koncentrāta apdedzinā-
šanu. No koncentrāta cinku atdala ar pirometalurģisko vai

hidromctalurģisko paņēmienu, pie kam pēdējais ekonomisku

apsvērumu dēļ izspiež pirmo. Hidrometalurģiskā paņēmienā
cinka koncentrātu apstrādā ar sērskābi, šķīdumu attīra no

piemaisījumiem un iegūto cinka sulfātu (ZnSOJ sadala-clek-

trolītiski. legūto cinku atlej lieteņu veidā.

Liekšana. Cinku lieto galvenokārt dzelzs skārda cinko-

šanai (lai pasargātu pret koroziju) un sakausējumiem (vis-

izplatītākais sakausējums ir misiņš). Bez tam, pateicoties
savām antikorozijas īpašībām, cinku lieto arī tīrā veidā. Daudz

cinka patērē elektrorūpniecībā anodbaterijām.
Marku LI,B lieto sevišķi svarīgu aviācijas un autoaparātu

detaļu spiedliešanai, ķīmiski tīru reaktīvu izgatavošanai v. c.;

marku IļO — svarīgu detaļu spiedliešanai, galvanisko elementu

cinka skārdiem un cinka sakausējumiem; marku Iļl — galva-
niskai cinkošanai, speciāliem misiņiem un citiem sakausē-

jumiem, kā arī dezoksidēšanas līdzekļa izgatavošanai konservu

kārbu skārda alvošanā; marku U,2 — cinka skārdiem, vara-

cinka sakausējumiem un bronzai, stiepļu cinkošanai, metali-

zācijai v. c.; marku 113 — cinka skārdiem, vara-cinka sakau-

sējumiem un karstai tērauda skārda cinkošanai; marku 114 —

lejamiem vara-cinka sakausējumiem, cinka skārdiem un

karstai cinkošanai.

d. SVINS

Svins ir viens no vissenāk pazīstamajiem metāliem. To

sāka iegūt vienlaikus ar zeltu un sudrabu senajā Ēģiptē.
Tāpat arī senie romieši prata iegūt metālisku svinu un izgata-
voja no tā ūdon6vada caurules, skārdus, monētas. Kad pēc
pulvera izgudrošanas sāka lietot šaujamos ieročus, svinu plaši
lietoja kara vajadzībām, gatavojot no tā lielos daudzumos

lodes un skrotis. XIX un XX gs. svinu sāka lietot dažādām

vajadzībām. Ja pirms pirmā pasaules kara (1913. g.) svinu

ieguva vairāk nekā varu, tad tagad tas ir ceturtajā vietā (aiz

vara, alumīnija un cinka).
īpašības. Svins ir zilganpelēks metāls. Kušanas temperatūra

zema (viegli kausējams), liels īpatnējais svars un laba apstrā-
dājamība. Svins ir mīksts, viegli griežams, kaļams, stiepjams
un velmējams. Tikai apstrādājot svinu ar griešanu, skaidas
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rada uzķepumu uz griežņi. Pie parastās istabas temperatūrai

svinu nevar iegūt pastiprinātā stāvoklī, jo tam rekristalizā-

cijas temperatūra ir zemāka. Liešanas temperatūra 400—500
C
C.

Lineārais sarukums 0,75 —0,95%. Karstai apstrādei ar spie-
dienu svinu sakarsē līdz 100—150CC. Svins, sakarsēts līdz

sarkankvēlei (ap 500—550C

C), sāk manāmi iztvaikot (tvaiki
ir indīgi!).

Velkot svinu pa papīru, uz pēdējā rodas melna svītra un

ar svinu var pat rakstīt.

Sausā gaisā svins saglabā spožumu, mitrā kļūst blāvs un

virsma pārklājas ar plānu nosūbējuma plēvīti (sastāv no

PbžO), kas pasargā to no atmosiēras dziļākas ietekmes.

Svins ļoti izturīgs pret sēra dioksīdu (SO2). Arī pret sālsskābi

un sērskābi svins izturīgs, bet slāpekļskābe, etiķskābe, citron-

skābe un vīnskābe šķīdina svinu.

Piemaisījumu ietekme ir šāda: arsēns piešķir svinam

trauslumu [skrošu svinam (99,8% Pb) piekausē nedaudz

arsēna (0,3—0,5%)]; bismuts ievērojami samazina svina

skābju izturību; antimons paaugstina stiprību un ķīmisko
izturību sērskābē; alva paaugstina stiprību; cinks un kadmijs

pazemina svina ķīmisko izturību un palielina cietību.

Svins pieder pie metālu grupas, kurus iegūst ar augstu
tīrības pakāpi (99,7—99,98%), taču metālā palikušo piemaisī-

jumu procenta tūkstošdaļas dažreiz ļoti negatīvi ietekmē

svinu. Tāpēc TOCT 3778-56, kur dotas svina markas CO

(satur vismaz 99,992% svina), Cl, C2, C3, C3Cy(saturkā

piemaisījumu 0,4—0,8% antimona) un C 4(satur vismaz

99,6% svina), ir stingri reglamentēts 11 piemaisījumu dau-

dzums.

legūšana. Dabā svins sastopams savienojumā ar sēru ka

minerāls galenīts jeb svina spīdums (PbS). Rūpnieciskā no-

zīme ir arī anglezītam (PbSO 4) un cerusītam (PbCO3
). Svina

rūdās vēl atrodams cinks, sudrabs, varš, zelts, bismuts, kad-

mijs un citi vērtīgi metāli (polimetālu rūda).
Svina spīdums ir gandrīz melna, ļoti spīdīga rūda. Atrodams

Altajā, Ziemeļkaukāzā, Kazahijā v. c. Lielas atradnes atrodas

arī ASV, Austrālijā, Āfrikā un citās zemēs.

Polimetālu rūdas vispirms bagātina, tad apdedzina aglo-
merācijas mašīnā. Aglomerātus kausē šahtveida krāsnī un

iegūst izejsvinu (satur I—B%1 —8% piemaisījumu). Pēc tam to

attīra, atdala piemaisījumus — pārējos metālus.

Lietošana. Svins ir ļoti iecienīts metāls ķīmiskajā rūpnie-
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čībā. To lieto arī krāsu ražošanai. Svinu plaši lieto akumula-

toru un kabeļu rūpniecībā. levērojamu svina daudzumu

izlieto tipogrālijas burtiem, gultņu sakausējumiem, mīkst-

lodēm un benzīna ctilēšanai (svins palielina benzīna oktan-

skaitli — samazina degvielas tendenci detonēt), rentgena staru

aizsargmateriāliom.
Markas CO un Cl lieto akumulatoru rūpniecībā: marku

C2 —skābju izturīgu aparātu oderējumam un caurulēm

ķīmiskajā rūpniecībā; marku C3 —mīkstlodēm, babītiem,

kabeļu apvalkiem, krāsām un tipogrāfiju sakausējumiem;
marku C4—karstai pārklāšanai ar svinu, kalcija babītam,
rūdīšanas vannām, skārdu velmēšanai, skrotīm v. c.

e. DZĪVSUDRABS

Tāpat kā varu, alvu un svinu, arī dzīvsudrabu pazina jau
senatnē (Grieķijā). Senāk dzīvsudrabu lietoja zelta iegūšanai

no rūdas. Alķīmiķi to uzskatīja kā visu metālu kopēju sa-

stāvdaļu. 1759. gadā Pēterburgas akadēmiķis I. Brauns pirmais
sasaldēja dzīvsudrabu. M. V. Lomonosovs atkārtoja šo mēģinā-
jumu un parādīja, ka tas ir kaļams.

Dabā dzīvsudrabs ir ļoti izkliedēts elements. Galvenais

minerāls dzīvsudraba iegūšanai ir minerāls cinobrs (HgS)
sarkanbrūnā krāsā. Bez tam dabā dzīvsudrabs dažreiz sasto-

pams arī brīvā veidā kā nelieli pilieni (liela nozīme šim tīr-

radnim nav) un arī citos minerālos, kuru skaits sasniedz 30.

īpašības. Dzīvsudrabs ir sudrabaini balts šķidrums (vienī-

gais metāls, kas pie istabas temperatūras ir šķidrs). Neskato-

ties uz relatīvi augsto vārīšanās temperatūru, dzīvsudrabs

izgaro arī pie parastās temperatūras. Jāievēro, ka dzīvsudraba

tvaiki ir indīgi.
Dzīvsudrabā šķīst daudzi metāli (kurus tas slapina),

kā zelts, sudrabs, alva, cinks, kadmijs v. c.; nešķīst dzelzs,

mangāns, niķelis, platīns. Šķīdumus sauc par amalgamām.
Skatoties pēc šķīduma koncentrācijas, amalgamas var būt

šķidras, mīklveida un cietas.

Tīrs dzīvsudrabs sausā gaisā nemainās, bet, ja satur pie-
maisījumus (cinku, svinu), tad mitrā gaisā pārklājas ar pelēku
oksīda plēvīti. Dzīvsudrabs nešķīst atšķaidītā sērskābē un

sālsskābē, un sārmu šķīdumos, bet viegli šķīst slāpekļskābē,
karaļūdenī un karstā koncentrētā sērskābē.

Atkarībā no tīrības TOCT 4658-49 dotas šādas dzīvsudraba
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markas: Pl (satur vismaz 99,999 % dzīvsudraba), P2 un P3

(99,9%).
legūšana. Visizplatītākais rūpnieciskais paņēmiens dzīv-

sudraba iegūšanai ir dzīvsudraba rūdas vai koncentrāta ap-

dedzināšana gaisā. Apdedzinot gaisa (800c ), dzīvsudraba

sulfīds (HgS) sadaļas: rodas sēra dioksīds (SOa) un dzīvsudraba

tvaiki. Dzīvsudraba tvaikus kondensējot, iegūst dzīvsudrabu.

Vislielākās dzīvsudraba atradnes ir Spānija, Itālijā, Dienvid-

slāvijā un ASV.

Dzīvsudrabu parasti transportē keramikas tarā:

Lietošana. Dzīvsudraba un tā savienojumu lietošanas

lauks ir ļoti plašs. To lieto elektrotehnikā strāvas taisngrie-
žiem, dienas gaismas un kvarca spuldzēm, kontaktiem, liela

vakuuma sūkņiem v. c. Dzīvsudrabu plaši lieto arī zelta iegū-
šanā, viegli kūstošu sakausējumu iegūšanā, termometru ražo-

šanā, laboratoriju aparātos, farmācijā, spoguļu ražošanā,
metāla ķitēm. LioJa perspektīva ir dzīvsudraba lietošanai

augstspiediena tvaika katlos.

3.GALVENIE VIEGLIE METĀLI

a. ALUMĪNIJS

Alumīnijs pieder pie metāliem, kas no visai sen sākti lielot.

To pirmoreiz tīrā veidā ieguva 1825. gadā, bet tikai ap 1885.

gadu iegūšanas procesu tā izveidoja, ka radās labvēlīgi apstākļi

alumīnija rūpniecības attīstībai. Mazais īpatnējais svars,

pieņemama stiprība (sakausējumiem pat augsta), nekorodē-

šana, vieglā apstrāde, kā arī pieņemama cena ļoti veicināja

alumīnija izplatīšanu. Tā ražošana stipri palielinājās pēc

pirmā pasaules kara un otra pasaules kara laika; tagad jau
ir tāds stāvoklis, ka tas ražošanas daudzuma ziņā sāk pārspēt
seno metālu varu un ieņemt pirmo vietu starp krāsainiem

metāliem.

īpašības. Alumīnijs ir sudrabbalts metāls. Augstas tīrības

alumīnijam ir zilgana nokrāsa. Tīra alumīnija mikrostruktūra

paradīta 9. attēla. Tehniskais alumīnijs parasti vēl satur

dzelzi, silīciju un mazākā daudzuma citus elementus.

Dzelzs piemaisījumu alumīnijā un tā sakausējumos var

konstatēt, apskatot mikrostruktūru; FeAl
3

izdalās tumši

violetā krāsā (10. attēls a).

Silīcija piemaisījums rada skeletveida eitektiku no FeAl
3
Si
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9. att. Tīra alumīnija mikrostruktūra

(Palielināta 75 reizes.)

un Fe
2
AI

e
Si

3,
kurai ir

raksturīgs ķiniešu hierog-
lifu veids (10. attēls b).

Silīcijs nelielos dau-

dzumos (piemēram, 0,4%)
veido ar alumīniju cietu

šķīdumu. Atkvēlināšanas

ceļā var šķīdināt līdz

1,3% silīcija. Silīcija iz-

dalījumi cietā šķīduma

pamatmasā parādīti 10.

attēlā c.

Alumīnija mehāniskās

īpašības stipri ietekmē

piemaisījumi, kā arī me-

hāniskā vai termiskā ap-

strāde. levadot tajā citus

metālus (varu, cinku,

magniju v. c.) un izdarot termisko apstrādi, iegūst augstas

stiprības sakausējumus.

Alumīnijs ir mīksts un labi deformējams metāls. To var

velmēt, kalt, vilkt. No alumīnija var izvelmēt 0.004 mm plānas

folijas, kas ir ideāls svina foliju un alvas toliju (staniola)

10. att.

Alumīnija sakausējumu struktūras pamatelementi. Palielināts 100 reizes.

a— FeAI
3; b — FeAI

3
Si un Fe2AI

6
Si

3 ; c— Si

aizvietotājs. Tas nav indīgs kā svins, ir stiprāks nekā alva, to

var uzlīmēt uz papīra vai celofāna, štancēt, krāsot un apdrukāt.
Griešanas procesā alumīnijs nav sevišķi labs metāls, jo, lai
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Alumīnija vīlēšanā lieto speciālas vīles.

Liešanas temperatūra 710—730CC. Lineārais sarukums ap-

mēram 1,7%. Karstā apstrāde ar spiedienu ieteicama tempe-
ratūra robežās no 340 līdz 450CC.

11. att. Tīra alumīnija rekristalizācijas paraugi. (Samazināts 2 reizes.)

Lai aukstā stāvoklī deformētam alumīnijam atgūtu plas-

tiskumu, izdara atkvēlināšanu pie 350—360CG*. Augstāka
temperatūra rada rupjgraudainību. Rekristalizācijas sākuma

temperatūra ir ap 150°C. Kritiskā deformācija apmēram 1—6%.

Tīra alumīnija rekristalizācijai pakļautu paraugu (izturēti

pie 500CC apmēram 1 st.) makrostruktūra parādīta 11. attēlā.

No skārda izgriezti paraugi dažādi deformēti (stiepti). Pēc tam

izdarīta karsēšana un kodināšana. Rezultātā iegūtā makro-

stmktūra parāda, ka visrupjākie graudi ir otram paraugam

no kreisās malas. Tā deformācijas lielums ir 1,5%. 12. attēlā

parādīts, ka tamlīdzīga rupjgraudaina stieple locīšanas pār-
baudē pārlūst pirms sīkgraudainās.

Alumīnijs gaisā pārklājas ar plānu, ļoti blīvu oksīda plēvīti,
kas to pasargā no tālākas oksidēšanās. Tāda pati oksīda

* Daži autori dod 400—500°C.

350
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12. att. Rupjgraudainas un sīkgraudai-

nas alumīnija stieples locīšanas

pārbaude

plēvīte rodas uz izkausētā

alumīnija un tā sakausē-

jumu virsmas, tāpēc tos

var kausēt bez sevišķiem
aizsardzības paņēmie-
niem.

Oksīda plēvīte, kas

pasargā alumīniju no

gaisa, sargā to ari no

šķīšanas tādas skābēs, kas

satur skābekli. Tāpēc alu-

mīnijs nešķīst slāpekļ-
skābe (nesaskalo jot!).
grūti šķīst sērskābē, bet

viegli šķīst sālsskābē. Ko-

dīgie sārmi stipri ietekmē

alumīniju;
Alumīnijam pie aug-

stām temperatūrām ir

liela tieksme savienoties ar skābekli, tāpēc alumīniju lieto

kā dezoksidētāju metālu kausēšana. Dedzinot alumīnija pulvera
un dzelzs oksīda maisījumu (termīta pulveri), iegūst līdz

3000° C augstu temperatūru. Termītu lieto metināšana un

degbumbās.
Lietojot speciālus kušņus, alumīniju var metināt, kā arī

lodei.

Alumīnija markas un piemaisījumu daudzums noteikts

ar TOCT 3549-55 (skat, 7. tabulu).
7. tabula

Dažu alumīniju marku ķīmiskais sastāvs (.%) (TOCT 3549-55)

• Piezīmes.

t. Bez tabulā minētajām markām ir vēl markas ABOOO, ABOO, AO

un A2.

2. Alumīnija markas dezoksidcšanai un ferosakausējumu ražošanai

dotas TOCT 295-47.

Markas*Markas*

Minim.

alumīnija
daudzums

Piemaisījumi (ne vairāk)

Pe ļ Si I Pe-fSl ļ Cu I kopa

ABOOOO
ABO

AOO

AI

A3

i

99.996

99,93

99,7
99,5

98,0

i i i __i i_

0,0015 0,0015 — 0,0010
0.04 0,04 — 0,01

0,16 (M6 (i,26 0,01
0.30 0.30 0,45 0,015
1.1 1.0 1.80 0.05

0,004

0,07
0.30

0.50

2.0
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Bez §a alumīnija ir vel otrreizējs alumīnijs, kas ieguls,

pārkausējot lūžņus; šis alumīnijs ir lētāks, jo tam ir pie

maisījumi.
legūšana. Alumīnijs brīvā veidā daba nav sastopams, bet

atrodas dažādu savienojumu sastāvā, galvenokārt oksīdu

veidā. Tas atrodas boksītā, alaunītā, kaolīnā, nelelīnā v. c.

Galvenais minerāls ir boksīts. Lielas boksīta atradnes ir

Tihvinas rajona. Traļos un citās vietās Padomju Savienībā,
kā arī ārzemēs: Francija, Itālija, Ungārijā, Austrālijā, ASV

v. c.
"*

Alumīnija iegūšanas process ir divpakāpju process: vis-

pirms no rūdas iegūst alumīnija oksīdu un pēc tam no alumī-

nija oksīda tīru alumīniju.
Alumīnija oksīda iegūšanai ir radīti vairāki desmiti paņē-

mienu, bet tikai daži no tiem ir ekonomiski. Viens no izplatī-

tākajiem ir Baiera paņēmiens (13. attēls).
Baiera paņēmiena vispirms boksītu sasmalcina, apžāvē

un samaļ, pēc tam karstā kodīgā nātrija šķīdumā zem spiediena
no boksīta izskalo alumīnija oksīdu. Izžāvēts tas ir spīdoša,
balta pulvera veidā. Kodīgo nātriju pēc nostādīšanas iekārtas

sabiezina, pārstrādā un atkal lielo jaunas alumīnija oksīda

porcijas izskalošanai.

Alumīniju no alumīnija oksīda iegūst, elektrolizējot krioli-

ta izšķīdinātu alumīnija oksīdu. Process noris tērauda skārda

vanna (14. attēls), kas iekšpusē izklāta ar ugunsizturīgiem
ķieģeļiem un blīvi presētu ogļu oderējumu. Ogļu oderējuma
ielikti katodu stieņi. No augšpuses vanna iekārts liels ogļu
anods. Elektriskā strāva veic elektroķīmisko procesu un sakarsē

arī elektrolītu (kriolītu). legūtais šķidrais alumīnijs sakrājas
vannas dibena.

Vannas darba spriegums 4,3—4,5 V, strāvas stiprums
20 000—60 000 A.

50 000 A vannā diennaktī ražo apmēram 360 kg alumīni ja.
1 kg alumīnija ražošanai patērē 17—19 kWst elektroenerģijas
un ap 2 kg alumīnija oksīda vai 4 kg boksīta, kā arī 0,07 kg
kriolīta, 0,7 kg elektrodu ogles un 0,42 darba stundas.

legūto alumīniju vēl raiinē, pārkausējot pretestības elek-

trokrāsnī un pūšot cauri šķidrajam alumīnijam hloru vai arī

ar papildu elektrolītisko procesu. Ar elektrolītisko ratinēšanu

izdodas iegūt alumīnija tīrību līdz 99,999%.
Liekšana. legūto alumīniju un ta sakausējumus ražošanas

un apstrādes uzņēmumi atlej vai izgatavo dažādos veidos:

kā lieteņus, plakanus un taisnstūru lietņus, velmētus prolilus,
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13. att. Alumīnija oksīda iegūšanas shēma (Baiera paņēmiens)

caurules, skārdus, lentas, stieples, lolijas, kalumus, fasonu

atlējumus, granulātu, pulveri, pūderi.
Mūsdienās grūti parādīt rūpniecības vai dzīves nozari,

kur nelietotu alumīniju. Lietošanas ziņa pirmā vieta pieder,

aviācijas rūpniecībai, tad elektrorūpniecībai un mašīnbūvnie-

cībai. Arī ķīmiskā rūpniecība un pārtikas rūpniecība pieder

pie alumīnija galvenās patērētāju grupas. Daudzus aparātus
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piena, farmācijas, cukura, krāsu un citās rūpniecības nozares

izgatavo no alumīnija. Daudz alumīnija patērē foliju izgata-
vošanai (pārtikas ietīšanai) un rūpniecībā izolācijas vajadzībām.
Nedaudz alumīnija lieto arī pirotehnikā, metalurģijā tērauda

dezoksidēšanai, organiska ķīmijā v. c.

14. att. Alumīnija elektrolīzes vanna

Augstās tīrības markas ABO — ABOOOO lieto speciālai

aparatūrai, strāvas vadiem, elektrolītiskiem kondensatoriem;
markas AOO un AO — folijām, kabeļiem, strāvu vadošiem

izstrādājumiem, platēšanai, speciālām vajadzībām v. c.;

marku AI — tam pašam mērķim ka AOO un AO, bet vēl arī

ēdienu traukiem; marku A2 — sakausējumiem, ligatūrai,
traukiem, kabeļiem, strāvas vadītājiem; marku A3 — sakau-

sējumiem, plaša patēriņa precēm.

b. MAGNIJS

Arī magnijs pieder pie ne visai sen atklātiem metāliem.

To pirmoreiz tīrā veidā ieguva 1829. gadā. Taču ilgu laiku

magnijs palika novārtā, un tikai mūsu gadsimta divdesmitajos

gados to sāka lietot kā piedevu sakausējumos. Ražošana

savu maksimumu sasniedza otrā pasaules kara laikā, bet
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pēc tam strauji kritās. Maksimums kara laikā liecina, ka

magnijs ir stratēģisks materiāls. Blakus bruņošanās vaja-
dzībām magniju plašāk saka lietot arī rūpniecībā.

īpašības. Magnijs ir spožs, sudrabbalts metāls. Maza īpat-

nēja svara dēļ to dažreiz sauc arī par ultravieglu metālu.

Lietam magnijam robežstiprība (cr,,) ir 11 kG/mm2
,

velmē-

tam — 20 un relatīvais pagarinājums (8) attiecīgi 5 un 15%.

Lineārais sarukums apmēram 2%. Kausēšana notiek zem

speciālu kušņu kārtas.

Piemaisījumi stipri ietekmē magni ja lizikalas un mehāniskas

īpašības. Varš, cinks, mangāns, silīcijs un alumīnijs paaugstina

īpatnējo svaru, pazemina siltuma un elektrisko vadāmību.

Alumīnijs ievēro jami paaugstina rohežstiprību, cietību, relatīvo

pagarinājumu. Tāda pat ietekme ir cinkam.

Magnijam ir zema korozijas pretestība. Oksīda plēvīte,
kas rodas uz tā virsmas, nav stipra un magniju neaizsargā.
Lai pasargātu magnija sakausējumus no korozijas, tos oksidē

vai speciāli nolako.

Korozijas pretestību ļoti ietekmē piemaisījumi; kobalts,

niķelis, varš, hroms, antimons, bismuts stipri pamazina
pretestību, bet mangāns, berilijs, cirkonijs — paaugstina.

Magnijs un ta sakausējumi izturīgi saldūdenī (kurā nav

gaisa), bet neizturīgi juras ūdenī.

Magnijs, sakarsēts gaisā līdz 650—670CC, sadeg ar žilbinošu,
baltu gaismu un dīinīiem (MgO), izdalot daudz siltuma.

Pēc tīrības TCCF 804-56 dotas divas magnija markas

Mrl (satur mazākais 99,92% magnija) un Mr2 (99,85%).
legūšana. Dabā ir zināmi vairāk nekā 200 minerāli, kas

satur magniju; visizplatītākie ir magnezīts (MgC0
3
), dolomīts

[MgCa(C03),1, kizerīts(MgS0
4 ), karnalīts (KCI.MgCĻ6H,O) v.c.

Galvenais izejmateriāls ir karnalīts, kura krājumi kā pie

mums, tā ārzemēs ir lieli. Pēdējā laikā izstrādāts arī labs

paņēmiens magnija iegūšanai no dolomīta.

Magniju iegūst, elektrolītiski sadalot izkausētu bezūdens

magnija hlorīdu (MgCl 2). Lieto arī citus paņēmienus.
Magniju attīra no sārņu ieslēgumiem vai alumīnija, silīcija,

dzelzs piemaisījumiem, pārkausējot to zem sāļu kušņiem
vai iztvaicējot vakuumā.

Magniju ražo lieteņu veidā (rūpīgi ietin papīrā aizsargāša-
nai pret koroziju) un pulvera vai pūdera veidā.

Lietošana. Magniju lieto galvenokārt ultraviegliem sakau-

sējumiem, apgaismošanas un signālraķetēm, degbumbām.
Metalurģijā magniju lieto čuguna moditicēšanai un atsērošanai
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niķeļa dezoksidēšanai, kā ari grūti iegūstamo metālu ražošanā,

piemēram, titāna, vanādija. Senāk lietoja ari fotogrāfēšanā,
(1 daļa magnija pulvera kopā ar 2 daļām XCI0

3), bet tagad
tādas apgaismošanas vietā ieviestas ērtās zibspuldzes.

4. CĒLMETĀLI

a. ZELTS

Zelts, tāpat ka varš, ir viens no pirmajiem metāliem, ko

cilvēks senatnē lietojis (4000 —2000 gadus pr. m. ē.). Skaistās

krāsas, nezūdošā spīduma un lieliskās apstrādājamības dēļ
tas kļuvis vairāk nekā citi metāli par galveno materiālu grez-
numa un rotas lietu izgatavošanai.

Izņemot juvelieru izstrādājumu ražošanu, zeltu rūpniecībā
lieto ļoti ierobežoti.

īpašības. Zelts ir dzeltenā krāsā, loti mīksts un kaļams.
To var izvelmēt vai izkalt 8.10-5

mm biezās lapiņās vai

(ada pat diametra stieplītēs. No 1 mg zelta var izvilkt 250 m

garu stieplīti.
Gaisā zelts neoksidējas. Tas neoksidējas arī pie paaugstinā-

tas temperatūras. Zelts ir visu metālu ..karalis", tāpēc slāpekļ-
skābes un sālsskābes maisījumu (1:3), kurā zelts šķīst, sauc

par karaļūdeni.
Ļoti mīkstais un plastiskais zelts kļūst cietāks, nezaudējot

sīkstumu, ja piekausē nedaudz sudraba, niķeļa, vara un platīna.

Kaitīgi piemaisījumi zeltā ir alva, bismuts, antimons, alumīnijs,

telūrijs un it īpaši svins. Svins 0,05°0 daudzumā padara
zeltu nederīgu apstrādei.

Tīru zeltu var sametināt aukstā kalšanā.

Ja zeltam piekausē 25 % vara, tad cietība Hr palielinās
no 20 uz 109.

8. tab ii 1 a

Zelta kvalitāte

* Piezīme. Anglijā, Šveicē un citās kapitālistiskajās zemēs lieto

karātu sistēmu. Karātu skaits norāda, cik uz 24 daļām sakausējuma
ir tīra zelta. Tīrs zelts bez citu metālu piekausējuma ir 24 karātīgs.

Zelta saturs (%)

osau ums

100 75 58,3 50

audze jeb tīrība

arāti*

liion 750 583 500
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Atkarībā no raudzes (tīrības) TOCT 6835-56 dotas 31

dažāda zelta un zelta sakausējumu markas. Vistīrākā marka

ir 3ji 999,9 (satur vismaz 99,99% zelta); vismazāk zelta satur

marka 3ji CpM 333—333 (33,3% zelta + 33,3% sudraba+

-ļ- 33,4% vara). Zelta sakausējumi satur kā piemaisījumus
sudrabu vai varu vai arī abus kopā. Zeltam parasti ir 958.,
750.. 583.. 500. un 375. raudze.

legūšana. Zeltu sastop dabā gandrīz vienīgi tīrradņa veidā,
izkaisītu zelta smiltīs vai kvarca iežos. Ir atrasti tīrradņi,
kas sver vairākus desmitus kilogramu, bet smiltīs izkaisītiem

izmēri ir no 100līdz 0,1 [i.
Tīrradnis satur sudrabu (5—30%),

varu (līdz 30%), retāk platīna grupas metālus. Lielākās zelta

atradnes ir Padomju Savienībā, Dienvidālrikā un Zieme]
amori ka.

Rūdu sasmalcina un pēc tam amalgamējot atdala zeltu.

No zelta smiltīm tīru metālu iegūst skalojot. Bez amalgamē-
šanas paņēmiena lieto arī cianēšanas paņēmienu. Zelta tīrību

palielina, to rafinējot.
Lietcšina. Zeltu lieto galvenokārt papīrnaudas vērtības

nodrošināšanai. Bez tam no la retumis kaļ naudu, piekausējot
varu. Padomju Savienības juvelieru izstrādājumu rūpnīcas

izgatavo izstrādājumus (rotas lielas, pulksteņus, gredzenus
v. tml.) galvenokārt ar 583. raudzi (pēc TOCT tai ir 6 dažādi

sudraba un vara piemaisījumi). Zeltu lieto vēl apzeltīšanai,

mākslīgiem zobiem, sakausējumā ar platīnu ķīmiski izturīgai
aparatūrai, sakausējumā ar platīnu un sudrabu — elektro-

tehnikā v. c.

b. SUDRABS

Līdzīgi varam, zeltam un svinam, sudrabs pieder pie sen

lietotajiem metāliem. 3000 gadus pirms mūsu ēras Mazāzija
sudrabu ieguva paralēli svinam no svina spīduma. Kādu laiku

tas bija pat dārgāks par zeltu. Vienu laiku sudrabs bija nauda,
bet tad, sākot ar XVIII gs., no naudas sistēmas to izspieda
zelts. Ja viduslaikos sudrabs bija par zeltu 10—13 reizes

lētāks, tad mūsu gadsimta 30. gados jau 77 reizes. Tagad
sudrabs ir iecienīts metāls juvelieru izstrādājumu rūpniecībā.

īpašības. Sudrabam ir skaisti balta krāsa. Tas ir metāls,
kam piemīt vislielākā elektrības un siltuma vadītspēja.

Piemaisījumi sudrabā atsevišķos gadījumos stipri ietekmē

šā metāla īpašības, lai gan to kopējais daudzums parasti nav

liels un reti kad pārsniedz 0,1—0,5%.
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Sudrabs, kas satur selēnu vai telūriju, nav derīgs anodiem

vai galvaniskai sudrabošanai.

Sudrabs ir diezgan mīksts metāls; to var viegli kalt , velmēt

un vilkt, to labi var pulēt, un no visiem metāliem tam ir vis-

lielākā atstarošanas spēja (95%).
Sudrabs gaisā, mitrumā neoksidējas. Neoksidējas arī kar

stumā. Vienīgi no virspuses tas kļūst tumšs gaisā, ja gaiss
satur sērūdeņradi, jo sudrabs viegli savienojas ar sēru. Sudrabs

šķīst slāpekļskābē, sērskābē, karaļūdenī.
Sudrabu kausē gralīta tīģeli, pārklājot metālu ar kokoglēm.

Tīrs sudrabs izkausētā stāvoklī uzsūc līdz 20 tilpumus skābekļa
un atdziestot toatkal atdala, bet neuzsūc ūdeņradi un slāpekli.
Metāls jāielej formā pēc iespējas pie zemākas temperatūras

vai vakuumā. Lai iegūtu smalkgraudainu struktūru, lietni per

atliešanas norūda ūdenī.

Aukstā stāvoklī velmētu sudrabu un tā sakausējumus

padara mīkstākus, atkvēlinot pie (i0 augstāka temperai āra

padara metālu trauslu. Pēc atkvēlināšanas nepieciešamo
kodināšanu izdara vāja sērskābē.

Atkarībā no raudzes TOCT 6836-54 ir dotas 11 sudraba

un sudraba-vara sakausējumu markas. Vistīrākā ir marka

Cp 999,9 (satur ne mazāk ka 99,99% sudraba), un vismazāk

sudrabu satur marka CpMSOO (50% sudraba + 50% vara).
Sudrabam parasti ir 960. (96% sudraba -ļ- 4% vara), 916.,
87:»., 800. un 750. raudze.

legūšana. Dabā sudrabu atrod kā tīrradni un savieno

juma ar sēru kā minerālus argentītu jeb sudraba spīdi (Ag-jS),

pirargirītu (Ag3
SbS

3 ), raga sudrabu (AgCl) v.c. Visi šie minerāli

ir samērā reti. Sudraba spīdi atrod pie mums Altajā, austrumos

no Haikāla ezera. Ārzemēs galvenās atradnes ir Norvēģijā,
Meksikā, Cehoslovakijā v. c.

Sudrabu iegūst galvenokārt no polimetālu rudām, kur

sudrabs atrodas izkliedēti. To atdala paralēli svina, vara,

kobalta, zelta ražošanā, kad šos metālus rafinē.

Metalurģiskās rūpnīcas sudrabu atlej lietņu veida (svars
I—4o kg) vai granulē. Granulēts sudrabs ir ļoti ērts sīkiem

atlējumiem un sudraba sāļu izgatavošanai.
Lietošana. Sudrabu visvairāk patērē juvelieru izstrādājumu

rūpniecībā un foto un kinorūpniecībā, mazāk galva-
niskiem segumiem, spoguļiem, zobu tebnikā, medicīnā, elektro-

tehnikā, lodēšana v. c.

Praktiskai lietošanai sudrabu padara cietāku, piekausējot
varu. Mūsu juvelieru izstrādājumu rūpnīcas parasti lieto
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sudrabu ar 875. raudzi. Sudraba naudas kalšanai visbiežāk

lieto 90% sudraba un 10% vara sakausējumu. Attīstītākas

kapitālistiskās valstīs šāda sastāva kalumus lieto kā sīknaudu.

c. PLATĪNS

Platīns tīrradņa veidā Lija zināms jau bālā senai ne. \\T —

XVII gs. spāņu kolonizatori Dienvidamerika to ieguva blakus

zeltam un sauca par smago sudrabu. Pirmās ziņas par platīnu
literatūra parādījās XVIII gs. vidū.

Līdzīgi zeltam, arī platīns ir ārkārtīgi izturīgs pret ķīmisko

ietekmi, un tam ir laba kaļamība. Platīns atpaliek no zelta

krasas skaistuma, bet pārspēj to augstas kušanas tempera-
tūras ziņā. Platīns ir pirmklasīgs materiāls tīģeļu un bļodiņu

izgatavošanai ķīmiskām laboratorijām un rūpnīcām.

īpašības. Platīns ir sudrabbalts, spīdošs metāls, krāsa

līdzīga alvai. Viens no vissmagākajiem metāliem. Tīrs platīns
viegli velmējams, velkams un metināms. To var izvilkt ļoti

smalkā stieplītē (diametrs līdz 0,001 mm) un izveltnēt

0,0025 mm biezās folijās.
Istabas temperatūrā un ari karstuma ir izturīgs pret

skābekļa, mitruma un sērūdeņraža ietekmi. Istabas tempera-
tūra to lēni oksidē tikai karaļūdens, tāpat ari karsta kom-en-

i rel a sērskābe.
Platīns ir visizturīgākais metāls pret ķīmisko ietekmi.

Piekausējot irīdiju (ap 20%), to padara izturīgāku arī pret
karstu karaļūdeni.

Platīna īpašības ļoti ietekmē piemaisījumi. Fosfors un

arsēns, kas viegli sakausējas ar platīnu, padara to trauslu, un

pazemina kušanas temperatūru, ir visnevēlamākie piemaisī-
jumi.

.Musu Dzimtenes ražotais platīns satur ka piemaisījumus
ari irīdiju nu pallādiju. Platīna un platīna sakausējumu mar-

kas dotas TOCT 8395-57. Tīram platīnam ir šādas markas:

XU 99,9 (satur ne mazāk kā 99,9% platīna), Uji 99,8 unn.7i99,7.
Bez tam šajā standartā ir dotas platīna-irīdija, platīna-
rodija, plalīna-pallādija un citu sakausējumu markas.

legūšana. Dabā platīns atrodams galvenokārt tīrradņa
veidā dažādu graudiņu un zvīņu veidā, reti — lielāka tīrradņa
veidā (lielākie tīrradņi sver B—9 kg). levērojami retāk tas

atrodas rūdās minerālu veidā. Daudz platīna iegūst ari no

krāsaino metālu rūdām. Visievērojamākās atradnes ir Padomju
Savienība, Kanādā, Dienvidālrika un Kolumbija.
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Kopā ar platīnu bieži vien daba atrodas tam līdzīgie me-

tāli (platīna grupa), kā pallādijs, rodijs, osmijs, rutēnijs,

irīdijs. Šie platīna pavadoņi ir vēl retāki neka platīns.
Viens no platīna iegūšanas paņēmieniem ir platīna rūdas

šķīdināšana karaļudenī, kam seko sarežģīta ķīmiska pēcap-

strāde. Platīnu atlej lietņu veida (1, 2 un 3 kg smagi), izvolmē

par skārdu, lentām, folijām, izvelk stieplēs, izgatavo pulvera
veida v. fml.

Lietošana. Platīnu plaši lieto tehnikā un juvelieru darbā.

Rūpnīcas un laboratorijās lieto platīna tīģeļus, bļodiņas,

sietus, pārtvaices traukus v. c. levērojamu daudzumu platīna
patērē elektriskiem kontaktiem, aizdedzes sveču kontaktiem,

stieplēm un lentām pretestības krāsnīs, elektrodiem. Ārzemes

daudz platīna lieto juvelieru izstrādājumiem (sevišķi dārg-

akmeņu ietverēm), kā arī mākslīgiem zobiem. Vistīrāko pla-
tīnu lieto termopāriem, mazāk tīru (950. raudze) dažādiem

juvelieru izstrādājumiem un laboratorijas piederumiem, ka

arī citiem izstrādājumiem.

5. METĀLI TĒRAUDA LEĢĒŠANAI

a. MANGĀNS

Mangānu tīrā veidā atklāja 1774. gadā. Tas ir šudrab-

balts, ļoti ciets un trausls metāls. Izšķir 4 modifikācijas:
a, (3, yun 8, pie kam oc ~1 (3 pie temperatūras 705°, (3 y

pie 1090' un V 8 I»1'1 1133°C: Modifikācija air trausla,

modifikācija y (daļēji (3) — plastiska. Modilikācijas y plastis-
kumam ir liela nozīme mangāna sakausējumu apstrādē.

Pie istabas temperatūras mangāns gaisā pārklājas ar

plānu, raibu oksīda plēvīti, kas to aizsargā pret tālāku oksi-

dāciju. Mangāna pulveris oksidējas samērā ātri. Pie mazliet

paaugstinātas temperatūras tas izspiež ūdeņradi no ūdens.

Mangāns šķīst visās skābēs, bet ir samērā izturīgs pret sārmu

šķīdumiem. Sakarsēts viegli savienojas ar sēru, slāpekli,

oglekli, fosforu, boru, enerģiski reaģē ar halogēniem (hloru
v. c).

Tehnikā lieto dažāda sastāva mangānu. Rūpniecībā plaši
lietotais feromangāns (rOCT 4755-49) satur ne mazāk kā

76—80% mangāna, domeņu feromangāns (TOCT 5165-49) —

virs 70%, silīcija mangāna sakausējumi (rOCT 4756-49) —

virs 60% mangāna, spoguļčuguns (fOCT 5164-49) — līdz 25 %.
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Bez tam ir arī augstprocentīgā mangāna markas (OCT 2948),
kas satur vismaz 96% mangāna (marka Mpl) un iegūtas

ar alumīnotermisko paņēmienu.

Mangāns, ko iegūst ar elektrolītisko paņēmienu, ievērojams
ar mazu piemaisījumu daudzumu; tas satur dzelzi 0,007%,
bel pārējos piemaisījumus maksimāli 0,001 —0,002%.

Feromangānu lieto galvenokārt tērauda kausēšanas rūpnie-
cībā. Alumīnotermisko mangānu lieto krāsaino metālu sakau-

sējumu iegūšanai. Elektrolītisko mangānu lieto sevišķi tīriem

sakausējumiem, kas satur mangānu.

Galvenā rūda mangāna iegūšanai ir piroluzīts (MnOa),
kas milzīgos daudzumos atrodams Ukrainā (Nikopolē) un

Gruzijā (Oiaturi). Bez tam vēl ir braunīts (Mn2
o

3
), manganīts

(Mn
2
6

3
-H

20), mangāna špats (MnCO
3

) v. c. Lielas atradnes

ii arī Indijā, Dienvidāfrikā, Brazīlijā v. c.

Metalurģija patērē 90—95% no visas iegūtās rūdas. Man-

gānu lieto ne tikai tērauda oksidēšanai, bet arī sakausējumos
visās tērauda un čuguna šķirnēs — gan niecīgā, gan arī lielā

daudzumā. Pēc oglekļa tas ir nākošais pamatpiemaisījums

dzelzij. Svarīga nozīme tam ir arī vieglmetālu sakausējumos

b. HROMS

Tīru bromu sāka iegūt tikai nesen (1854. gadā). Ļoti tīrs

hroms, kas praktiski nesatur piemaisījumu, tajā skaitā arī

ūdeņradi, ir mīksts, plastisks atšķirībā no cietā un trauslā

parastā metāliskā hroma, ko iegūst galvenokārt ar alumīno-

termisko paņēmienu. Ciets ir arī elektrolīzes ceļā iegūtais
virsmas hromējums, jo, domājams, metāls uzsūcis ūdeņradi

(tas padara hromu cietu); vakuumā atkvēlināts elektrolītisks

hroms kļūst plastisks.
Metāliskais hroms ir sudrabaini baltā krāsā ar zilganu

nokrāsu; tas ir cietāks par stiklu.

Elektrolītiskais hroms ir ļoti izturīgs pret gaisa, skābekļa,
ūdens un pat hlora ietekmi, tāpēc to lieto citu metāla priekš-
metu pārklāšanai — hromēšanai. Skābēs, kas satur skābekli,
hroms pasivējas, jo uz metāla virsmas rodas plāna aizsargājoša
oksīda kārtiņa.

Sakausējumos ar dzelzi, niķeli, kobaltu un varu hroms

stipri paaugstina sakausējumiem kvēles izturību un stiprību
karstumā. Sakausējums ar niķeli (nihroms) pazīstams kā

labs elektropretestības materiāls.
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Hroma tēraudi pieder pie visvairāk lietotiem leģētiem
konstrukciju un instrumentu tēraudiem.

Ar alumīnotermisko paņēmienu var iegūt ļoti tīru hromu—

99,5?0 (pārējais galvenokārt ir alumīnijs). Tīru hromu

iegūsi elektrolīzes ceļā. Lietošanai hroms jāpārkarsē vairākus

simtus grādu virs kušanas temperatūras, jo citādi tas ir „biezs".

Speciālu tēraudu pārvaldes standartā paredzels, ka metā-

liskā hromā jābūt ne mazāk par 96,5% Cr. Ferohromu, ko

lieto tērauda metalurģijā, saskaņā ar TOCT 4757-49 iedala

10 markās (no Xpoooo līdz Xp6), pie kam tās satur hromu

ne mazāk par 60—65%.

Galvenais izejmateriāls hroma un ferohroma iegūšanai
ir hroma dzelzs rūda (FeO-Cr

2
o

3
). Daudz šīs rūdas atrodas Urā-

los un Kazahijas rietumos. Ārzemēs ievērojamākās atradnes

ir Dienvidāfrikā, Filipīnu salās, Indijā v. c.

c. NIĶELIS

Niķeļa savienojums ar arsēnu (NiAs) bija pazīstams jau
XVII gs. beigās. Rūdas sarkanā krāsa deva iemeslu domāt,
ka tā satur varu. Pēc neveiksmīga vara iegūšanas mēģinājuma

no šīs rūdas tai deva nievājošu nosaukumu ~Kupiernickel"

(no vācu vārdiem Kupler — varš un Nickel — ~ļaunā gara"

nosaukums).

Niķeli ar piemaisījumiem pirmoreiz ieguva 1751. gadā
un l ikai pēc 53 gadiem (1804. gadā) — ievērojami tīru. XIX gs.

pirmajā pusē niķelis bija dārgs juvelieru metāls. Tā paša

gadsimta otrajā pusē, kad sekmīgi beidzās mēģinājumi to

piekausēt bruņu tēraudam, niķelis kļuva par kara rūpniecības
metālu. Tajā laika atrastas lielas niķeļa ruda atradnes (Jaun-
kaledonijā un Kanādā) deva iespēju strauji attīstīt niķeļa
ražošanu. Pie mums lielākas atradnes ir Kolas pussalā, Urālos

un Kazahijā.
Brīvā veida niķelis kopa ar dzelzi sastopams meteorītos.

Niķelis ir sudrabbaltā krāsā ar vāji saskatāmu brūnu

nokrāsu, cietāks un sīkstāks par dzelzi, kaļams, velkams,

metināms, pulējams, vispār labi apstrādājams. Zem 320—360°

temperatūras niķelis ir feromaguētisks, virs šās tempera-

tūras — vāji paramagnētisks.
Niķelis ir izturīgs pret gaisa un mitruma ietekmi, tāpēc

to plaši lieto dzelzs un citu priekšmetu niķelēšanai. Saldūdens

un juras ūdens niķeli ietekmē vāji, bet tas šķīst visās stiprās
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skābēs; mazā daudzumā šķīst ari vajās skābēs, tāpēc niķeļa
traukos nedrīkst vārīt skābus ēdienus, jo niķeļa sāļi ir indīgi.
Niķelis izturīgs pret sārmiem, tāpēc to lieto ķīmiskai apara-

tūrai sārmu reakciju gadījumā (piemēram, sintētiskā fenola

ražošanā).

Niķeļa lineārais sarukums ir apmēram 1 %. Rekristalizācijas

temperatūra 700 ('< .

Niķelis kopā ar sudrabu, varu un platīnu dod ievērojamu
termoelektrisko strāvu, tāpēc tas derīgs termopāriem tempera-
tūras mērīšanai līdz 800—1000CC.

Izšķir šādas tehniskā niķeļa markas (TOCT 849-56): HO

(satur nikeli un kobaltu ne mazāk kā 99,99% un kobaltam

jābūt zem 0,005%), Hl, H2, H3 un H4 (97,6% un attiecīgi
0,7%).

Niķeli ražo lietņu, granuleta niķeļa, pulvera, velmētu

un vilktu stieņu, stiepļu, skārdu, katodu, cauruļu un tamlīdzīga
veida izstrādājumos. Granulēto niķeli lieto galvenokārt maz

leģēta tērauda ražošanai.

Tīra niķeļa un niķeļa sakausējumu lietošanas lauks ir

ļoti plašs; grūti atrast tautas saimniecības nozari, kur nelietot v

šo metālu. Apmēram 80% no visa ražotā niķeļa patērē tērauda

leģēšanai un nerūsējošā tērauda ražošanai. Bez tam daudz

niķeļa lieto sakausējumiem ar varu un citiem metāliem un

sārmu akumulatora izgatavošanai. Sāļu veida lieto niķelē-
šanai.

d. VOLFRAMS

Volframu atklāja XVIII gs. pēdējā ceturksnī (1781. gadā),
bet īsteni lietot iemācījās tikai pēc 100 gadiem, kad sāka

uzlabot tēraudu, ievadot tajā volframu. Kopš XX gs., kad

saka gatavot ātrgriezēja tēraudu un pēc tam cietos sakau-

sējumus, volframa ražošana strauji pieaugusi.
Volframs ir sudrabbalts metāls, tikpat smags kā zelts,

ļoti ciets un tāpēc slikti apstrādājams.
Mehāniskās īpašības atkarīgas no apstrādes: kaltam

— ab
=

« 135 — lbOkG/mm* un vilktam — 180—415/cG/mra2
:

8 — monokristāliem 20%, vilktam stienītim — 1—4%; saķe-
pinātam volframam cietība HB

= 200—250, kaltam — 350—

400.

Volframu pie parastās temperatūras neietekmē gaiss un

ūdens, kā arī dažādas skābes. Tam piemīt laba pretestība
jpret aukstu karaļūdeni.
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Izejmateriāls volframa un tā savienojumu iegūšana ir

volframa koncentrāti, ko iegūst, bagātinot volframu saturošas

rūdas, kur tas atrodas kā minerāls šelīts (CaWO4 ), volframīts

«Fe, Mn) W0
4
) v. c.

Apmēram 80% volframa patere ātrgriezēja instrumenta

tērauda (satur 8—20% volframa) un mazleģētu volframa

un hroma-volframa tēraudu (ar 1—6%- volframu) ražošana.

Otrs svarīgs volframa lietošanas lauks ir metālkeramisko

<4cto sakausējumu ražošana, kas satur pat līdz 98% volframa

karbīda (patērē ap 15% volframa). Tāpat to lieto lietiem

un pulverveida cietiem sakausējumiem.
Ferovolframa markas dotas TOCT 4758-49; izšķir šādas

markas: Bl (satur ne mazāk kā 70% volframa), B2 un B3

(65%).
Volframa skārdu, stieples un kaltas detaļas plaši lieto

elektrospuldzēm, elektronu aparatūrai, elektrokontaktiem

v. tml.

Volframa savienojumus, kā volframskābi un citus, lieto

laku un krasu, poligrāfiskā, gumijas, naltas un citās rūpniecī-
bas nozarēs.

c. MOLIBDENS

Molibdens iegūts tajā pašā laikā, kad volframs (molibdenu
ar piemaisījumiem ieguva ap 1780. gadu), un bieži vien leģētos
tēraudos to aizvieto.

Molibdens ir sudrabbalta krasa, to var kalt, metināt un pu-
lēt. Atzīmējama tā lielā stiprība, cietība, bet reizē arī lielais re-

latīvais pagarinājums: atkvēlinātai stieplei ab=B0 —\2okGjmm2

un 8=20—25%, bet auksti vilktai ab =140—260 kG/mm2

un &=a 2—5%. Piekausēts tēraudam, molibdens palielina
tā stiprību un sīkstumu.

Pie istabas temperatūras molibdenu neietekmē gaisa skā-

beklis, bet virs 400CC tas intensīvi oksidējas. Fcromolibdens
•dots TOCT 4759-49. Izšķir šādas markas: Mol (satur ne

mazāk kā 55% molibdena), Mo2 un Mo3.

Daba molibdens atrodams kā molibdena spīde (MoS
2 ),

retāk kā vulfenīts (PbMoo
4 ) un povelīts (CaMoOJ. Dažreiz

molibdens ir arī vara rūdās. Rūdu vietas izkaisītas un vienko-

pus krājumi ir samērā nelieli.

-Molibdenu izgatavo pulvera, stieņu un stiepļu veidā. Metā-
lisko molibdenu lieto galvenokārt elektrovakuuma tehnikā un
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vakuuma krāšņu pretestību izgatavošanai. Vairāk nekā 90%

novisa iegūtā molibdena patērē kvalitatīvā tērauda, ātrgriezēja
tērauda šķirņu, kvēles un skābju izturīgu sakausējumu, kā

arī cieto sakausējumu izgatavošanai. Molibdena savienojumus
lieto laku un krāsu rūpniecībā kā katalizatorus v. c.

f. VANĀDIJS

Vanādijs iegūts vēlāk nekā volframs un molibdens (iegūts
tīrā veidā (9(5%) 1867. gadā), tomēr leģētā tērauda šķirņu
kvalitātes uzlabošanā tam arī nav mazāka nozīme.

Tīrs vanādijs ir tēraudpelēks, spīdošs metāls. Tas ir ciets

un trausls.* Mehāniskās īpašības maz izpētītas.

Vanādiju pie parastās temperatūras gaiss neietekmē. Tam

ir augsta izturība pret daudziem ķīmiskiem reaģentiem. Pie

baltkvēles temperatūras savienojas ar oglekli par karbīdu (VC)
un ar slāpekli — par nitrīdu (VN).

Dabā vanādijs atrodams kā minerāls vanadīts (Pbs (Vo4)
3
Cl)

un patronīts r
kas satur V 2S

5.

Tīru vanādiju tehnikā lieto maz, bet lieto galvenokārt

ferovanādija veidā. Ferovanādijs ir dots FOCT 4760-49, kur

izšķir šādas markas: Bjļl (satur ne mazāk kā 35,0% vanādija),
B/t2 un B/j3 (35%). Tīru vanādiju lieto pagaidām tikai rentgena
tehnikā (iiltriem) un elektrotehnikā (antikatodiem). Vanādija

ķīmiskos savienojumus lieto gumijas, stikla un keramikas

rūpniecībā, fototehnikā un medicīnā.

g. KOBALTS

Kobalts īr vecākais šās grupas metāls (iegūts tīrā veidā

1735. gadā), bet tā savienojumus lietoja jau senajā Ēģiptē un

Ķīnā stikla krāsošanai un glazūrai. Tas ir dārgākais tērauda

leģēšanas elements.

Kobalts ir baltā krāsā ar sarkanu nokrāsu un spīdošs. At-

lietajam kobaltam ab
ir zems (24,2 kGļmm2

)r
bet pēc vilkšanas

(stieplei) tas ir augsts (70 kGļmm2 ). Magnētisks līdz apmēram
1115CG. Gaisā, mitrumā un orgāniskās skābēs tas ir izturīgāks
nekā niķelis.

Dabā kobaltu brīvā veidā var sastapt tikai meteorītos.

Zemes garozā tas ir rets elements. Galvenās rūdas ir smaltīts

(COAS2) un kobaltīts (CoAsS). Kobaltu kā piemaisījumu atrod

* Literatūrā sastopama arī atzīme, ka tīrs vanādijs ļoti plastisks,
viegli kaļams un auksti velmējams.



niķeļa, vara, bismuta un sudraba rudas, ka ari savienojumos
ar arsēnu, sēru, skābekli.

Izšķir šādas kobalta markas (rOCT 123-57): KO (satur
kobaltu ne mazāk kā 99,98%), Xl, K2 un K3 (97,0%).

Markas KO un Xl lieto sevišķi svarīgu krāsaino metālu

sakausējumu izgatavošanai, K2 — magnētiskiem tēraudiem,

anodiem, cietiem sakausējumiem, K3 — ātrgriezēju tēraudiem

un katalizatoriem.

Kā leģējošais elements kobalts paaugstina tērauda mehā-

niskās īpašības un pretestību korozijai. Piedeva līdz 40%

kobalta dod iespēju iegūt tēraudu ar augstām magnētiskām
īpašībām. Daudz kobalta patērē stellīta un akrīta tipa cieto

sakausējumu izgatavošanai (skat. 106. lpp.).
Kobalta galvaniskais pārklājums ir labāks nekā niķeļa.
Nedaudz kobalta savienojumu patērē ķīmiskā rūpniecībā

kā katalizatorus, kā arī krāsu un keramikas rūpniecībā.

h. TITĀNS

Titānam nav sena vēsture. Tīrā veidā tas iegūts tikai

mūsu gadsimta sākumā (1910. gadā), un tehnikā to sāka

lietot īsteni tikai pēdējā gadu desmitā. Metālu, ko līdz šim

uzskatīja par retu, bet, kas atrodams dabā tādos dau-

dzumos, kas trīskārt pārsniedz hroma, mangāna, vara, cinka un

vanādija atradņu krājumus kopā, var saukt par tuvākas

nākotnes metālu, jo apvieno sevī tādas īpašības, kādas konstruk-

tori un metālisti jau sen vēlējušies (skat 16. lpp.) Jau tagad
var teikt, ka titāna ražošana un lietošana tempu ziņā attīstī-

sies līdzīgi alumīnijam. Titāna īpatnējais svars ir par
2/

3
lielāks

nekā alumīnija, taču par alumīniju tas ir daudzreiz stiprāks.
Titāns salīdzinājumā ar dzelzi ir ne tikai ievērojami vieglāks,
bet arī 2 reizes stiprāks, un, galvenais, to nebojā korozija.
Savu stiprību titāns saglabā ari pie zemām temperatūrām
(līdz —60°C). Sakarsēts līdz 400CC, titāns labāk saglabā stip-
rību nekā alumīnija sakausējumi.

Titāns ir sudrabbalts, spīdošs metāls (bez tam irari amorfs—

tumšpelēks pulveris). Gaisā tā virsma pārklājas ar plānu
aizsargājošu oksīda plēvīti dzeltenīgā krāsā. Pie temperatūras
virs 375CC titāns spēj uzsūkt ūdeņradi; pie 600CG savienojas
ar skābekli par Tio2 ; pie 800CC —ar slāpekli par nitrīdu (TiN).
Titāns jūras ūdenīizturības ziņā pārspēj izturīgo monelmetālu

un austenīta tēraudus. Titāns ir ķīmiski izturīgs ari karstā

514*
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slāpekļskābē un etiķskābē, kā arī karaļūdenī (līdz 30CC).
Tikai sērskābe un sālsskābe to ātri sagrauj.

Titānu var labi kalt sarkankvēles stāvoklī. Kaltam titānam

mehāniskās īpašības lielā mērā atkarīgas no piemaisījumu

daudzuma, iegūšanas paņēmiena, mehāniskās un termiskās

15. att. Titāna (marka RC-70) mehānisko īpašību izmaiņa atkarībā no

aukstās deformācijas lieluma

apstrādes. Tehniskā titāna mehānisko īpašību izmaiņas atka-

rībā no aukstās apstrādes deformāciju lieluma (uzkaldes) parā-
dītas 15. attēlā. Titāna stiprību ievērojami uzlabo leģējot

(16. attēls).
Titānu var metināt inertas gāzes vidē.

Metalurģijā lietoto ierotitānu saskaņā ar TOCT 4761-49

iedala šādās markās: Thl (satur ne mazāk kā 18% titāna un

ne vairāk kā 3,5% silīcija), Th2 un Th3 (18%Ti un 6,0% Si).
Dabā titāns sastopams kā TiO-2 minerālos rutilā un anatasā,

kā FeTi0
3

— ilmenītā, kā FeO • (FeTi)2
o.s — titānmagnetītā

un GaTiSi0
5

— titanītā. Šie minerāli atrodami vairākās

vietās kā mūsu zemē, tā arī ārzemēs. Sarežģīts ir titāna iegū-
šanas process, tomēr lielākās grūtības iegūšanas metodes

izstrādāšanā ir pārvarētas.
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Sakarā ar augstām mehāniskām un antikorozijas īpašībām,

augsto kušanas temperatūru un nelielo īpatnējo svaru titāna

lietošanai ir lielas perspektīvas dažādās tautas saimniecības

nozarēs; šo metālu sāk lietot aviācijā, mašīnbūvniecībā (tur-
bīnām un citur), metāla konstrukcijām, kuģu būvniecībā v. c.

16. att. Dažu elementu ietekme uz titāna stiepes robežstiprību

To lieto arī metalurģija ka dezoksidētāju vai leģējošu piedevu.
Titānu sakausējumā ar silīciju elektrotehnikā lieto sildstieplēm.
Kā titāna karbīds tas ir nepieciešams metāls metālkeramisko

cieto sakausējumu izgatavošanā. Ķīmijā to lieto krāsvielu

un lakas vielu ražošanā (titāna baltums (Tio2) ir labāks neka

cinka vai svina baltums, jo nav indīgs), stikla, gumijas, kosmē-

tikas rūpniecībā.

Patērētājiem titānu piegādā pulvera, presētu, saķepinātu
briketu, lietņu, velmētu un stieptu stieņu, stiepļu, lentu un

skārda veidā.
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G. METĀLI KRĀSAINIEM SAKAUSĒJUMIEM

a. ANTIMONS

Metālisks antimons bija pazīstams Austrumu zemēs jau

senatnē. Tā, piemēram, Babilonijā to lietoja 3000 gadus pirms

mūsu ēras trauku izgatavošanai. Labi bija pazīstama arī

antimona spīde (Sb
2
S

3), ko senatnē lietoja kā kosmētikas

līdzekli.

17. att. Antimona lietņa virsmas dendrīti. (Palielināts 1,5 reizes.)

Antimons ir sudrabbalts, stipri spīdošs metāls. Pazīsta-

mas vairākas antimona alotropiskās modifikācijas. Pie istabas

temperatūras ir tik trausls, ka piestā [to var viegli saberzt

pulverī.
Gaisā antimons nemainās, no sakarsēšanas enerģiski oksi-

dējas — rodas balti dūmi (Sb
2
o

3
). Sālsskābē nešķīst, bet

šķīst koncentrētā sērskābē un karaļūdenī.
Dabā antimons sastopams galvenokārt savienojumā ar

sēru kā minerāls antimona spīde. Mazāk svarīgi minerāli ir

sarkanā sudraba rūda (Ag
3
SbS

3
) un antimona oksīds (Sb

2
o

3 ).
Antimona iegūšanai no rūdas ir vairāki paņēmieni.

Piemaisījumu saturs metālā atkarīgs no izejkoneentrāta

sastāva, metāla iegūšanas paņēmiena un rafinēšanas veida.

Vistīrāko antimonu iegūst ar elektrolītisko paņēmienu. Anti-

mons sacietējot kristalizējas lielos kristālos, uz tā virsmas

jēdzami dendrīti (17. attēls).



rOCT 1089-41 dotas šādas antimona markas: CyO (ar
antimonu un svinu kopā ne mazāk kā 99,85%, tajā skaitā

svins ne vairāk kā 0,7%), Cyl, Cy2, Cy3 un Cy4 (attiecīgi
98,0% un 0,8%). Tā kā antimons ir trausls metāls, tad tīrā

veidā to lieto reti, bet galvenokārt kā piedevu citiem metā-

liskiem sakausējumiem, lai palielinātu to eietibu un pretestību

oksidācijai pie parastās temperatūras. Sakausējumā ar svinu

to lieto akumulatoriem, elektrolītisku un kodināšanas iekārtu

skārdiem un caurulēm; savienojumā ar svinu, alvu un varu

iegūst babītu; to piekausē arī tipogrātiju sakausējumiem,
mīkstlodēm un viegli kūstošiem sakausējumiem.

b. ARSĒNS

Literatūrā minēts, ka tīru metālisku arsēnu ap 1250. gadu
ieguvis kāds vācu alķīmiķis, taču ir arī ziņas, ka to jau pirms
tam ieguvuši grieķu un arābu alķīmiķi.

Arsēns var būt trīs alotropiskās modifikācijās: 2 kristā-

liskās un 1 amorlā. No tām visstabilākā ir pelēkais arsēns —

trausli, tēraudpelēki kristāli, kas svaigā lūzumā ir ar metālisku

spīdumu, sausā gaisā nemainās, bet mitrā — zaudē spožumu

un apsūbē.
Tīrradņa veidā maz izplatīts (satur līdz 98% As) un pat

tad satur dažus piemaisījumus. Savienojumu veidā tas dabā

|oti izplatīts sullīdu minerālos, sevišķi pirītā, kur pa daļai
aizvieto sēru. Ir zināmi 120 minerāli, kas satur arsēnu.

Izšķir divas metāliskā arsēna markas: As-I (satur ne

mazāk'kā 95 — 98% arsēna) un As-II (92 — 95%).
Arsēns ir indīgs, tāpēc to transportējot rūpīgi iesaiņo 50 kg

ietilpības dzelzs skārda traukos.

Metālisku arsēnu lieto kā piemaisījumu svinam ložu izga-
tavošanā. Dažas procenta desmitdaļas As ievada arī kurtuvju
varā kā leģējošu elementu. Kā piedeva mazalvas babītā sama-

zina graudu lielumu un palielina cietību. Arsēnu lieto arī kā

alvas un antimona aizvietotāju jauna veida tipogrāfiju
sakausējumos.

Arsēna savienojumus lieto cīņā pret kukaiņiem — kaitēk-

ļiem, tos lieto kara rūpniecībā, stikla, krāsu, ādu un citās

rūpniecības nozarēs un medicīnā.
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c. BISMUTS

Bismutu pazina jau XVI gs., taču to uzskatīja kā atsevišķu
alvas vai svina veidu un tikai XVIII gs. vidū atzina par pat-

stāvīgu metālu.

18. att. Bismuta kristāli. (Palielināts 2 reizes.)

Bismuts ir sudrabkrāsas metāls ar iesarkanu spīdumu.
Tas ir trausls un diamagnētisks. Pie parastās temperatūras
izturīgs pret skābekļa ietekmi, sarkankvēles stāvoklī oksidē-

jas par oksīdu (8i
2
0

5).
Bismuta tilpums, pārejot no cieta stāvokļa šķidrā, sama-

zinās. Cieta metāla lūzums ir rupjkristālisks. Bismuta atlē-

juma virsmas rupjie kristāli parādīti 18. attēlā.

Dabā bismutu atrod kā tīrradni (95 —99,9 ?o Bi), bismuta

spīdi (Bi
2
S

3
) un citos, kopskaitā apmēram 50 minerālos.

Bismutu mēdz iedalīt trīs šķirnēs: a) augstākās tīrības

(Bi 99,9%), ko lieto speciālām vajadzībām, b) tehniskais

metāls sakausējumiem un c) ķīmijas un farmācijas vajadzī-
bām.

Bismutu diezgan plaši lieto viegli kūstošu sakausējumu

izgatavošanai signālu aparatūrā, kā arī medicīnā, parfimērijā
un stiklu rūpniecībā. Metālisku bismutu lieto magnētiskā
lauka sprieguma mērīšanas aparātiem (bismuta spirāle).



57

d. KADMIJS

Kadmijs atklāts 1817. gadā cinka oksīdā. Tas ir sudrab-

balts, stipri spīdošs, mīksts, kaļams un velmējams metāls.

Tīra kadmija stieni vai plāksni liecot, dzirdama viegla čirk-

stēšana līdzīga alvas čirkstēšanai. Piemaisījumi šo īpašību
likvidē.

Pie istabas temperatūras kadmijs ir diezgan izturīgs pret

gaisa un mitruma ietekmi. Karstumā tas gaisā sadeg par
brūnu oksīdu (CdO).

Kadmija sāļi ir indīgi cilvēkam.

Dabā kadmijs sastopams kā cinka pavadonis cinka mana

(ZnS). Paša kadmi ja minerāli, kā, piemēram, grenokrīts (CdS)
un otavīts (CdCO3

), ir reti un sastopami nelielā daudzuma.

Kadmiju iegūst paralēli cinkam, kura rūdās tas parasti
atrodas 0,1—0,2%!

Pašreizējais ražošanas stāvoklis dod iespēju iegūt augstas
tīrības kadmiju. Izšķir šādas markas (rOCT 1467-58): KflO

(satur vismaz 99,95%' kadmija), K/il un K/t2 (99,79%). Marku

K/jO lieto kadmija anodiem; K/ļl —sārma kadmija-dzelzs-

niķeļa akumulatoriem; K/j2 — vara-kadmija sakausējumiem,
mīkstlodēm, krāsām, arsēna-kadmija babītiem, viegli kūstošiem

sakausējumiem un bronzai.

levērojot tā labās antikorozijas īpašības, kadmiju lieto

virsmas pārklājumiem (kadmijēšanai). To lieto arī zobu pro-
tēzes tehnika sakausējumu izgatavošanai.

o. BERILIJS

Pirmo reizi beriliju ieguva smalka pulvera veidā jau 1828.

gadā. Taču tehnikā to sāka lietot tikai apmēram pirms 30 ga-

diem, kad izstrādāja rūpnieciskus paņēmienus berilija ražošanai.

Berilijs ir sudrabpelēkā (sudrabbaltā) krāsā, kuru labi sa-

glabā, lai gan ir liela tieksme savienoties ar skābekli. Tehnis-

kais berilijs ir ļoti ciets un švīkā stiklu; augstas tīrības berilija
ir plastisks. Metāls teicami pulējas. Ja beriliju uzklāj uz tērauda

virsmas, palielinās tās cietība, pretestība korozijai (saldūdenī
un jūras ūdenī, karstās gāzēs, slāpekļskābē v. c).

legūt tīru beriliju ir ļoti grūti. Vakuumā iegūtais berilijs
ir ar 99,95—99,97% tīrību, ļoti plastisks un aukstā stāvok-

lī velmējams par plānu skārdu.

Beriliju iegūst no minerāla berila (Al
2
Be

3
(Si

6
O
l8)) un berilija

sulfosilikāta ((3Be, Mn, Fe)
2
.Sio

4-(Mn, Fe)S)u. c.
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Berilijs 17 reizes mazāk nekā alumīnijs aiztur rentgena
starus un ir neaizvietojams materiāls rentgena aparāta detaļām,
kas izlaiž uz ārpusi y-starus (t. i., ~logiem"). Maisījumā ar

rādija preparātiem to lieto kā ātru neitrona avotu atom-

enerģijas laukā. To lieto arī virsmu pārklājumiem. Berilijs ir

labs piekausējuma metāls varam, to piekausējot iegūst augst-

vērtīgo berilija bronzu. Sakausējums ar alumīniju labi laiž cauri

rentgena starus. Šo sakausējumu var izvelmēt 0,1 mm biezumā.

Ar magniju berilijs neveido sakausējumu. Berilija piedeva
tēraudā un čugunā rada novecošanās tieksmi. Tas ir labs

elements tērauda dezoksidēšanai. Ja tērauds satur sēru, tad

berilijs, līdzīgi mangānam, pamazina sarkanlūstamību.

7. DAŽĀDI RETIE METĀLI

a. CĒZIJS

Cēzijs ir sudrabbaltā krāsā, mīksts, stiepjams un viegls
metāls. Gaisā tas momentā aizdegas, dodot Cs

2
0

3, bet ar sēru

un fosforu reaģē sprādziena veidā. No ūdens cēzijs izspiež
ūdeņradi jau pie —116 CC, bet pie istabas temperatūras reak-

cija notiek ļoti strauji un ūdeņradis uzliesmo. Pie 300° Cie-

darbojas uz stiklu un kvarcu, izspiežot silīciju.

Cēziju iegūst no minerāliem: lepidolīta, karnalīta un

polucīta.

Cēziju lieto tādu fotoelementu izgatavošanai, kas ir jutīgi

pret inlrasarkaniem stariem, kā arī elektronu lampās (foto-
elcktronu pastiprinātājs). Nedaudz cēzija lieto arī mikro-

analīzēs.

b. CIRKONIJS

Cirkonijs blīvā stāvoklī ir līdzīgs tēraudam. Parastos

..apstākļos izturīgs pret gaisa un ūdens ietekmi. Pie 400—600CC

pārklājas ar oksīda plēvīti, kas aizsargā no tālākas oksidēšanās.

Tīrs metāls labi pakļaujas mehāniskai apstrādei. Sāļu un

potaša šķīdumi cirkoniju neietekmē.

Cirkoniju iegūst no minerāliem: cirkona un badeleita.

Cirkonija lietošanai ir plašas perspektīvas, jo tas ir samērā

izplatīts elements zemes garozā. To lieto metalurģijā kā dezoksi-

dētāju un denitrētāju. Kā leģējošo elementu to lieto dažiem

bruņu tēraudiem, nerūsējošiem un kvēles izturīgiem tēraudiem.
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Tēraudā cirkoniju ievada ferocirkonija un forsilikocirkonija
veidā. Cirkonija sakausējumu ar varu lieto elektrotehnikā.

Magnija sakausējumus, kas leģēti ar cinku un cirkoniju, ieteic

reaktīviem dzinējiem. Cirkonija, niobija un tantala sakau-

sējums var aizvietot platīnu. Cirkonijs ir ļoti vērtīgs konstruk-

ciju materiāls kodolu enerģētikā. Cirkonija dioksīdu (Zro2)
lieto stikla, keramikas un ugunsizturīgu materiālu rūpniecībā.

c. GALLIJS

Gallijs ir sudrabbaltā krāsā ar zilganu nokrāsu. Tā īpa-
šībām ir daudz līdzības ar alumīnija īpašībām.

Gallijam nav savu minerālu un rūdu. Tas ir tipisks
izkliedēts metāls. Galliju iegūst galvenokārt no cinka un

alumīnija ražošanas atkritumiem. Perspektīvie izejmateriāli
ir gāzu rūpnīcu atkritumi (putekļi un kvēpi, kas rodas, sade-

dzinot ogles).
Zemā kušanas temperatūra (29,8°C), augstā vārīšanās

temperatūra un tieksme uz pārdzesēšanu dod iespēju lietot

galliju kā šķidrumu termometriem, kas domāti augstām

temperatūrām (900 —1300CC). No tā gatavo arī viegli kūstošos

sakausējumus (ar 12% alvas piemaisījumu kūst pie 15°C).
To lieto ari vakuuma tehnikā kā noslēgu (šķidrā veidā), augst-

vērtīgiem optiskiem spoguļiem (atstaro 88% gaismas), medi-

cīnā v. c. Gallijs var aizvietot dzīvsudrabu taisngriežos.

d. ĢERMĀNIJS

Ģermāni js ir ciets un trausls metāls pelēkbaltā krāsā.

Pie istabas temperatūras ķīmiski ļoti stabils. Karsējot gaisā,
tas pārklājas ar plānu oksīda plēvīti. Ūdens un sārmu šķīdumi

germāniju neietekmē.

Minerāli, kas satur germāniju: argirodīts, germanīts

un citi, ir reti sastopami. Germāniju iegūst galvenokārt no

cinka ražošanas un koksa un gāzu rūpnīcu atkritumiem.

Germānijs patlaban ir svarīgs materiāls pusvadītāju
tehnikā (aizvieto elektronu lampas). Germānija kristālus

lieto elektronu iekārtā kā taisngriežus. Bez tam tos var lietot

temperatūras mērīšanai.

To lieto arī fotoelementos, elektropretestībās, saules ener-

ģijas pārvēršanai elektriskā v. c.
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c. INDIJS

Indijs ir sudrabbalts, mīksts metāls. Pie istabas tempera-
tūras gaiss to ietekmē, sakarsēts sadeg (rodas In0

3
). Ūdens

un kodīgie sārmu šķīdumi indiju neietekmē, skābes ietekmē.

Indijam nav savi patstāvīgi minerāli. To iegūst cinka

ražošanā kā blakus produktu.

Indiju lieto tērauda, krāsaino metālu antikorozijas pārklā-

jumiem, viegli kūstošiem sakausējumiem, ķīmiski izturīgām
lodēm, stikla savienojumiem ar metālu, stikla krāsošanai

(dzeltenā krāsā ar dzintara nokrāsu), pusvadītāju tehnikā

kā nelielu piedevu germānijam v. c.

Indija pārklājumus lieto gultņiem, kas pakļauti smēreļļas

korodējošai ietekmei pie augstām temperatūrām. Tam ir

liela nozīme aviācijas un automobiļu dzinējos. Indiju lieto

arī tehnisko spoguļu pārklājumiem.
Indija sakausējums ar svinu, alvu un kadmiju kūst pie

46,5°C; to lieto ugunsaizsardzības tehnikā. Indija piedeva
lodēšanas lodēm (svina-alvas un svina-sudraba) paaugstina
to stiprību un ķīmisko izturību. Indija savienojumi ir indīgi.

f. NIOBIJS

Niobijs ir pelēks (balts), spīdošs metāls. Tīrs niobijs ir

plastisks, kaļams, velkams, metināms pie sarkankvēles tem-

peratūras.
Gaisā niobijs ļoti izturīgs pret oksidēšanos; sakarstot

pārklājas ar plānu oksīda plēvīti. Niobija pulveris, sakarsēts

līdz 400CC, ļoti enerģiski oksidējas gaisā; tas sadala ūdeni,
izdalot ūdeņradi. Sarkankvēlē uzsūc skābekli, slāpekli un

ūdeņradi.
Niobija rūdas samērā plaši izplatītas (kolumbīts, pirohlors

v. c). Blakus niobijam bieži vien atrodas tantals. Metālu

iegūst pulvera veidā, ko vēlāk presē un saķepē vakuumā.

Niobiju plaši lieto kā piedevu speciālos tēraudos, galveno-
kārt nerūsējošos hroma tēraudos, kur 1% niobija novērš

starpkristālisko koroziju. Tēraudā to ievada ieroniobija
veidā.

Niobiju lieto arī vakuuma elektrotehnikā, kur izmanto

tā spēju uzsūkt gāzes, kā arī izstrādājumiem ar lielām antiko-

rozijas īpašībām. Niobija karbīdu var lietot arī cietiem sakausē-

jumiem.
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g. RUBIDIJS

Rubīdijs ir ļoti mīksts metāls sudrabbaltā krāsā un viens

no visaktīvākajiem sārmu metāliem, aktīvāks nekā kālijs un

nātrijs. Rubīdija savienojumu īpatnība ir to radioaktivitāte.

Rūpniecībā rubīdiju iegūst parasti (kopā ar cēziju) no

karnalīta un lepidolīta.

Kubīdiju lieto elektronu tehnikā, fotoelementos, dienas

gaismas spuldzēs. Tā sāļus lieto arī medicīnā.

h. STRONCIJS

Stroncijs ir sudrabbalts metāls, viegls, mīksts, plastisks,

ķīmiski ļoti aktīvs.

Dabā stroncija savienojumi sastopami ļoti reti. Visbiežāk

sastopamie minerāli ir celestīns un stroncianīts. Metālisku

stronciju iegūst, elektrolizējot tā savienojumus (hlorīdus).

Stronciju ierobežotā daudzumā lieto radiotehnikā (kera-
miskie kondensatori), jonu-elektronu agregātos v. c.

i. TANTALS

Tantals ir tēraudpelēkā krāsā (slīpēta virsma ir balta),
ar ļoti augstu kušanas temperatūru. Tīru metālu var auksta

stāvoklī viegli apstrādāt ar spiedienu. Pie paaugstinātas

temperatūras tantals viegli iizsiic gāzes un klust trausls. Ķīmis-
kās stabilitātes ziņā tikai nedaudz atpaliek no platīna. Tas

ir nemagnētisks.
Izejmateriāls tantala iegūšanai ir tantalīts, tantalīta

kolumbīts un citi minerāli. Dabā tantals atrodas vienmēr

kopā ar niobiju.
Tantalu sāk plaši lietot sakarā ar elektrovakuuma tehni-

kas attīstību (radiotehnikas, radiolokācijas un rentgena

aparatūras ražošanā), jo tam ir augsta kušanas temperatūra,
izstarošanas spēja un spēja uzsūkt gāzes. Tāpat to lieto arī

ķīmiskās aparatūras izgatavošana (kondensatori sālsskābes

ražošanā v. c), jo tam piemīt augsta pretestība korozijai.
Tantals ir ļoli augstvērtīgs materiāls kaulu ķirurģijā, kā

arī ķirurģiskiem un zobārstniecības instrumentiem. Tantala

karbīdus lieto cieto sakausējumu izgatavošanai.



k. URĀNS

Urāns ir sudrabaini spīdošs metāls ar zilganu nokrāsu,

vidēji ciets un viegli padodas mehāniskai apstrādei. Tam

ir trīs alotropiskās modifikācijas. Mitrā gaisā oksidējas — pār-

klājas ar oksīda plēvīti. Lēnām sadala ūdeni pie parastās

temperatūras, bet enerģiski — pie vārīšanās temperatūras.
Mehāniskās īpašības ļoti atkarīgas no piemaisījumu daudzuma.

Ir zināmi vairāk nekā 100 minerāli, kas satur urānu.

Rūpnieciskie minerāli ir uranīts, karnotīts, otenīts v. c.

Urānu lieto nevien atomu tehnikā, bet arī sakausējumu
veidā keramikā un stikla rūpniecībā kā krāsvielu (krāso stiklu

dzelteni zaļganā krāsā), amonjaka sintēzē, medicīnā, fotogrā-

fijā, tērauda leģēšanā, analītiskajā ķīmijā v. c.
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II. SAKAUSĒJUMI

1. VISPĀRĪGS PĀRSKATS

a. IEDALĪJUMS

Par metālu sakausējumiem sauc savienojumus, kurus

iegūst, izkausējot divus vai vairākus ķīmiskos elementus,
un kuriem ir metālu īpašības; pamatelements tajos vienmēr

ir kaut kāds metāls. Sakausējumus, ko iegūst saķepināšanā,
elektriskā nogulsnēšanā
vai sublimācijā, sauc par

pseidosakausējumiem.
Tīri metāli ir samērā

dārgi, tiem daudzos ga-

dījumos nav arī vajadzīgo
mehānisko un tehnolo-

ģisko īpašību, tāpēc tos

lieto samērā retāk nekā

metālu sakausējumus.
Sakausējumi ir arī ievē-

rojami izdevīgāki, jo
lētāki par tīriem metā-

liem, ar labākām mehā-

niskām īpašībām un bieži

vien ar ļoti vērtīgām
fizikālām un ķīmiskām
īpašībām. Vairumam me-

tāla sakausējumu ir aug-

stas liešanas īpašības
(zemāka kušanas tempe-

19. att. Vara un sudraba sakausējumu
eitektika (72%Ag + 28% Cu). Kuša-

nas temperatūra 778°C. Gaišais: sud-

rabs; tumšais: varš. (Palielināts 480

reizes.)

ratūra un laba plūstamība), tos var labāk apstrādāt ar

skaidu nogriešanu v. tml.

Sakausējumam sacietējot, tā elementi (komponenti) var

izveidot mehānisku maisījumu, cietu šķīdumu un ķīmisku
savienojumu.

Mehāniska maisījuma sakausējums nav viendabīgs un

ir elementu (komponentu) kristālu maisījums, piemēram
r
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apskatot mikroskopā jebkuru svina-antimona sakausējumu,
ir redzami svina un antimona kristāli (graudi).

Ļoti raksturīga graudama vai plākšņaina struktūra ir

mehāniskam maisījumam, kas nosaukts par eitektiku (no
grieķu vārda eitektika, kas nozīmē labi uzbūvēts; 19. attēls).

Sakausējumam, kas, šķidrai fāzei atdziestot, izveido eitektiku

(katra sakausējuma eitektikai ir savs elementu procentuā-
lais daudzums), ir zemāka kušanas temperatūra nekā tā

elementiem, tam ir labākasliešanas īpašības, tas kūst un sacietē

pie pastāvīgas temperatūras. Eitektikai ir smalka struktūra

un tāpēc augstas mehāniskas īpašības.

Ciets šķīdums ir viendabīgs sakausējums, kur izšķīdināta
elementa atomi novietoti šķīdinātāja kristāliskā režģī, pie
kam abu elementu savstarpējā daudzuma attiecība var būt

dažāda, nemainot struktūras viendabīgumu. Tā, piemēram,
apskatot mikroskopā jebkura procentuāla daudzuma vara-ni-

ķeļa sakausējumus (cieto šķīdumu), redzami viendabīgi kristāli

(graudi), kas līdzīgi tīra metāla kristāliem, tomēr tie ir šo abu

elementu cietā šķīduma kristāli.

Mūsdienās pieradīts, ka gandrīz visi metāli lielākā vai

mazākā daudzumā var izveidot cietos šķīdumus.
Cietiem šķīdumiem var būt ierobežota (nepilna) vai neiero-

bežota (pilna) elementu savstarpējā šķīdība. Cietos šķīdumos
var norisināties difūzijas parādība, kas palielina to ķīmisko
un fizikālo viendabīgumu. Cietos šķīdumus parasti apzīmē

ar grieķu burtiem: a, (3, y, 8 v. tml.

Viendabīgs sakausējums ir arī elementu ķīmiskais savieno-

jums. Tas rodas pie stingri noteikta abu elementu procen-
tuālā daudzuma. Ķīmisks savienojums parasti izceļas ar

augstāku cietību, trauslumu un augstu elekfropretestību.
Sakausējumus sāka lietot tālā senatnē — tad, kad sākās

bronzas laikmets. Mīksto varu padarīja cietāku, piekausējot

alvu, tā uzlabojot arī tā liešanas īpašības. Kopš tā laika izmēģi-
nāti daudzi dažāda sastāva sakausējumi. Mūsdienās svarīgākos
sakausējumus atkarībā no elementu (komponentu) daudzuma

mēdz iedalīt 3 grupās un atkarībā no pamatmetāliem —

vairākās apakšgrupās (apzīmējot katru apakšgrupu ar attie-

cīgā sakausējuma nosaukumu; 9. tabula).
Apskatot 9. tabulu, redzam, ka divi sakausējumi — silu-

mīns un dūralumīnijs satur nemetāliskuelementu, t. i., silīciju.
Nereti lieto sakausējumus arī ar citiem nemetāliskiem elemen-

tiem, kā, piemēram, fosforbronzu (satur fosforu), antifrikcijas
materiālu (satur gralītu) v. tml.
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9. I abu I a

Sakauaējumu grupas

Bez 9. tabulā dotā sakausējumu iedalījuma pastāv arī

citi. Viens no tiem ir ieturēts šajā grāmatā (skat. satura ra-

dītāju).

b. FIZIKĀLĀS UN MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Sakausējumiem fizikālās un mehāniskās īpašības ievēro-

jami atšķiras no to elementu (tīro metālu) īpašībām. Plašāk

lietoto sakausējumu dažu fizikālo un mehānisko īpašību
skaitliskās vērtības dotas 10. tabulā.

Salīdzinot 4. tabulas tīro metālu robežstiprības skaitļus
ar 10. tabulas sakausējumu skaitļiem, uzskatāmi redzams,
ka vara, alumīnija, magnija un citu sakausējumu stiprība
ir ievērojami lielāka nekā to komponentu stiprība. Tā ir viena

no sakausējumu lielākajām priekšrocībām. Cietība arī ir

lielāka.

('■rupas Sakausējumu nosaukumi
Elementi

(komponenti)

)ivu komponentu
sakausējumi

Misiņš
Alvas bronza . .

Alumīnija bronza

Konstantāns
. .

Cietsvins ....

Mīkstlode
....

Silumīns
....

Hromniķelis u. c.

Cu 4- Zn

Cu -f- Sn

Cu + AI

Cu + Ni

Pb + Sb

Pb-f- Sn

A1+ Si

Ni 4- Cr

I riju komponentu
sakausējumi

Jaunsudrabs

Manganīns
Automātu misiņš
Sudrablode

Tipogrāfiju sakausējumi u. c.

Cu + Zn -f Ni

Cu Mn + Si

Cu + Zn 4- Pb

Cu 4- Zn 4- Ag
Pb 4- Sn + Sb

Vairāku kompo-
nentu sakausē-

jumi

Daudzkomponentu bronza

Speciāls misiņš

Cu 4- AI 4- Mn 4-

+ Ni u. c.

Cu -f Zn 4- Mn -J-
4- AI u. c.

Pb+ Sn 4- Sb-ļ-Cu
AI 4- Cu + Mg 4-

4- Si 4- Mn

Gultņu metāls

Dūralumīnijs u. c. . . .



66

10.

tabula

Sakausējumu
dažu

fizikālo
un

mehānisko
īpašību

skaitliskas
vērtības

Sakausējumu nosaukumi

Markas

co

6o

£Z
a

2

2*
CD 2

2

"

3

■

a

i-al

o

*

co

CD

ii-i

a

ies
22ta

■<=> 3*2«Ir b*M
2

Stiepesrobež- stiprība (°bkG/mm
2

)

Relatī- vais pagari- nājums (5%)

Brinela cietība kGlmm*)

Misiņš.

.......

JI62

8,5

910

0,072

20

36

49

56

Alvas

bronha

....

Bp.

010

8,8

1020

18,5

25—30

3—10

70—80

Alumīnija
bronza..
Bp.

A5

8,2

1075

0,0995

15,5

33—40

50-65

60

Svina

bronza

....

Bp.

C30

9,4

970

18,4

6

4

25

Berilija

bronza

.

.

.
Bp.

B2

8,23

1000

0,065

17,4

40

30—35

120—140

Monelmetals

28-2,5-1,5AJ1

13

8,8

1370

0,425

14,5

45-50

35

130

Alumīnija

sakausējums
Silumīns

A/I

4

2,85 2,65

Liešanas 650—750Liešanas 720—780Liešanas 640—710

22 20

15 26

|

ii
4

55 70

Puraluminijs
(rūdīts

un

novecināts)..
R

16

2,77

21,9

46

17

105
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*

Liešanas
vai

modificēšanas
temperatūras
gadījuma
īpaši

atzīmēts
ajle,

**

Augšējais

kritiskais
punkts.

5*

Magnija

sakausējums
(rūdīts

un

noveci-

nāts)

1,81

Modificē
pie

850—900

25—26

3—4

65—70

Konstantans
.

.

.

MHMu 40-1,5

8,9

1270**

0,48

14,4

40—50

30—50

75—90

Manganīns....

MHM
U

3-12

8,4

1010

0,43

16

50—55

30

120

Alumels

HMuAK 2-2-1

8,48

1430—1450

0,32

56

36

120—131

Hromels

HX

9,5

8,71

1435

0,674

12,8

60—70

35—48

150

Jaunsudrabs.
.

.

MHI1 15-20

8,85

•1080

0,26

16,6

38—45

35—45

70

Ginka

sakausējums.

LĻ4M4-1

27—33

5-2

80—
10i

Babīts

B83

7,30

370**

9

6

30

Babīts

B16

9,29

410**

7,8

0,2

30

Mīkstlode

n.OC40

9,3

235**

3,2

63

11,8

Cietlode

nMH52

8,3

860**

21

3
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2. VARA SAKAUSĒJUMI

Vara sakausējumi sastāv no pamatmetāla vara, kam

piekausēti citi elementi — metāli: cinks, alva, alumīnijs,

berilijs, mangāns, svins, titāns, sudrabs, zelts un citi, retāk

nemetāli: fosfors, silīcijs, skābeklis v. c. Vara savienojumus
lieto plaši, jo daudziemir vērtīgas īpašības; atkarībā no sastāva

tiem var būt liela antikorozijas spēja, antifrikcijas spēja,
plastiskums, labas liešanas īpašības, vērtīgas elektriskās

īpašības, skaista ārējā krāsa (līdzīgi zeltam vai sudrabam)
vai citas īpašības.

Vara sakausējumus parasti iegūst, sakausējot varu ar

bitiem elementiem vai ligatūrām (starpkausējumiem). Retāk

tos iegūst pēc citiem paņēmieniem: reducējot kompleksa rūdas

(senatnē tas bija galvenais paņēmiens) vai citas vielas,

kas satur varu un citus elementus; elektrolizējot ūdens šķīdu-
mus un sāļu kausējumus; diluzijas ceļa; kondensējot dažādu

elementu (to skaitā arī vara) tvaiku maisījumus.
Vara sakausējumus kausē liesmu un elektriskās krāsnis.

No elektriskām krāsnīm visbiežāk lieto loka un indukcijas,
retāk pretestības krāsnis. Lai kausēšanas laikā nenotiktu

metālu oksidācija, procesu vada zem kokogļu vai kušņu

kārtas; dažreiz kausē arī vakuumā. Vara sakausējumu kušanas

temperatūra atrodas plašā diapazonā, piemēram, kušanas

sākuma temperatūra atrodas robežās no 320 līdz 1300 (1

un kušanas beigu tamperatūra — no 650 līdz 1400CG.

Pēc ķīmiskā sastāva vara sakausējumus iedala trīs pamat-

grupās: a) misiņa, kas ir vara un cinka sakausējums, b) alvas

bronzā, kas ir vara un alvas sakausējums, un c) speciālās
bronzas, kas ir vara un dažādu elementu, kā alumīnija, be-

rilija, svina v. c, sakausējumi. Katra grupa bez minēta-

jiem diviem pamatelementiem satur parasti arī vēl citus ele-

mentus.

a. MISIŅŠ

Misiņš ir visizplatītākais vara sakausējumu veids. Tas

tāpēc, ka piemaisījums cinks ir lētāks un vieglāks salīdzinā-

jumā ar varu, un tāpēc arī misiņš ir lētāks un vieglāks neka

varš. Tehnikā lieto misiņu, kas satur līdz 50% cinka. Ja misiņš
satur cinku līdz 20%, tad to bieži vien mēdz saukt par tom-

baku.

Atkarībā no cinka satura misiņā izšķir sešas fāzes: a, (3,
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f, §, c un 7). Ja cinks ir līdz 39%, tad ir <x iāze (a

ar cinka saturu no 39 līdz 46% ir divfāzu — a + (. misiņš,

un lielāka cinka satura gadījumā rodas misiņš ar [3, y, o\ c

un 7)
fāzēm. y un c lāzes ir trauslas un rūpnieciskos sakausē-

jumos nav sastopamas. 8 lāze vēl nav pilnīgi izpētīta. 7]
fāze

sastopama cinka sakausējumos, a lāze ir cinka ciets šķīdums

20. att. Vara un cinka sakausējumu stāvokļa diagrama

vara. Ari (3 fāze ir ciets šķīdums, tikai ka šķīdinātājs nav vairs

tīrs varš, bet starpmetālisks elektronu tipa savienojums
(CuZn).

Palielinot cinka saturu misiņa, mehāniskās īpašības sākumā

uzlabojas — pieaug kā robežstiprība, tā arī relatīvais pagari-
nājums (21. attēls). Kad cinka saturs misiņā tuvojas 50%,
abi lielumi spēji samazinās, jo izveidojas cietās un trauslās (3
un y fāzes. Tāpēc mašīnbūvniecībā lieto sakausējumus, kurā

cinks ir zem 45—47%, t. i., a misiņu un a -}- $ misiņu. Vis-

izplatītākais ir a misiņš.
22. attēlā parādīts, kā misiņam maināselektriskā vadītspēja,

ja cinka saturu palielina līdz 50%.

Misiņa stāvokļa diagramā solidusa un likvidusa līnijas
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atrodas samērā tuvu viena otrai, tā ka sakausējumi nav

pakļauti stiprai dendrītiskai likvācijai. Lieta misiņa struktūrai

ir dendrītisks raksturs, kas liecina, ka cietais šķīdums ir ne-

viendabīgs. Pēc apstrādes aukstā stāvoklī un rekristalizācijas
atkvēlināšanas a misiņš iegūst viendabīgu graudainu struk-

21. att. Cinka daudzuma ietekme uz misiņa mehāniskam īpašībām

t,ūru ar raksi urīgiem dubultniekiem (23. attēls a). Tādam

misiņam piemīt maza cietība un augsts plastiskums.
Jo a misiņam graudi smalkāki, jo augstākas tā mehāniskas

īpašības.
Cietākam un mazāk sīkstam (3 misiņam arī ir graudama

struktūra, taču bez dubultniekiem, a + P misiņa struktūra

sastāv no gaišas a fāzes kā pamatmasas, kurā atrodas tumša

£ fāze (23. attēls b).
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No katras fāzes laukumu savstarpējās attiecības var

aptuveni spriest par cinka un vara daudzumu misiņā.
Pēc tehnoloģiskām īpašībām a misiņš pieder pie sakausēju-

miem, kurus apstrādā ar spiedienu, bet divfāzu a+p misiņš—

pie lejamiem sakausējumiem.

22. att. Elektriskās vadītspējas izmaiņa misiņam
ar cinka saturu līdz 50%

Piekausējot vara-cinka sakausējumiem alvu, svinu, alumī-

niju, niķeli, mangānu, dzelzi v. c, uzlabojas sakausējumu
īpašības: palielinās stiprība, cietība, antikorozijas spēja un

■citas īpašības.

Misiņam piemīt lielāka pretestība parastai korozijai nekā

armko dzelzij, oglekļa tēraudam un tīram varam. No misiņa
ražo skārdus, stieņus, caurules, bimetāla skārdus v. tml.

Visus misiņus var labi apstrādāt ar griešanu, tomēr rodas

plūstoša skaida, kas apgrūtina apstrādi ātrgaitas mašīnās un

automātos. Ja misiņš satur 1—3% svina, rodas drūpoša
skaida.
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23. att. Misiņa mikrostruktūra. (Palielināts 100 reizes.)

a — Marka Л72 — a misiņš, b — Marka Л58. Gaišais: a misiņš; tumšais:

bmisiņš

Jāatzīmē, ka parastiem, aukstā stāvoklī deformētiem mi-

siņiem, kas satur cinku virs B—lo%, ir tieksme sasprēgāt.
Tas notiek tāpēc, ka aukstā deformācijā radušies lieli iekšēji

spriegumi, un tic paātrina starpkristālisko koroziju. Koroziju
veicina atrašanās jūras ūdenī, ūdens tvaikos, amonjaka
tvaikos v. c. Visbiežāk šāda veida sasprēgājumi novērojami
ar spiedienu apstrādātiem plānsienu izstrādājumiem (cauru-

lēm, dziļi vilktiem izstrādājumiem, piemēram, lukturu atsta-

rotājiem, kondensatoru caurulēm v. tml.), kā arī aukstā stā-

voklī vilktiem stieņiem. Lai novērstu šādu sasprēgāšanu, tādi

izstrādājumi jāatkvēlina pie 200—400°G temperatūras, ka

rezultātā likvidējas iekšējie spriegumi.

Visus misiņus var iedalīt divās grupās — A un B grupa.

A grupa apvieno ar spiedienu apstrādājamos misiņus, bet B

grupa — lejamos misiņus.

Ar spiedienu apstrādājamie misiņi. Misiņš ir visplastiskāko,

ja tas satur apmēram 30 —32% cinka. Tālāka cinka satura

palielināšana rada blakus <x fāzei stiprāku, bet mazāk plastisku
[3 fāzi.

Atkarībā no misiņa komponentu skaita izšķir šādus mi-

siņus:

1) divkompoiiontu:
varš-cinks (apzīmē ar burtu «/!);

2) trīskomponentu:

varš-cinks-aluminijs (JIA — alumīnija misiņš),

varš-cinks-mangāns (JIMu; — mangāna misiņš),
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varš-cinks-svins (JIC — svina misiņš),
varš-cinks-alva (JlO — alvas misiņš),

varš-cinks-niķelis (JIH — niķeļa misiņš);

3) četrkomponentu:
varš-cinks-alumini js-niķelis (JIAII — alumīnija-niķeļa

misiņš).
varš-cinks-dzelzs-mangāns (JDKMu, — dzelzs-mangāna

misiņš).

Lai apzīmētu misiņa marku, aiz burta Jl raksta skaitli, kas

parāda vidējo vara saturu procentos, piemēram, marka

Jl9O satur 90% vara. Leģējošos komponentus apzīmē šādi:

A — alumīnijs, Mii — mangāns, C — svins, O — alva, H —

niķelis, X — silīcijs. Leģējošo komponentu daudzumu pa-
rāda atsevišķi skaitļi. Tā, piemēram, marka JIAHS9-3-2

satur 59% vara, 3% alumīnija, 2% niķeļa, bet pārējais ir

cinks.

Alumīniju ievada misiņa līdz 2,5%. Tā piedeva palielina

stiprību, cietību un samazina relatīvo pagarinājumu, bet

pasliktina lodējamību.

Mangāna piedeva līdz 2% paaugstina stiprību, izturību

karstumā un pretestību korozijai, bet lielāka piedeva paslik-
tina misiņa īpašības.

Svins misiņā izkārtojas pa graudu robežām; uzlabojas skai-

du atdalīšana, jo rodas drupanāka skaida (iegūst arī gludāku
virsmu). Struktūras neviendabīgums misiņā rada labas anti-

Irikcijas spējas. Svinu drīkst piekausēt tikai a -ļ- (3 misi-

ņam, bet ne a misiņam, jo pēdējais tad plaisā sarkankvēles

stāvokli.

Alvas piedeva palielina misiņa ķīmisko izturību juras ūdenī

un paaugstina mehāniskās īpašības.

Niķelis piešķir misiņam lielāku sīkstumu, stiprību un pre-
testību korozijai vairākās vidēs.

Dzelzs piedeva alumīnija misiņā (līdz 0,5%) uzlabo tā

mehāniskās īpašības. Dzelzs-mangāna misiņam savukārt ir

augsta izturība jūras ūdenī.

Ļoti kaitīgs piemaisījums misiņā ir bismuts (nedrīkst būt

vairāk par 0,003%) un antimons (ne vairāk par 0,1%), jo
rada sarkanlūstamību.

Lejamie misiņi. Lejamie misiņi raksturīgi ar augstu plūs-

tamību, ar mazu likvācijas tieksmi, un tie nerada lielus saru-
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Dažu ar spiedienu apstrādājamo misiņu

Piezīme. 1. Tabulā dotajām markām stiepes robežstiprība (3
b

)

robežās. Tā, piemēram, markai JlB5 pēc atkvēlināšanas a
b

=26 kG/mm2

kG/mm2
un = 4%.

2. Pavisam TOCT ir dotas 26 misiņa markas.

kuma tukšumus. Tie ļoti iecienīti mašīnbūvniecībā un aparātu
Jbūvniecībā dažādu detaļu un armatūru atliešanai. Lieto gal-
venokārt daudzkomponentu misiņus.

Atkarībā no komponentu skaita izšķir šādus daudzkom-

ponentu misiņus:

1) trīskomponentu:
varš-cinks-alumīnijs (JIA — alumīnija misiņš),
varš-cinks-silīcijs (JIK — silīcija misiņš);

2) četrkomponentu:

varš-cinks-silīcijs-svins (JIKC — silīcija-svina misiņš),
varš-cinks-mangāns-svins (JIMirC — mangāna-svina mi-

siņš);

varš-cinks-mangāns-dzelzs (JIMn>K — mangāna-dzelzs
misiņš);

Markas

Karstās apstrādes
temperatūra

(°C)

Atkvēlināšanas

temperatūra

(*C)

Rekristalizācijas

sākuma

temperatūra
(°C)

JI90 ...

J185
...

J180
. . .

J168 ...

JĪ62 ...

900—950

870—900

820—870

800—850

760—850

620—720 335—370

600—700

600—700

600—700

320—360

JIA77-2 . .

JIAH59-3-2

J1K80-3
.
.

JlMu58-2 • •

JI>KMu59-l-l
J1H65-5 . .

750

700—750

750—850

680—730

690—730

750—870

650

600—650

600—650

600—650

650

J1090-1 . .

JI070-1 . .

J1C74-3
. .

J1C64-2 .
.

870—900

650—7_00_
Neapstrādā

650—720

620

620—670

620—650

600—650

400

J1C59-1 . .
740—790 360
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11. tabula

<rOCT 1019-47) tehnoloģiskie dati un lietošana

un relatīvais pagarinājums (8) atkarība no apstrādes veida svārstās plašas

>un 8 = 43%, bet pēc 50% lielas pastiprināšanas (uzkaldes) o
b
= 52,5

3) pieckomponentu:

varš-cinks-alumīnijs-dzelzs-mangāns (JIA}KMii — alu-

mīnija-dzelzs-mangāna misiņš),

varš-cinks-mangāns-alva-svins (JIMuOC — mangāna-
alvas-svina misiņš),
varš-cinks-mangāns-niķelis-dzelzs (JIMiiH>K — mangā-

na-niķeļa-dzelzs misiņš).

Daudzkomponentu misiņus mēdz saukt arī par speciāliem

misiņiem. Atšķirībā no divkomponentu misiņiem tiem Ir

paaugstinātas mehāniskas īpašības, kā arī augstas antikoro-

zijas spējas dažās agresīvās vidēs.

Silīcija misiņš (JIK) var aizvietot alvas bronzu augst-

spiedienu ūdens armatūrām. Četrkomponentu silīcija misiņš,

Plastiskums Apstrādajamība Lietošana

Augsts
Augsts
Teicams

Augsts
Labs—teicams

Augsts
Augsts
Augsts
Augsts

Augsta
Augsta
Laba

Augsta
Augsta

Augsta
Augsta
Augsta
Augsta
Augsta
Augsta

Radiatoru caurules, skārdi, lentas

Kondensatoru un radiatoru caurules

Skārdi, lentas, stieples, metālu sieti

Sloksnes, skārdi, caurules, stieples
Stieņi, sloksnes, skārdi, caurules,

stieples
Kondensatoru caurules

Stieņi, caurules

Kalumi, štancējumi
Sloksnes, stieņi, stieples, skārdi

Sloksnes, stieņi, stieples, caurules

Manometrucaurules, stieples, skārdi,
lentas

Sloksnes, lentas

Presētas un vilktas caurules

Sloksnes, lentas, stieņi, dažādas pulk-
steņu detaļas

Skārdi, sloksnes, lentas, stieņi, cauru-

Augsts

Augsts Augsta
Augsta ļ
Augsta /

AugstaLabs
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kas satur ari svinu, ievērojams ar to, ka labi apstrādājams ar

skaidas griešanu un augstām antilrikcijas īpašībām.

Oetrkomponentu mangāna-svina misiņu (JIMu,C) var ieteikt

antilrikcijas alvas bronzas Bp. OlļC 6-6-3, Bp. OlļC 5-5-5,

Bp. OlļC 4-4-4 aizvietošanai.

Cetrkomponentu mangāna-dzelzs misiņu (Jl\lu>K), kam

ir augstas mehāniskās īpašības un augsta ķīmiskā izturība

jūras ūdenī, var ieteikt alvas bronzas Bp. OIļCH 3-7-5-1

un Bp.OLļC 3-12-5 aizvietošanai.

Pieckomponontu alumīnija-dzelzs-mangāna un mangāna-
dzelzs-niķeļa misiņi ir sakausējumi ar augstām mehāniskām

īpašībām. Arī šie misiņi var aizvietot alvas bronzu, kā, piemē-

ram, Bp.olo, Bp.Olļ 10-2 un Ep.Ol], 9-2.

12. ta1)11 1 a

Dažu lejamo misiņu (TOCT 1019-47) atsevišķu īpašību skaitliskās

vērtības un lietošana

Piezīme. TOCT dotas 10 misiņu markas

rol

stij

epes
)ež-

riba

Relatī-

vais paga-

rinājums

(8 %)Liešanas
tempera-

tūra

(°C)

kG/

~b

mm
1 )

Brinela
cietība

(H B

kG/mm2)

Markas Lietošana

cc
o

§3
~

o

o

s
co «>

| |

n

Ē
mm co Jļ

& £
CO ~ g

A67-2.5 1050—

1100

40 30 15 12 90 Korozijas izturī-

gām detaļām
kuģu būvnie-

cība un pārējā
mašīnbūvnie-

cībā

Lietiem gult-
ņiem un ielikt-

ņiem
Zobratiem

[KC80-3-3 30950—980 25 15 90—110

MuOC58-

-2-2-2 .

[Mu>K52-
-4-1

. .

1050 30 30 4 6 90—100

:Mu>K55-
-3-1

. .

1000

1000

50 15 110—140 Aviāciju deta-

ļām, maz8va

rīgiem gult-
ņiem un arma-

tūrām

Kuģa armatūrai,

skrūvēm, lāp-
stiņām u. c.

5d 40 10 15 90—120
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Pieckomponentu mangāna-alvas-svina misiņiem ir labas

antifrikcijas īpašības, un tos lieto augsta alvas satura bronzas

aizvietošanai.

Lineārais sarukums lejamam misiņam atkarība no markas

ir apmēram 1,25—1,8%.

b. ALVAS BRONZA

Alvas bronza ir viens no visvecākajiem metālu sakausēju-
miem, kādu lieto cilvēce. Arī mūsdienās tai ir ļoti svarīga
nozīme.

Varš ar alvu dod sakausējumu stāvokļa diagramu (24. at-

tēls), kura līdzīga misiņa stāvokļa diagramai. Tomēr alva

ietekmē sakausējumu struktūru apmēram 2 reizes efektīvāk

nekā cinks. Alvas bronza pakļauta stiprai dendrītiskai likvā-

cijai, jo ir liels atsta-

tums starp likvidusa

un solidusa līnijām.

Jāatzīmē, ka stāvokļa

diagramas solidusa lī-

nijas vieta un cieto

fāzu vietas ir atkarī-

gas arī no tā, vai

sakausējums ir liets

un neatkvēlināts vai

stipri deformēts un

pēc tam ilgi at-

kvēlināts. Pirmā gadī-

jumā 24. attēlā robež-

līnijas parādītas ar

raustītu līniju un otrajā

gadījumā — ar vien-

laidu līniju.

Stāvokļa diagramā
a bronza ir alvas ciets

šķīdums varā, turklāt

(3 bronzai šķīdinātājs
ir ķīmisks savienojums
Cu

5
Sn.

Rūpniecībā lietotās

alvas bronzas mikro-

struktūra ne vienmēr
Vara

_alvas sakausējumu stāvokļa
diagrama
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atbilst vara-alvas sakausējumu stāvokļa diagramai, jo
alva lēni dilundē varā un tai piemīt liela likvācija. Struktūras-

mazā pārvēršanās ātruma dēļ atlējuma sacietēšanas un atdzi-

šanas laikā lietā bronza ar B—lo% alvas saturu sastāv no

nevienādas koncentrācijas alvas cieta šķīduma varā un eitek-

25. att. Alvas bronzas (8% Sn) dendrīti. (Palielināts
100 reizes.)

toīdas. Tādas bronzas vara bagātie dendrīti kodināšanā kļūst
tumši (25. attēls), bet alvas bagātā starpdendrītu platība, kā

arī eitektoīda (sastāv no a fāzes un vara-alvas ķīmiskā savieno-

juma) paliek gaiša.
Cinks bronzā ir cietā šķīdumā un nav novērojams mikro-

skopā; svins redzams atsevišķu tumšu ieslēgumu veidā, kurus

var novērot pat bez kodināšanas.

Pēc ķīmiskā sastāva alvas bronzas var iedalīt vienkāršās

alvas bronzās un alvas bronzās ar fosfora, cinka, svina un niķeļa

piedevām. Bez tam alvas bronzas, tāpat kā misiņu, var iedalīt

arī ar spiedienu apstrādājamās alvas bronzās un lejamās alvas

bronzās.

Ar spiedienu apstrādājamās alvas bronzas ir sakausējumi,
kas satur 3 vai 4 šādus komponentus:

1) trīskomponentu:
varš-alva-fosfors (Bp.OO),
varš-alva-cinks (Bp.OIļ);
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2) četrkomponentu
varš-alva-cinks-svins (Bp.OIļC).

Pēc TOCT bronzas marku apzīmē ar burtiem Bp., kam

seko tie paši burti, kādus lieto leģējošo komponentu apzīmē-
šanai misiņa markām. Bez tam cinku apzīmē ar 11 un fosforu

ar burtu O. Leģējošo komponentu daudzumu parāda atse-

višķi skaitļi. Tā, piemēram, ar marku Bp. OlļC 4-4-2,5 apzīmē
alvas-cinka-svina bronzu, kas satur ap 4% Sn, 4% Zn un

2,5% Pb (pārējais varš).

Apstrādei ar spiedienu lieto bronzas, kas satur alvu ne

vairāk kā 8%, jo, gadījumā, ja daudzums ir lielāks, rodas

eitektoīda, kam ir zemas mehāniskās īpašības un kas satur

trauslu ķīmisku savienojumu.
Fosfors, kas ir labs vara un vara sakausējumu dezoksidē-

tājs, nelielos daudzumos atrodas visās bronzās. Ja fosfora

daudzums bronzā ir apmēram 0,1%, tad tas uzlabo liešanas,
mehāniskās un antifrikcijas īpašības.

Cinka piedeva uzlabo liešanas īpašības, samazina kristali-

zācijas intervālu, manāmi nemainot mehāniskās īpašības.
Svinu ievada alvas bronzās, lai uzlabotu liešanas un galve-

nokārt antifrikcijas īpašības. Svins uzlabo arī skaidu atda-

līšanu.

13. tabula

Ar spiedienu apstrādājamo alvas bronzu (TOCT 5017-49)
tehnoloģiskie dati un lietošana

Markas

Karstās

apstrādes

tempera-
tūra

(°C)

03 o3

9 cu

M?
ieu cu

3 g o

co

1
9

M
co

co

-

•C3
13

ies

ies
■

—

< s

Lietošana

>p.OcD 6,5-0,15 730—780 650 Labs Laba Lentas, sloksnes,

stieņi, atsperu
stieples, gultņu
detaļas

Caurules

Lentas, sloksnes,

stieņi, atsperu
stieples, detaļas,
ķīmiskā apara-
tūra

Lentas un sloksnes

gultņu ieklāju-
miem

»p.Od> 4-0,25
•p.OIļ 4-3 . .

720—780

750

650

600

Labs

Labs

Laba

Laba

'P-OLIC 4-4-2,5 Velmē

aukstā
L —

Laba600 Labs
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Dažu lejamo bronzu (nestandarta) atsevišķu

Kaitīgi piemaisījumi alvas bronzās ir dzelzs, silīcijs, anti-

mons, arsēns, bismuts un alumīnijs. Tie visi pazemina plastis-
kumu.

Lai bronzai būtu nepieciešamais plastiskums apstrādē ar

spiedienu, to atkvēlina pie 600—650°Ctemperatūras.

Lejamās alvas bronzas pēc atliešanas ieteicams pakļaut

homogenizācijas at kvēli našanai, jo tā uzlabo kvalitāti. Homo-

genizācijas atkvēlināšanu veic pie 600—650CC temperatūras,

izturot krāsnī 4—5 stundas ilgi. Šāda apstrāde palielina stip-
rību par apmēram 20?6, un ievērojami pieaug arī relatīvais

pagarinājums.
Lai iegūtu blīvus atlējumus, nepieciešams radīt tādus

apstākļus, lai kristalizācija notiktu zem spiediena (atlējumi
sacietē speciālos autoklāvos). Tas novērš tieksmi uz starp-
dendrītisko un iekšdendrītisko porainību.

Alvas bronzas atlējumiem ir augsta izturība daudzās

agresīvās vidēs: jūras ūdenī, kodīgā kālija, nātrija sultāta

šķīdumos, sodas šķīdumos (līdz 3%) U. tml.

Lejamām alvas bronzām lineārais sarukums ir 1,4—1,6%.

c. SPECIĀLĀS BRONZAS (ГOCT 493-54)

Speciālas bronzas ir letākas nekā alvas bronzas, jo šeit

dārgo alvu aizvieto ar lētākiem elementiem, tādiem kā alumī-

Stiepes rO

<a
b

bežstiļ)riba
hGlmm1 )

Markas

Liešanas

temperatūra

t°C) atliets

kokile

atliets

formzeme

Bp.010 ....

1150 25—30 25—30

Ep.OlJ, 10-2 . . 1120—1150 20—25 20

Ep.Olļ 8-4
.

.
1100—1150 20—25 20—25

Bp.OUC 6-6-3 .
Bp.CMJ» 10-1 . .

1150

1150

18—22

20—35

15—20

20
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14. tabu l a

īpašību skaitliskas vērtības un lietošana

nijs, mangāns, dzelzs v c. Taču jāatzīmē, ka to sarukums ir

lielāks nekā alvas bronzām.

Arī speciālās bronzas iedala ar spiedienu apstrādājamās
bronzās un lejamās bronzās. Tās raksturīgas ar augstām mehā-

niskām un antikorozijas īpašībām un labu apstrādājamību

griežot. Ne tikai lētuma, bet arī šo īpašību dēļ šīs bronzas ir

labs materiāls alvas bronzas aizvietošanai.

Izšķir šādas speciālās bronzas: alumīnija, mangāna, svina

(skat. 100. lpp.), silīcija un berilija bronzas.

Alumīnija bronzu plaši lieto mašīnbūvniecībā. Rūpnieciskos

sakausējumos alumīnija ir ne vairāk kā 12—13°o, jo lielāks

daudzums padara bronzu trauslu. Derīgas piedevas alumīnija
bronzai ir dzelzs, mangāns, niķelis un svins. Kaitīgi piemaisī-
jumi ir alva, silīcijs, antimons, arsēns un fosfors, jo tie

pasliktina mehāniskās īpašības, apstrādes apstākļus, rada

porainību v. tml.

Alumīnija satura palielināšana bronzā uzlabo tās liešanas,
mehāniskās un antikorozijas īpašības. Tā, piemēram, 4%

alumīni ja piekausējums varam dod bronzu ar ab = 26 kG/mm2
,

bet ar 10% — jau 50kG/mm2
,
kas ir vairāk nekā alvas bronzai.

Alumīnija bronzai ar 10% alumīnija saturu pretestība koro-

zijai jūras ūdenī ir aptuveni 9 reizes lielāka nekā fosfora

bronzai. Tikai antifrikcijas īpašības tad ir zemākas nekā alvas

bronzai.

Relatīvais pagarinājums

(8%)

atliets atliets

kokilē formzeme

f
(i

ļ
Brinela

cietība

(HB
hG/mm*)

Lietošana

3—10

2—5

4—10.

3—10

10

6—15

70—80

80—90

75—85

Svarīgām detaļām, kas strādā

zem augsta spiediena un

triecienveida slodzes

Kuģu detaļām, kas strādā

jūras ūdenī

Svarīgām detaļām, kas strādā

zem augsta spiediena un

triecienveida slodzes

Ieliktņi, gultņi, blīvslēgi u. c.

Detaļām, kas strādā smagos
apstākļos jūras ūdenī, zem

mainīgas slodzes u. tml.

4—8
3—10

8—12 60—75

80—1203
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Lejamās alumīnija bronzas (Bp.A)K 9-4, Bp.A>KMu;

10-3-1,5, 7-1,5-1,5 v. c.) sekmīgi aizvieto alvas

bronzu (markas Bp.OLļ 10-2, Bp.OLļC (5-6-3 v. c), ir labi

sakausējumi gultņu ieliktņu, autoklāvu, ūdens un tvaika

armatūru, sūkņu v. tml. izstrādājumu atliešanai.

Ar spiedienu apstrādājamo alumīnija bronzu Bp.A5 var

labi velmēt, štancēt. No tas gatavo monētas (sīknaudu),
dažādus izstrādājumus kuģu būvniecībā un velmējumus.
Karsto apstrādi veic pie 740—860

C
C temperatūras un atkve-

lināšanu pie 600—700°G, taču jāatzīmē, ka tai ir pietiekams

plastiskums apstrādē ar spiedienu arī aukstā stāvoklī. Lejot
šo bronzu (Mešanas temperatūra 1150—1190CC), novērojams
liels sarukums (apmēram 2,5%). Šai markai līdzīga ir arī

marka Bp.A7.

Mangāna bronzu divkomponentu veida lieto reti, bet vairāk

kopā ar dažādiem pickausējumiem, kā ar alumīniju (apm. 10%),

silīciju (apm. 3%) un niķeli (apm. 3%). Divkomponentu

mangāna bronzas marku Bp.MirS lieto kā relatīvi karstum-

izturīgu sakausējumu, tās labi apstrādājams ar spiedienu un

tam ir pietiekama pretestība korozijai. To lieto tvaika arma-

tūrai, dažādiem štancējumiem, stieņiem, skārdiem.

Daudzkomponentu mangāna bronzas lieto svarīgu mašīnu

detaļu (stipru zobratu, gtiemežratu, vārstu) atliešanai, kā arī

gultņu ieliktņiem, tvaika armatūrai v. c.

Silīcija bronza lētuma, stiprības un plastiskuma ziņā pār-

spēj alvas bronzu. Silīcija bronzu var labi apstrādāt ar spiedie-
nu (kalšanu, presēšanu, velmēšanu karstā stāvoklī).

Galvenās leģējošās piedevas silīcija bronzā ir mangāns un

niķelis. Abi šie elementi paaugstina mehāniskās un antikoro-

zijas īpašības.
Kaitīgi piemaisījumi ir alumīnijs, dzelzs, alva, antimons,

arsēns, bismuts.

No bronzas Bp.KMir 3-1 izgatavo skārdus, lentas, stieņus,
stieples un atsperes dārgās alvas-losfora bronzas vietā. Lai

uzlabotu atsperu mehāniskās īpašības, bronzu pakļauj ter-

miskai apstrādei (rūdīšanai pie 750CC temperatūras ūdenī un

atlaidināšanai pie 100—300C

C).
Bronzu Bp.KHI-3 var labi apstrādāt aukstā un karstā

stāvoklī (pie 890—910°Ctemperatūras). To lieto atsperveida
detaļām, detaļām, kas strādā berzes un dilšanas apstākļos.

Berilija bronzas marka 8p.82 raksturīga ar augstām
mehāniskām īpašībām, lielu pretestību korozijai daudzās

agresīvās vidēs un augstu elastību. To pakļauj termiskai



apstrādei — pie 800°C temperatūras ruda ūdeni, pie 305—

325° Catlaidina 3—4 stundas ilgi.
Pēc rūdīšanas berilija bronzai ir augsts plastiskums un

samērā zema cietība. Pēc atlaidināšanasrobežstiprība ab pieaug
līdz 150 kG/mm

2
un cietība HB līdz 400. Šāda izmaiņa (noveco-

26. att. Vara-niķeļa sakausējumu stāvokļa diagrama

šanās) notiek, ja berilija saturs vara sakausējumā ir 1—3%.

Vēl lielāku cietību iegūst, ja piekausē nedaudz niķeļa.

Berilija bronza nedod dzirksteles sitiena ietekmē, kas dod

iespēju to lietot tādu instrumentu un izstrādājumu gatavo-
šanai, kuru lietošanā dzirksteles var izraisīt eksplozijas.

Atlaidināta berilija bronza labi pretojas berzes deformā-

cijai un nodilšanai. Tāpēc tā ieteicama atsperveida kontak-

tiem. To lieto arī detaļām, kuru stiprībai jābūt lielākai.

Berilija bronzas lietošanu ierobežo berilija augstā cena.

3. NIĶEĻA UN VARA-NIĶEĻA SAKAUSĒJUMI

Niķeļa un vara-niķeļa sakausējumu sastāvi un markas

dotas 15. tabulā.

Tehnikā svarīga vieta ir vara-niķeļa (monelmctāls, mel-

hiors) un vara-niķeļa-cinka (jaunsudrabs) sakausējumiem, kā

83li*
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15.

t

a

b

U

1

a

Niķeļa
un

vara-niķeļa

sakausējumu
markas
un

ķīmiskais
sastāvs

(TOCT

492-52)*

Ķīmiskais
sastāvs
(%)

komponenti

Nosaukumi

Markas

Fc

Si

Mn

Cr

Zn

CO

m
ļ

CU

S"

AI

Ni+Co

Tehniskais niķelis

HT

>99,0

1,0

Silīcijaniķelis

HK0,2

0,15—0,25

Pārējais

0,6

Mangānaniķelis

IIMu.2,5

2,3—3.3

1,5

AI
u

mels

IIMuAK 2-2-1

1,8—2.5

0,85—2,0

1,8—2,2

0,8

Hromels
1

11X1).
5

9—10

1,4

Iīromels
2

HX9

8,5-9,5

1,4

Monelmetals

28-2,5-1,5

2

3

1,2-1,8

27-29
I

65-

-70

0,6

Kopelmetals

MHMu 43-0,5

I

0,1-1,0

Pārē- jais

42.5—44,0
0,6
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*

Pastāv
vēl

TOCT

1067-41,
kur

dotas

vara-niķeļa
ligaturas

sakausējumiem.

**

Nihroma
marka

X15H60
dota

rOGT

5632-51-

Konstanlāus

MHMu 40-1,5

1—2

J

5

Melhiors

30-0,8-1

0,6—1,0

0,8—1,3

29—33

Melhiors

M

II19

18—20

Sakausē
juma

MII
16

15,3—16,3

o,

I

aunsudrabs

.VU11115-20

18—22
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arī lielai grupai speci-
ālu elektrotehnisku ni-

ķeļa sakausējumu (ni-

hroms, hromels, alu-

mels v. c).
Monelmetālam ir

labs plastiskums, liela

stiprība un pretestība

korozijai skābēs un

sārmos, tas labi pre-

tojas arī gāzu ietekmei

pie augstām tempera-
tūrām. Sakarsējot sa-

kausējumu līdz 500°C,
mehāniskās īpašības
nemainās.Monelmctālu

lieto dažādu detaļu

izgatavošanai ķīmis-
kām aparatūrām, tek-

stilrūpniecības krāso-

šanas un mazgātavu
iekārtām, medicīniskiem instrumentiem v. c.

levadot sakausējumā nelielu daudzumu alumīnija, beri-

lija, silīcija un alvas, palielinās tā mehāniskās īpašības. īpašību
uzlabošanai šādu sakausējumu var arī termiski apstrādāt.

Vara-niķeļa sakausējumi ir tipiski vienfāzes cietie šķīdumi;
tie ir plastiski, un tos lieto lentu, skārdu, stiepļu, štancētu

izstrādājumu veidā dažādiem nolūkiem.

Vara-niķeļa-cinka sakausējumu (jaunsudrabu) augstas

antikorozijas un mehānisko īpašību dēļ plaši lieto elektro-

aparātu, autoaparātu un aviācijas aparātu dažādu detaļu,

atsperu, medicīnisku instrumentu, tvaika un ūdens armatūru,

plaša patēriņa preču, mākslas izstrādājumu v. tml. izgatavo-
šanai.

Daudzus niķeļa un vara-niķeļa sakausējumus lieto elektro-

tehnikā. Tos var iedalīt šādās grupās:
1. Reostatu sakausējumi (reostatiem un kompensācijas

vadiem), kam ir liela elektropretestība un mazs temperatūras
koeficients. Šīm prasībām atbilst daži vara-niķeļa sakausējumi

(konstantāns, sakausējumi TTI un TB), kā arī niķeļa sakausē-

jumi ar hromu.

2. Sakausējumi sakarsēšanas iekārtām. Šiem sakausēju-
miem ir liela elektropretestība un kvēles izturīgums, kā, pie-

27. att. Elektriskās vadītspējas un cietības

izmaiņa vara-niķeļa sakausējumiem
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mēram., niķeļa sakausējumi ar hromu un dzelzi, kurus sauc

par nihromu. Nihroma pretestībām darba temperatūra ir

800—1100°C. Kvēles izturīgumu palielina līdz 8% liela molib-

dena piedeva.

3. Sakausējumi precīziem mērīšanas aparātiem- Šiem sakau-

sējumiem jābūt ar lielu elektropretestību, mazu temperatūras
koelicientu un pārī ar varu jādod maza termoelektriskā strāva.

Tads sakausējums ir manganīns.
\. Sakausējumi termopāriem. Šiem sakausējumiem jābūt

ar augstu kvēles izlunhu nu lielu termoelektrisko strāvu pārī

ar citiem kvēles izturīgiem metāliem un sakausējumiem,
kurus lieto termopāriem. Labi sakausējumi termopāru izgata-
vošanai ir konstantāns, hromols, alumels un kopelmetāls.

5. Magnētiskiem sakausējumiem ir augsta magnētiskā

permeabilitāte, piemēram, perma'loijs, kas satur 70—80% ni-

ķeļa un 20—30% dzelzs, ar nelieliem mangāna, silīcija un vara

piemaisījumiem. Tos lieto transformatoru, telefonu kabeļu,
ēlektroaparātu un radioaparātu detaļu ražošanā.

4. ALUMĪNIJA SAKAUSĒJUMI

Alumīnija sakausējumu priekšrocības ir to nelielais īpat-

nējais svars (2,65—3,0 kgļdm?), augsta elektrovadītspēja un

•siltumvadītspēja, augstas mehāniskās īpašības, laba pretes-
tība korozijai un laba apstrādājamība ar griezējinstrumentiem.

Alumīnija sakausējumiem ir samērā laba plūstamība; tie labi

piepilda liešanas lormas.

Alumīnija sakausējumu plašā lietošana rūpniecībā sākās

sakara ar aviācijas strauju attīstību pēc pirmā pasaules kara.

Aviācijas un citās rūpniecības nozarēs un transportā alumīnija

sakausējumu lietošanai izšķiroša nozīme bija tā mazam īpat-

nējam svaram, kas 2,5—3 reizes mazāks neka tēraudam un

vara sakausējumiem. Šos sakausējumus bieži vien sauc par

viegliem sakausējumiem.

Alumīnija sakausējumus iedala divās galvenās grupas:

ar spiedienu apstrādājamos un lejamos. Bez tam ir vēl gultņu

sakausējumu grupa {skat. 102. Ipp).

Ar spiedienu apstrādājamie alumīnija sakausējumi. Alu-

mīnija sakausējumi, ko apstrādā ar spiedienu, satur 1—12%

speciālu piedevu (varš. magnijs, mangāns, silīcijs, dzelzs,

niķelis, titāns, cinks).
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Dažu visizplatītāko deformējamo alumīnija sakausējumu
markas un ķīmiskais sastāvs dots 16. tabulā.

Plaši lieto sakausējumu marku ,2,1, tā saucamo parasto

dūralumīniju. Tam ir vidēja stiprība, plastiskums un ne-

pietiekama pretestība korozijai.

28. att. Dūraluminija stiepes robežstiprības izmaiņa novecināšanas

procesā (pie dažādām turēšanas temperatūrām)

Bez parastā dūralumīnija rūpniecībā lieto arī paaugstinātas

stiprības dūralumīniju (sakausējums Jļl6), kam ir palielināts
dažu piedevu daudzums salīdzinājumā ar dūralumīniju.

Dūralumīnija fabrikātus pakļauj rūdīšanai (pie 430—500°C

temperatūras ūdenī) un novecināšanai (dabiskā novecināšana

ilgst ne mazāk kā 4 diennaktis), jo no tā ievērojami pieaug
stiprība (28. att). Lai šādi iegūtais stiprības pieaugums sagla-

bātos, dūralumīnija detaļas savienojumu vietās nemetina,

bet kniedē.

Detaļas, kas strādā pie paaugstinātas temperatūras 200—

300CC (virzuļi, cilindru galvas v. c), gatavo no sakausējumiem
AK2 un AK4. Tiem ir laba kaļamība, nezūd stiprība pie pa-

augstinātas temperatūras, laba siltumvadāmība, neliels ter-

miskās izplešanās koelicients. No šī sakausējuma izgatavo-
tās detaļas pēc apstrādes ar spiedienu pakļauj termiskai ap-
strādei. .

No sakausējumiem, kam ir pietiekama stiprība un augsts

plastiskums, neizdarot termisko apstrādi, pēc apstrādes ar
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spiedienu, var atzīmēt AB un AK6; tos lieto sarežģītas
konfigurācijas detaļu kalšanai un štancēšanai. Sakausējums
AB augsto plastiskumu iegūst pēc atkvēlināšanas pie 340—370°,
bet AK6 tāds plastiskums ir karstā stāvoklī (pie 470—480°C).

Sakausējumu AMr, kam ir augsts plastiskums, liela pretes-
bība korozijai un nogurumam, lieto stiepļu un kniežu izgatavo-
šanai. Šo sakausējumu lieto arī kā šuvju metālu, metinot ar

gāzi alumīnija sakausējumu detaļas.

Visstiprākie deformējamo alumīnija sakausējumu starpā
ir alumīnija-vara-magnija-cinka sistēmas sakausējumi, pie-

mēram, marka 895, kam pēc rūdīšanas pie 450°Ctempera-
tūras un 10—20 stundu ilgas novecināšanas pie 120—150

C
C

ir <7b bdz 60 kG/mm
2

un Sap 12%. Taču slikti, ka, sākot

ar 150°C, stiprība ātri pazeminās.

Parastam dūralumīnijam (marka jļl) pēc rūdīšanas pie
490—505

C
Cūdenī un 4 diennaktis ilgas dabiskās novecināšanas

ir si, = 38—42 kG/mm 2
,

$ = 15—18% un HB = 100. Pēc

atkvēlināšanas ab = 18—21 kG/mm2, 8 = 18% un H
B =

= 45. Paaugstinātās stiprības dūralumīnija markai /116 ajj,

8 un Hb skaitliskās vērtības dotas 10. tabulā.

Lietojot dūralumīniju, jāievēro, ka tā elastības modulis

ir ap 7000 kG/mm2
,

t. i., gandrīz 3 reizes mazāks nekā tērau-

dam. Tas nozīmē, ka dūralumīnijam ir arī ievērojami lielāka

elastīgā deformācija nekā tēraudam. Konstruktoram šī īpat-
nība jāievēro, liekot blakus abus metālus.

Lai palielinātu alumīnija sakausējumu pretestību korozi-

jai, lieto speciālas piedevas, izstrādājumus noklāj ar krāsām

un lakām, kā arī apstrādā virsmu speciāli ķīmiski (izdara,

piemēram, anodizāciju). Skārdveida dūralumīniju, ko plaši
lieto lidmašīnu un autobusu apšūšanai, bieži vien karstā

velmēšanā pārklāj ar tīru alumīniju (tā biezums apmēram
4% no visa skārda biezuma). Tīrā alumīnija slānis pasargā
dūralumīniju no korozijas; tādu dūralumīniju sauc par pla-
tētu.

Lejamie alumīnija sakausējumi Lielāko daļu lejamo
alumīnija sakausējumu pakļauj termiskai apstrādei stiprības
palielināšanas nolūkā, kā, piemēram, izdara novecināšanu, rū-

dīšanu, rūdīšanu ar daļēju novecināšanu, rūdīšanu ar pilnu
novecināšanu līdz maksimālai cietībai, rūdīšanu un stabili-

zējošo atkvēlināšanu vai rūdīšanu un mīkstinošo atlaidi-

nāšanu. Detaļas, kas strādā pie paaugstinātas temperatūras,
parasti atkvēlina.
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29. att. Nemodificēta (a) un modificēta (b) silumīnamikrostruktūra

No pašreiz visvairāk lietotiem sakausējumiem jāmin šādu

pamatkomponentu sakausējumi: alumīnijs-silīcijs, alumī-

nijs magnijs, aluminijs-varš un alumīnijs-cinks. Dažu le-

jamo alumīnija sakausējumu markas un sastāvs dots 17.

tabulā.

Plaši lieto alumīnija-silīcija sakausējumus, jo tiem ir

augstas liešanas un mehāniskās īpašības. Bez divu komponentu

sakausējumiem pie šās grupas pieder arī sarežģītāki sakausē-

jumi, kā alumīnijs-silīcijs-varš, alumīnijs-silīcijs-magnijs un

alumīnijs-silīcijs-varš-magnijs, kam ir ievērojami augstāka

stiprība (pēc termiskās apstrādes).
Divu komponentu alumīnija-silīcija sakausējumiem jeb

silumīnam, kas satur 5-15% silīcija, ir augstas liešanas un

apmierinošas mehāniskās īpašības.
Silumīnam ir ne visai augsta liešanas temperatūra (apmē-

ram 700
C

C), laba plūstamība un mazs sarukums (apmēram 1 %).
Struktūru un īpašības uzlabo modilicējot. Kā modifikatoru

tieto-62,5% NaCl+2s%NaF un 12,5% KGI maisījumu. To

ievada sakausējumā pie 730—740CC temperatūras 10—12

minūtes pirms metāla izliešanas.

Silumīna (marka AJI2) mikrostruktūra sastāv no rupj-
graudainas eiteklikas un silīcija izdalījumiem (29. attēls a), bet
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pēc modificēšanas iegūst smalkgraudainu eitektiku un a cietā

šķīduma dendrītus (29. attēls b). Līdz ar to palielinās no

12,6 līdz 20 kG/mm2
un 8 no 2 līdz 13% (lejot formzemes

formā). Brincla cietība HB ir ap 50.

Tomēr silumīnam ir arī sliktas īpašības: atlējumā rodas

oksīdi, metāls uzsūc daudz gāzu un dod porainu atlējumu;

zema stigrība, ja satur dzelzi.

Pret gāzu uzsūkšanu un porainību ne tikai silumīna

atlējumos, bet arī citu sakausējumu atlējumos var sekmīgi

cīnīties, ja kristalizācija noris zem spiediena.

.Magnija, vara un cinka piedevas silumīnā tādā dau-

dzumā, kā tas minēts 17. tabulā, dod iespēju rūdot un

novecinot ievērojami palielināt stiprību (piemēram, markai

AJIS).
Alumīnija vara sakausējumi, piemēram, marka AJI7,

kvalitātes ziņā atpaliek no silumīna, tāpēc tos pēdējā laika

aizvieto silumīns. To plūstamība ir slikta, un tiem pienul
tieksme plaisāt karstā stāvoklī.

Visaugstākās mehāniskās īpašības un pretestība korozijai
ir alumīnija-magnija sakausējumam AJIB, kam pēc rūdīšanas

ir līdz 30 kG/mm
2

(8 = 12%), taču tam ir sliktākas liešanas

īpašības nekā silumīnam (ir tieksme dot plaisas karstā stāvoklī

šķērsgriezumu maiņas vietās). Alumīnija-magnija sakausējumi
ir visvieglākie, tie labi apstrādājami ar griezējinstrumentiem
un teicami padodas pulēšanai.

Alumīnija-cinka sakausējumiem ar vara piedevu (līdz 3%)
vai bez tā ir zemākas tehnoloģiskās īpašības, zemāka pretestība
korozijai un lielāks īpatnējais svars. Pašreiz rūpniecībā lieto

cinka silumīnu (marka AJ111). Tas ir noderīgs materiāls dzinēju
detaļu atliešanai. Markai AJIII min. ob

= 20—25 kG/mm2
,

8 = 1,5-2% un H
B

= 80—90.

Automobiļu rūpniecībā izstrādāts lēts daudzkomponentu
mazsilīcija cinku saturošs silumīns, kā pamatmetāls ir otrreizējs
alumīnijs. Tāda, piemēram, ir marka AJII7B.

5. MAGNIJA SAKAUSĒJUMI

Magnija sakausējumus tehnikā dažreiz sauc novecojušos
firmu nosaukumos, kā, piemēram, par elektronu vai dou

metālu.

.Magnija sakausējumus plaši lieto aviācijas, aparātu būv-

niecības un citās rūpniecības nozarēs. No tiem izgatavo metinā-
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tas benzīna un eļļas tvertnes un to detaļas, sūkņu korpusus,
pneimatisko urbšanas instrumentu korpusus, radioaparātu

korpusus, propellerus, daudz un dažādu motoru, lidmašīnu

detaļas u.tml.

Pateicoties mazam īpatnējam svaram (1,74—1,92), dažiem

magnija sakausējumiem ir lielāka īpatnējā stiprība nekā

alumīnija sakausējumiem, bronzai un čugunam.

Magnija sakausējumi labi apstrādājami ar griezējinstrumen-
tiem un ar spiedienu karstā stāvoklī.

Taču tiem ir arī sliktas īpašības, kā, piemēram: viegli

oksidējas un pie apmēram 600
C
C temperatūras paši aizdegas

( ja atrodas pulvera vai smalku skaidu veidā), mazs plastiskums
aukstā stāvoklī, maza pretestība korozijai un relatīvi sliktas

liešanas īpašības.

Magnija sakausējumus aizsargā pret koroziju, izdarot

oksidāciju vai virsmu pārklājot ar krāsām un lakām.

Visplašāk lietotie magnija sakausējumi satur līdz 11%

alumīnija, līdz 4% cinka un 2,5% mangāna. Alumīnijs un

cinks palielina stiprību, bet mangāns pazemina tieksmi korodēt

un uzlabo metināmību. Dažos magnija sakausējumos ievada

arī litiju, beriliju, kalciju, titānu, alvu, cirkoniju v.c. Kaitīgi

piemaisījumi ir dzelzs, varš, silīcijs un niķelis, kas pazemina
mehāniskās īpašības un pretestību korozijai.

Izšķir ar spiedienu apstrādājamos (deformējamos) magnija

sakausējumus un lejamos magnija sakausējumus.

Ar spiedienu apstrādājamie magnija sakausējumi. Pie šās

grupas pieder magnija-mangāna (sakausējums MAI), mag-

nija-alumīnija-cinka (MA2, MA3, MA4 un MAS) un magnija-

mangāna-cerija (MAB) sakausējumi. To ķīmiskais sastāvs un

lietošana doti 18. tabulā.

Bez tabulā minētajiem sakausējumiem lieto arī citus

sarežģītākus sakausējumus.

Visstiprākās ir markas MA3 un MAS, kam ab pēc termiskās

apstrādes sasniedz 30—35 kG/mm 2. Detaļu karstā štancēšana

notiek pie 280—450
C
C temperatūras.

Lejamie magnija sakausējumi. Lejamos magnija sakau-

sējumus lieto vairāk nekā detormējamos. Pie šās grupas

pieder magnija-silīcija (sakausējums MJ11), magnija-mangāna

(M/12) un magnija-alumīnija-cinka (MJI3, MJI4, MJIS un MJI6)
sakausējumi. To ķīmiskais sastāvs un lietošana doti 19. tabula.

Bez šiem standartizētiem sakausējumiem lieto arī citus mag-
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18. tabula

Ar spiedienu apstrādājamo magnija sakausējumu markas, ķīmiskais
sastāvs un lietošana (AMTY226)

iii ja sakausējumus, kam ir paaugstināta stiprība, plastiskums
un kas ir stipri karstumā.

Visizplatītākais sakausējums ir MJIS, kas atšķiras no

citiem ar labāku plūstamību, mazāku tieksmi radīt mikro-

irdenumu un poras un kam ir laba apstrādājamība skaidu

atdalīšanā. To var liet kā formzemes formās, tā arī kokilēs un

ar spiedienu. Sakausējumam MJIS mehānisko īpašību skait-

liskās vērtības dotas 10. tabulā.

Sakausējumam MJI4 ir nedaudz sliktākas liešanas īpašības
kā MJIS, zemas—markām MJI2 un MJI3, bet augstas —mar-

kai MJI6.

Mehāniskās īpašības sakausējumiem var uzlabot, rūdot

gaisā pie 415CC temperatūras un novecinot pie 175CC tempera-

tūras apmēram 16 stundas ilgi. Ja detaļa darbā netiek stipri

slogota, tad var apmierināties tikai ar atkvēlināšanu pie 200—

250C
C 2—3 stundas ilgi.

Magnija kausēšana notiek zem speciālu kušņu slāņa (markas

Ķīmiskais sastāvs (%)

komponenti pie-
maisī-

jumi

ne vai-

rāk kā

Mar-

kas
Lietošana

Zn

MA2

MA3

MA4

0,15—0,51

0,15—0,5

0,15—0,5

-0,5 3-4

5,5—7

6,5—8

0,2—0,8

0,5—1,5
2,5—3,5

Pārē-

jais

0,3

0,3

0,3

Kaltām un štan-

cētām deta-

ļām, sarežģī-
tas konfigurā-
cijas detaļām

Augstas stiprī-
bas pusfabri-
kātus, kā stie-

ņus, stancēju-
mus, biezsienu

caurules, un

profilus
Stipri slogotām
kaltām un pre-
sētām deta-

ļām
Pusfabrikātiem

un vidēji slo-

gotām deta-

ļām

MA5 0,15—0,5 7,8—9,2 0,2—0,8 0,3

1,5-2,5 0,15—0,5 CeMA8 0,3

0,15—0,5
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19. tabula

Lejamo magnija sakausējumu markas, ķīmiskais sastāvs un lietošana

(TOCT 2856-55)

BH2 un BH3). Liešanas temperatūra parasti ir apmēram
700

C

C, bet, ja izdara modificēšanu, tad sakarsē pat līdz 850—

900CC, pēc tam atdzesējot līdz liešanas temperatūrai. Lineārais

sarukums apmēram 1%.

6. CINKA SAKAUSĒJUMI

Cinka sakausējumus iedala 4 grupās: sakausējumi spied-

liešanai, ar spiedienu apstrādājami sakausējumi, gultņu
sakausējumi (skat. 101.lpp.) un lodes (skat. 104. lpp.).

Imisi :ais sas āvs

komponenti pie-

maisī-

jumi

ne vai-

rāk kā

oo
i
M

ž

Lietošana

AI Zn Mn Si Mg

MJI2

MJI1

1—2

1 — 1,5 Pārē

jais
0,75

1,0

Vienkār-

šas konfi-

gurācijas
blīvām

del aļām
Vien kar

šas konfi-

gurācijas
detaļām,
benzīna-

eļļas ar-

mal ūrai

M/13 2,5--3,5 0,5—1,5 0.15—0,5 ",6

u. c.

Tas pals
un vēl da-

žādu apa-
rātu deta-

ļām
Lidmašī-5-7 2—3 ",15—0.5 ",6

nu, auto-

mobiļu
dzinēju
detaļām,
aparātu
korpu-
siem u.

tml.
Dažādam

detaļām
J15

.16

7,5—9,0

9—11

0,2—0,8

0,6—1,2

0,15—0,5

0,1—0,5
0,6\
0,6/
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Visizplatītākie cinka sakausējumi spiedliešanā un ap-

strādē ar spiedienu (velmēšanā un presēšanā) ir trīs komponentu

cinka-alumīnija-vara sakausējumi.
Ginka sakausējumi spiedliešanai parasti satur 0,25—5%

alumīnija, 0,4—4% vara un
līdz 0,12% magnija. Kaitīgi

p't maisījumi ir svins, alva un kadmijs, kas veicina starpkristā-

30. att. Cinka sakausējuma ar 4% alumīnija un

0,4% magnija satura izmēru maiņa novecināšanas

procesā (ar dažādu vara saturu)

lisko koroziju un izmēru maiņu. Izmēru maiņa saistīta ar

īpašību maiņu un ir dabiskās novecošanās rezultāts (skat.
30. attēlu).

Cinka-alumīnija-vara sakausējumi vāji pretojas plūšanai

(šļūdei) un korozijai. Pret koroziju vislabākais līdzeklis ir

virsmas hromēšana. Tas palielina izturību pret atmoslēras

koroziju (mitrā kamerā) 12-kārtīgi, jūras ūdenī 2-kārtīgi,
karstā ūdenī (80 C

C) 10-kārtīgi. Tāpat labs paņēmiens ir arī

fosfatēšana. Šās sakausējumu grupas izstrādājumus nedrīkst

stipri slogot (o-b = 18—38 kG/mm2
un 8 = 0,5—6%), kā arī

lietot verdoša ūdens tvaika, skābju un sārmu apstākļos. Sakau-

sējumu lodēšana apgrūtināta. Šās grupas cinka sakausējumus
lieto autobūvniecības un elektrotehnikas rūpniecībā dažādu

detaļu un armatūras liešanai. Ļoti izdevīga ir zemā liešanas

temperatūra (kristalizācijas sākuma temperatūra 390—420°C)
un labā plūstamība.
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Ar spiedienu apstrādājamie (deformējamie) cinka sakausē-

jumi satur 4—15% alumīnija, līdz 2% vara un līdz 0,03%

magnija (<?b = 20—50 kG/mm?; $ = 25—5%). No tiem gatavo
skārdus, lentas, caurules, stieples v. c. Dziļai vilkšanai un

štancēšanai ņem sakausējumu, kas satur 0,2% alumīnija,
4% vara un 0,04% magnija. Šim sakausējumam relatīvais

pagarinājums S sasniedz pat 40%. Atzīmējams, ka velmēju-
miem īpašības nav vienādas visos virzienos; labākas mehānis-

kās īpašības ir šķērsām velmēšanas virzienam.

No cinka sakausējuma ar 1,2% svina, 1% kadmija, 0,01 %

alumīnija un 0,01% magnija saturu dažās valstīs gatavo
sīknaudu. Tai ir pieņemama pretestība korozijai.

7. GULTŅU SAKAUSĒJUMI

Gultņu jeb antilrikcijas sakausējumus atkarībā no ķīmiska
sastāva mēdz iedalīt šādās grupās: a) babīti, b) svina bronza,

c) cinka sakausējumi, d) alumīnija sakausējumi, c) magnija

sakausējumi, f) kadmija sakausējumi un g) sudraba sakau-

sējumi.

Gultņu sakausējumiem, sakarstot līdz gultņa darba tem-

peratūrai, jābūt ar pietiekami augstām mehāniskām īpašībām,

spējīgiem saturēt smērvielu, korozijas izturīgiem smērvielu

skābju vidē; tiem jābūt arī ar labu siltuma vadītspēju, zemu

kušanas temperatūru, augstām tehnoloģiskām īpašībām (ērta
liešana, laba pielipšana pielejamās vietas virsmai un laba

apstrādājamība) un zemu cenu. Taču šīs prasības neviens no

minētajiem gultņu sakausējumiem nevar pilnīgi apmierināt,
katram sakausējumu veidam ir savi trūkumi.

a. Babīti. Par babītiem sauc antifrikcijas sakausējumus, ko

lieto slīdes gultņu izklāšanai. Tie sastāv no alvas vai svina kā

pamatmetāla, kam piekausēti citi elementi. Babītu mikro-

struktūra ir neviendabīga, un tā sastāv no relatīvi mīksta,
sīksta pamata, kurā atrodas vienmērīgi izkliedēti cieti

kristāli (ķīmiski savienojumi). 31. attēlā parādīta augst-
vērtīga babīta (B83) mikrostruktūras shēma. Gultnī ievietotā

vārpsta darba laikā deldē mīksto un sīksto pamatu un cietās

daļiņas (kristāli) sāk izvirzīties virspusē. Līdz ar to vārpsta
sāk balstīties uz izvirzītām cietām daļiņām un smērviela

turas starp tām. Kad slodze ir par lielu, cietās daļiņas iegrimst

mīkstajā pamatā un rodas atkal lielāka atbalstvirsma.



Visaugstvērtīgākās antifrikcijas īpašības ir alvas babītiem

883 un 889 un niķeļa babītam BH.

Babītu 883 lieto vissvarīgākiem un visslogotākiem gultņiem

aviācijas un automobiļu dzinējos, tvaika turbīnās. Dārguma

dēļ šo babītu var lietot tajā gadījumā, ja uz gultni darbojas

31. att. Alvas babīta (marka Б83) mikrostruktūras shēma

liela triecienveida slodze. Ja svina saturs babītā 883 ir virs

0,35%, tad tas kļūst trausls un neapmierinošs ekspluatācijas

apstākļos. Par babītu 889 pagaidām literatūrā maz datu.

Babītu 883 sekmīgi aizvieto lētākais babīts BH. Niķelis

šajā babītā paaugstina stigrību, plūstamību un pretestību
oksidācijai. Nelielā arsēna piedeva sasmalcina tā struktūru.

Svina babīts 816 ir ievērojami lētāks nekā alvas babīts.

Neskatoties uz to, ka tam ir nedaudz sliktākas īpašības kā

iepriekšējiem babītiem, babītu 816 lieto dažādiem mašīnu

gultņiem. Šie gultņi nepanes lielākus triecienus un tajos var

rasties plaisas un izbirumi. Nedaudz mazāk slogotiem gult-

ņiem lieto vēl lētāku babītu 86. Arī šai markai arsēna piedeva
sasmalcina struktūru. Telūra babīts BT var aizvietot babītu

816 un daļēji 883. Telūrs šajā babītā ir kā modifikators; tas

regulē kristalizācijas centru skaitu un izkārtojumu un rada

arī smalkgraudainu struktūru.

997*
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Dažas alvas un svina babita markas un

* Dots rOCT 1209-53.

Kalcija babītu BK (arī BK2) lieto dzelzceļu transportā.
Kalcijs veido ar svinu ķīmisku savienojumu Pb

3
Ca, kas dod

cietās daļiņas, bet trešais komponents — nātrijs atrodas svinā

cieta šķīduma veidā un stiprina sīksto pamatu. Novecošanās

dēļ kalcija babītam palielinās cietība, bet izmēri samazinās.

Marka BK ir labs svina babīta 816 aizvietotājs.
Gultnī ielietā babīta struktūru ļoti ietekmē atdzišanas

apstākļi. Palielināts dzesēšanas ātrums veicina smalkkristā-

liskas struktūras rašanos, bet lēna dzesēšana dod ļoti rupju
struktūru, kurai ir paaugstināts trauslums un sliktas anti-

frikcijas īpašības.
Liela nozīme ir arī pareizai ieliešanas temperatūrai. Ne-

pietiekošas temperatūras gadījumā iegūst nepareiza sastāva

sakausējumu un lielu likvāciju.
Babītu īpatnējais svars ir robežās no 7,38 (markai B 83)

līdz 10,5 (BK). Sacietēšanas sākums pie 370°Ctemperatūras
(B83) līdz 440CG (BK) un beigas no 240 (B83) līdz 320°G (BK).
Liešanas temperatūra atkarīga no babīta markas. Tā, piemē-
ram, babītam 883 liešanas temperatūra 425—450CC, babītam

816 — 500—520°C. Taču jāatzīmē, ka, kausējot babītu,
nākas to sakarsēt līdz pat 600—700°Ctemperatūrai.

b. Svina bronza. Svarīgākiem gultņiem lieto svina bronzas

marku 8p.G30, kas satur aptuveni 70% vara un 30% svina.

Tāds sakausējums sacietē ļoti lielā temperatūras intervālā —

vairāk nekā 700CC. Sākumā kristalizējas vara bagāts ciets

šķīdums, kas veido sazarotu karkasu, un pie temperatūras
326° kristalizējas pārpalikušais šķīdums (gandrīz tīrs svins).

Markas kompo

Sb Cu Cd Ni

.89

83

16

H
.

T .

6 .

.K*

7,25-8,25
10—12

15—17
13- 15

14— 16

14—16

2,5-3,5

5,5—6,5
1,5—2,0

1,5—2

0,7—1,1

2,5—3,0

1,25—1,75 0,75—1,25

1,75—2,25
Ga

0,85—1,15
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20. tabula

ķīmiskais sastāvs (TOCT 1320-55)

Rezultātā rodas mīksts vara pamats, kurā atrodas vēl mīk-

stākās svina daļas. Lai gan te nav cieto daļiņu", tomēr

sakausējumam ir augsta ilgizturība, augsta siltuma vadītspēja
un plastiskums.

Svina bronzai izdevīgāku struktūru iegūst, ja pēc atlie-

šanas to ātri atdzesē. Atdzesēšanas ātrumam temperatūras
robežās no 1050 līdz 450CC jābūt 350—450CC minūtē. To

iegūst, dzesējot svina bronzu ar sasmidzinātu ūdeni vai

saspiestu gaisu. So bronzu lejot gultnī, jālieto aizsarglīdzekļi
pret oksidāciju. Svina bronzā kā dezoksidētāju ievada arī

fosforu un kā leģējošas piedevas — alvu un niķeli. Fosfors

līdz 0,1% daudzumam uzlabo arī mehāniskās un antifrikcijas

īpašības.

Kaitīgi piemaisījumi svina bronzā ir dzelzs un alumīnijs,

jo pasliktina liešanas un antifrikcijas īpašības. Plašāk lietotās

svina-bronzas markas ir šādas: 8p.C30, Bp.OCl-22, Bp.OCB-12,

8p.0C5-25, liešanas temperatūra — 1050—1150°C un lineā-

rais sarukums apmēram 1,5%. Ar nikeli leģētā svina bronzas

marka ir Bp.CH6O-2,5.

c. Cinka sakausējumi. Izšķir divas cinka antifrikcijas

sakausējumu markas (rOCT 7117-54): IļAMIO-5 un IļAM-1,5.
Šīs markas lieto mazjaudas metālapstrādes darba mašīnu,
celšanas mašīnu, kalšanas mašīnu un tml. mašīnu gultņos,
vispār tādos gultņos, kam darba temperatūra nav virs 80°G,

jo augstākā temperatūrā tiem strauji pamazinās mehāniskās

īpašības.

tāvs ('

ienti
piemaisījumi n

vairāk kā
As Te Su i Pb

0,5—0,9

Pārējais
Pārējais

15—17

9—11

5—6

9—11

Pārējais

0,55

0,55

0,60

0,35

0,60
0,4

0,3

0,05—0,2
0,6-1,0

Na

0,6—0,9
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Sakausējumu LIAMIO-5 (satur ap 10% alumīnija un 5%

vara) lej pie 380—460°G temperatūras.
Cinka gultņi dilst ātrāk nekā babīti un svina bronza.

Gultņu ekspluatācijā nepieciešams lietot labu smērvielu un

nedrīkst pieļaut sitienveida slodzes.

d. Alumīnija sakausējumi (alumīnija babīts). Mūsdienās

lieto divus alumīnija babīta veidus: vienu uzliešanai plānā
slānī uz tērauda lentas un otru al liešanai metāla formā.

Pirmais babīts blakus alumīnijam satur 6,5% alvas, 1%

vara, 0,5% niķeļa, 1,5% silīcija un otrais tos pašus kompo-

nentus, tikai bez silīcija. Pirmajam veidam ir plašas perspek-
tīvas automobiļu un traktoru rūpniecībā.

c. Magnija sakausējumi blakus magnijam satur 6—10%

alumīnija, 0,5—3% cinka un 0,3% mangāna. Šāda sastāva

gultņus lieto spēcīgu aviācijas motoru izciļņu vārpstu gult-
ņiem.

f. Kadmija sakausējumi blakus kadmijam kā pamat-
metālam satur 0—1,7% vara, 0—1,5% niķeļa, o—l% sudraba,

0—1,2% magnija. Kadmija sakausējumiem ir vairākas priekš-
rocības salīdzinājumā ar alvas un svina babītiem, kā, piemē-

ram, stiprība un cietība ir lielāka, augstāka siltuma vadītspēja
v. c. Šos sakausējumus lieto aviācijas dzinēju gultņu izgata-
vošanai.

8. LODES

Sakausējumus, kurus lieto metālu lodēšanai, sauc par
lodēm.

Lodes kušanas temperatūrai jābūt ne visai augstai, spējai

pielipt lodējamam metālam jābūt labai, tai jāizveido pietie-
kami stipra šuve un jāsatur pēc iespējas mazāk deficīta

metālu.

Izšķir mīkstlodes, kas ir svina un alvas sakausējumi (TOCT

1499-54) ar kušanas temperatūru robežās no 220 līdz 280°C
(skat. 32. attēlu), un cietlodes, kas ir vara un cinka sakausē-

jumi (TOCT 1534-42) ar kušanas temperatūru robežās no

850 līdz 885°C(skat. 20. attēlu). Pie cietlodēm pieder arī

sudrablode (rOCT 8190-56), kas satur sudrabu 10—70%

(pārējais varš un cinks) un kūst pie 720—830°Ctemperatūras.
Mīkstlodēm pieskaita vēl kadmijlodi un viegli kūstošos sa-

kausējumus, bet cietlodēm — fosforlodi (skat. 21. tabulu).
Mīkstlodēm ir maza stiprība (ctj, — 2—B kGļmm

2
). Tās

lieto galvenokārt elektrotehnikā vadu kontaktu savienoju-
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miom un dažādiem savienojumiem skārdnieku darbos. Vis-

vairāk lieto lodalvu: marku lIOC9O — konservu kārbu un

medicīnas iekārtu lodēšanai (satur maz veselībai kaitīgo

svinu); I"IOC40— sudraba, jaunsudraba, cinkota un alvota

skārda izstrādājumu un radioelektroaparātu detaļu lodēšanai

32. att. Svina-alvas sakausējumu stāvokļa diagrama

v. tml.; FIOC3O — cinkota skārda, misiņa, vara un dzelzs

skārda izstrādājumu, plaša patēriņa izstrādājumu lodēšanai

v. tml. Lodalvas lineārais sarukums ir 0,5 —0,6%.
Cietlodes ir ievērojami stiprākas par mīkstlodēm (at, =

=20—25 kG/mm2 ). Misiņa cietlodes lieto dažādu izstrādājumu
lodēšanai un remontdarbos. Marku nMli,s2 lieto bronzas,

vara, misiņa Jl6B, JlBO, Jl9O, dzelzs, jaunsudraba, velosipēdu

rāmju lodēšanai; fIMLļ42 — misiņa ar 60—68% vara saturu

un speciālo misiņu lodēšanai.

Smalkmehānikā iecienīta sudrablode, jo tās kušanas

temperatūra ir zemāka nekā misiņa cietlodei, labāka ir arī

plustamība un pret vibrējošām slodzēm tā dod izturīgāku

savienojumu. Marku IlCplO lieto prīmusu degļu un misiņa
(varš virs 58%) detaļu lodēšanai; FICp67 — trolejbusu vadu

lodēšanai (saglabā labi elektrisko vadītspēju).
Sudraba lodes var aizvietot ar fosfora lodēm. Lodējot

ar fosfora lodēm, kušņi nav jālieto.

350

327

300

250
Šķid ■s s kau< ējums
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\+c* c.
\232°

200 183°
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\cK c. 95 61,9 97M Iflc.šķ.
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i
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cietie šķīdu /
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Tīru varu (MO un Ml) lieto atrgriezeju tēraudu un ciclo

sakausējumu plāksnīšu pielodēšanai neleģētam tēraudam

21. tabula

Lodes, to ķīmiskais sastāvs un kušanas temperatūra

Piezīme. Blakus tabulā dotajām markām lieto vēl citas, kā, pie-
mēram, markas Avia 1 un Avia 2 alumīnija lodēšanai; 110K5 — cinkotā

skārda, baltā skārda lodēšanai; nKU4O-60 — magnija sakausējumu
lodēšanai v. c.

9. TITĀNA SAKAUSĒJUMI

Titāna sakausējumiem ir ļoti vērtīgas mehāniskās un

antikorozijas īpašības. Tas padara šos sakausējumus par ļoti

vērtīgu materiālu mūsdienu rūpniecībā, īpaši tādās nozarēs

Nosaukumi Markas
Komponenti un to

daudzums (%)

Kušanas

tempe-
ratūra

(°C)

Piezī-

mes

V.

28 Pb; 36,4 Bi; 5,6 Cd;
30 Hg

25 Pb; 12,5 Sn; 50 Bi;

12,5 Cd

26,7 Pb; 13,3 Sn; 50 Bi;

10 Cd

40 Pb; 52 Bi; 8 Cd

44 Pb; 56 Bi

63 Pb; 38 Cd

89-90 Sn; pārējais Pb

39-40 Sn; pārējais Pb

29-30 Sn; pārējais Pb

17-18 Sn; pārējais Pb

3-4 Sn; 5-6 Sb; pārē-
jais Pb

83 Cd; 17 Zn

39—57

Vuda metāls
I

60,5

Lipovica

metāls
70,0

4

5

(i

7

8

9

0

1

-

Lodalva
. .

Lodalva
. .

Lodalva
.
.

Lodalva
.
.

Lodalva . .

noc90

noc40

noc30

nocis
nOGC4-6

91,5
125,0

149,0
183—222

183—235

183—256

183—277

245—265

Mīkst

lodes

12 Kadmija lode 266

3

4

5

Gietlode

Cietlode
.

Sudrablode

nMu52

nMu42

ncpio

49-53 Cu; pārējais Zn

40-45 Cu; pārējais Zn

10 Ag; 52-54 Cu; pārē-

jais Zn

45 Ag; 20 Cu; pārējais
Zn

67 Ag; 30 Cu; pārējais
Zn

92 Cu; 8 P

80 Cu; 15 Ag; 5 P

99,99-100,00 Cu

885

849

830

6 Sudrablodo nCp45 720 Ciet-

lodes

7 Sudrablode nCp67 810

8

9

v

Fosforlode
Fosforlode

Vara lode

710
660

1083MO un

Ml
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kā aviācijas un kuģu būvniecībā. Juras ūdenī sakausējumi
ir izturīgāki pret koroziju neka tīrs titāns.

Titāna sakausējumu stiepes robežstiprība crb sasniedz

100—140 kG/mm2
. Sakausējumiem plastiskums ne tikai

neatpaliek, bet dažos gadījumos pat pārsniedz tīra titāna

plastiskumu. Tiem ir ari lielāka pretestība oksidācijai pie
augstām temperatūrām. levērojami relatīvi augsta ir tecēšanas

robeža a = 0,2 attiecībā pret robežstiprību o-b-

Dažu titāna sakausējumu ķīmiskais sastāvs un īpašības
dotas 22. tabulā.

Lidmašīnu būvniecībā tilana sakausējumus lieto reaktīvo

iznīcinātāju spārnu priekšējai apmalei, kompresoru diskiem,
turbīnu lāpstiņām, astes plākšņiem v. c. Tos lieto arī bruņu
skārdu un dažādu bruņošanās priekšmetu ražošanā.

Kuģu būvniecībā titāna sakausējumus lielās antikorozijas

īpašības dēļ lieto vārpstu, kuģu skrūvju, cauruļvadu un citu

tādu detaļu izgatavošanai, kuras saskaras ar juras ūdeni.

Tos var lietot arī kuģu turbīnu lāpstiņu un citu tādu detaļu

izgatavošanai, kuras strādā pie paaugstinātas temperatūras
un gāzes korozijas apstākļos.

Ķīmiska rūpniecībā titāna sakausējumus lieto speciālu
sūkņu detaļām un tādām iekārtām, kas saskaras ar ķīmiski
aktīviem hlorīdu šķīdumiem v. tml.

Citās rūpniecības nozarēs titāna sakausējumus lieto atsperu,

dialragmu, štanču detaļu, medicīnisko instrumentu un protēžu

izgatavošanai, vakuuma aparātu detaļām, elektrolītiskiem

kondensatoriem un juvelieru darbā.

10. CIETIE SAKAUSĒJUMI

Cieto sakausējumu lietošanas sākuma stadija cieši saistīta

ar griezējinstrumentu sakausējumu izveidošanas attīstību;

■oglekļa tērauda vietā vispirms lietoja leģētos tēraudus, to

vietā ātrgriezēju tēraudu, pēc tam lietos cietos sakausējumus

(stellītu) un pēdējos trīsdesmit gados metālkeramiskos cietos

sakausējumus.
Cietos sakausējumus lieto ne tikai metālu griešanā, tos

lieto arī kalnrūpniecībā urbšanai, filjeriem stiepļu vilkšanā,
metālu štancēm, ātri dilstošu detaļu virsmu uzkausējumiem
v. c.

Pamatkomponenti visos cietos sakausējumos ir metālu

karbīdi: volframa, titāna, molibdena, mangāna, tantala v. c.
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Titāna sakausējumu ķīmiskais

Karbīdi piešķir sakausējumiem augstu cietību un pretestību
dilšanai. Šie sakausējumi satur vēl arī kobaltu, niķeli,
dzelzi v. c.

Cietos sakausējumus iedala trīs grupās: a) lietos, b) pul-
verveida un c) metālkeramiskos cietos sakausējumos.

a. Lietie cietie sakausējumi. Lietie cietie sakausējumi
ir vecākie šās grupas metāli. Viena no visvecākām markām

ir stellīts, kas satur 20—35% hroma, 45—60% kobalta, 5—

20% volframa, 1—3% dzelzs un atzīmējama ar lielu pretes-
tību dilšanai un korozijai, nezaudē cietību, sakarstot līdz

800CC temperatūrai. Bez sfellīta pazīstamas vēl tādas

markas kā akrīts, celzīts un stellītam līdzīgas markas sormaits

Nr. 1, sormaits Nr. 2 v. c.

Stellītam līdzīgās markās kobaltu aizvieto dzelzs un iz-

trūkst volframa. To cietība saglabājas līdz 600°Ctempera-
tūrai.

Sormaita markas īstenībā ir stipri leģēts čuguns. Tās

satur 13,5% hroma, 1,5—5% niķeļa, 1,5—4,2% silīcija,
līdz 1,5% mangāna, 1,5—3,3% oglekļa un pārējais dzelzs.

Stellītu un sormaitu plaši lieto mašīnbūvniecībā uzkausē-

jumiem (to cietība H
Rc=4B—6s) — tādām detaļām, uz

kurām neiedarbojas triecieni un kurām jābūt ar gludām
darba virsmām, piemēram, virpu centriem, skavu kalibriem,
vilkšanas štancēm. Tā kā šie sakausējumi nezaudē savu cie-

imis ais sa

Mn AI Fe Cr

6 Vanādijs

7

7

4

4

0,9
1,5

1,8
3

3.5

0,02
0,02

0,2

0,15
<>,5

1,5 1,3

1,0

0,4

0,47
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22. t abu 1 a

sastāvs un mehāniskas īpašības

tību pie augstām temperatūrām, tad tos lieto arī vēl metalur-

ģisko iekārtu detaļām, metālu karstās griešanas nažiem,

iekšdedzes dzinēju vārstiem v. tml.

Stellītu un sormaitu atlej stieņu veidā, ar diametru 5—

7 mm un garumu 200—300 mm, vai retāk — instrumentu,

detaļu veidā. Uzkausēšanu uz tērauda un čuguna detaļām
veic ar acetilēna liesmu. Kušanas temperatūra 1200—1300°C.

b. Pulverveida cietie sakausējumi. Izšķir divus galvene*
pulverveida cietos sakausējumus: vokaru un staļinītu. Tos.

lieto galvenokārt uzkausējumiem un tādām detaļām, kas

veic rupju darbu un kur pieļaujams liels poru skaits, kā arī

nelīdzena virsma, piemēram, akmeņu drupinātāju žokļiem,
ekskavatoru zobiem, bagarmašīnu kausiem v. tml.

Vokars satur 86% volframa, 9,5—10,5% oglekļa, līdz 0,5%
silīcija un līdz 2,5% dzelzs, bet mazāk izturīgais staļinīts
satur

— 16—20% hroma, B—lo% oglekļa, 13—17% mangāna,
līdz 3% silīcija, pārējais dzelzs.

Pulverveida cietos sakausējumus uzkausē 3—5 mm

biezā kārtā. Kausē ar elektroloku (Benardosa paņēmiens).
c. Metālkeramiskie cietie sakausējumi. Kopš pirmajiem

metālkeramiskiem jeb saķepinātiem sakausējumiem, kas

Vācijā bija pazīstami ar vārdu vidia (no vārdiem wie un

Diamant, t. i., kā dimants) un Padomju Savienībā — ar vārdu

āvs Me āniskās īpašības

°b °0,2
kG/mm2

8 Piezīmes
x Tl

kG/mm2
(%)

Pārējais 140 125 19

0,04

0,04

0,15

105

102

88

123

134

98

95

56

112

12—15

15—20

18—20

10

6

105

84

2,4
12

īpatnējā elektriskā

pretestība 1,5 rei-

zes lielāka nekā

nihromam

Augsta pretestība
oksidācijai pie
temperatīīras ap
900°C
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pobedīts, ir bijuši dažāda sastāva sakausējumi. Tie sakau-

sējumi, kas vislabāk sevi attaisnojuši lietošanā, ir standar-

tizēti TOCT 3882-53 (skat. 23. tabulu).

23. tabn I a

MetālkeramLskie cietie sakausējumi (TOCT 3882-53)

Atkarība no komponentiem standartizētos metālkeramis-

kos cietos sakausējumus iedala divās grupās: volframa karbīda

sakausējumi un vollrama-titāna karbīdu sakausējumi. Ražoša-

nas tehnoloģiskais process ietver tādas operācijas kā kompo-
nentu pulveru iegūšanu, volframa un titāna karbonizēšanu

un sajaukšanu ar kobalta pulveri, izstrādājumu presēšana
un saķepināšana. Ja apskatām, piemēram, markas BKlf>

mikrostruktūru (skat. 33. attēlu), tad redzam divas fāzes.

Tumšie volframa karbīda graudi ir ļoti cieti, un griezējinstru-
mentos tie ir elementārās griezošās daļiņas, bet volframa

karbīda cietais šķīdums kobaltā ir relatīvi mīkstāks, taču

sīkstāks, un ir kā saistviela (cements) volframa karbīda graudu
savienošanai. Jo smalkāki volframa karbīda graudi un vien-

mērīgāk izkārtoti, jo augstvērtīgāks dotās markas sakau

sējums.

Grupas Markas

wc

Ķīmiska
sastāvs (°

Co

is

g

3t

īpatnējais

svars

(g/cm3
)

Min

TiC

Volframa

karbīda

BK2 .

BK3 .

BK6 .

BK8 .

BKIO

BK11

BK15

(.)<s

97

94

92

90
89

85

2

3

6

8

10
11

15

1110

100

120

130

135

150

160

15,0—15,4

14.8—15,3

14,5—15,0
14,35—14,8

14,2—14,6

14,0—14,4
13.9—14,1

90

89

88

87.5

87

86

86

olframa-

titāna

karbīdu

T5K10 .

T14K8
.

TI5K6
.

T15K6T

T30K4
.

T60K6
•

85

78

79

79

66

34

10

8

6

6

4

6

5

14

15

15

30

60

115 12,2—13,2
115 11,2—12,0
110 11,0—11,7
110 11,0—11,7
90 9,5—9,8
75 6,5—7,0

88.5

89,5

90

91

91

90
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Volframa-tilana

karbīdu grupas sa-

kausējumu mikro-

struktūra sastāv no

trim tazēm: volfra-

ma karbīda grau-

diem, volframa un

i itāna karbīdu cieta

šķīduma kobaltā un

volframa karbīdu

cietā šķīduma titāna

karbīdā. Jo mazāki

volframa karbīda

graudi un vienmē-

rīgāk izkārtoti, jo
labākas sakausēju-
ma griešanas īpašī-
bas un stiprība.

Apstrādājot ču-

gunu un krāsainos

sakausējumus, lieto

33. att. Metālkeramiskā cietā sakausējuma
BK 15 mikrostruktūra. (Palielināts 1000reizes.)

galvenokārt volframa karbīda grupas 13K sakausējumus
(nezaudē cietību līdz 1000—1100CC temperatūrai). Marku BK2

lieto stikla, porcelāna, plastmasas un tamlīdzīgu materiālu

apstrādei. Markas BKIO un BKS lieto arī iii jēriem, urbša-

nas instrumentiem v. tml.

Ja apstrādā sīkstāku metālu, piemēram, tēraudu, tad

pa gricžņa skaidas skaldni slīd plūstoša skaida, kas pārnes
uz griežņi daudz siltuma. Šeit lieto galvenokārt voltrama-

titāna karbīdu markas (grupa TK), kas nezaudē cietību, sa-

karstot pat līdz 1200°Ctemperatūrai.
Cietos sakausējumos volframu 10 reizes labāk izlieto

nekā ātrgriezēju tēraudos, taču to lietošanu ierobežo sarež-

ģītāku instrumentu grūtais izgatavošanas process un jāap-
mierinās galvenokārt tikai ar dažādām plāksnītēm, kuras

uzlodē ar vara lodi neleģēta tērauda turētājiem.

II. DAŽĀDI SAKAUSĒJUMI

a. Tipogrāfiju sakausējumi. Sakausējumus, no kuriem atlej

iespiedformas (burti v. tml.), sauc par tipogrāfiju sakausēju-
miem. Tipogrāfiju bezalvas sakausējumu markas dotas TOCT
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34. att. Rubļa monētas, kas izgatavotas
1826. gadā no platīna pulvera

5188-49. Kā pamat -

metālu šiem sakau-

sējumiem ņem svi-

nu, kam piekausē
antimonu (9,5 —

16%), alvu (līdz

0,3%), varu (līdz

0,2%) un arsēnu

(1,0—4,5%). Arīti-

pogrāliju alvas sa-

kausējumiem pa-

matmetāls ir svins,

kam piekausēts ti-

kai lielāks alvas

daudzums (2—7%),
antimons ir līdz

23% un varš —līdz

1%. Šiem visiem

sakausējumiem ir

zema kušanas tem-

peratūra (245 —

390°C), laba plūsta-
smība pie minimālas

pārkarsēšanas, aug-

stas mehāniskās un

antifrikcijas īpašī-
bas un mazs line-

ārais sarukums.

Antimons palielina cietību un stiprību, pazemina kušanas

temperatūru, samazina sarukumu. Arī alva palielina cietību,

stiprību, sīkstumu, pazemina kušanas temperatūru un palielina

plūstamību; varš paaugstina cietību, veicina smalkgraudainību
un kavē likvāciju; arsēnu lieto kā alvas aizvietotāju.

Kaitīgi piemaisījumi ir cinks, alumīnijs un sērs, kas pa-

sliktina sakausējumiem liešanas īpašības. Sērs bez tam veicina

vēl sakausējuma trauslumu un cinks palielina graudus.
b. Metālkeramiskie sakausējumi. Par metālkeramiskiem

(saķepinātiem) sakausējumiem sauc tādus sakausējumus,
kas ar presēšanas un saķopināšanas paņēmieniem iegūti
no metāla pulveriem. Šāds paņēmiens bija pazīstams jau
tālā senatnē, taču rūpnieciskā ražošanā to sāka lietot, sākot

ar 1826. gadu, kad krievu metalurgi noorganizēja izstrādājumu

un monētu ražošanu, presējot un saķepinot platīna pulveri.
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34. attēla paradītas

monētas, kas lietotas

Krievijā līdz 1860.

gadam.
Lai gan metāl-

keramisko sakausē-

jumu apjoms sa-

stāda apmēram
0,1% no kopējā
ražotā metāla dau-

dzuma, to pielieto-
šanas lauks ir ļoti

plašs. Pie tam jāat-

zīmē, ka dažus sa-

kausējumus var iz-

gatavot vienīgi ar

šo paņēmienu, pie-
mēram, sakausēju-
mus no grūti kūs-

tošiem metāliem,
kā volframa, mo-

libdena, tantala, ni-

obija v. tml., vai

35. att. 60% volframa un 40% vara metāl-

keramisks sakausējums. Tumšais: varš; gaišais:
volframa graudi. (Palielināts 70 reizes.)

tos kombinējot ar viegli kūstošiem metāliem vai no metā-

liem kopā ar nemetāliskiem materiāliem. Bez tam daudzas

detaļas, kas izgatavotas no metālkcramiskiem sakausēju-
miem, ir labākas kvalitātes un lētākas nekā no parastiem
metāliem. Metālkeramisko sakausējumu sastāvi un lietošanas

nozares dotas 24. tabulā.

Sakausējumus presē štancēs-presformās ar spiedienu no

10 līdz 100 kG/mm 2. Saķepināšanu veic elektrokrāsnīs
zem

aizsargatmostēras. Saķepināšanas temperatūras ir apmēram
2/

3
no kušanas temperatūras, piemēram, varam 800—850°,

dzelzij 1050—1100CC. Saķepināšanas ilgums 2—3 stundas.

Pēdējā laikā presēšanu un saķepināšanu veic vienlaikus,

izdarot tā saucamo karsto presēšanu. Pulveri sakarsē ar

elektrisko strāvu.

Cēlmetālu sakausējumi zobārstniecības tehnikā. Neskatoties

uz daudzajiem aizvietotājiem, cēlmetāliem tomēr ir ļoti sva-

rīga nozīme zobārstniecības tehnikā, jo tikai to sakausējumi

apvieno tās īpašības, kas nepieciešamas mākslīgo zobu izgata-
vošanā un to lietošanas laikā. Sakausējumus lieto kronīšiem,
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24. tal) v 1 a

Metalkeramisko sakausējumu sastāvi un lietošana

25. ta b u1 a

Daži sakausējumi, kurus lieto zobārstniecības tehnika

Sakausējumu grupas Nosaukumi Izejmateriāli

Antifrikci jas . . Slīdes gultņi Dzelzs un grafīta pulve-
ri. Vara, alvas un

grafīta pulveri

Frikcijas . Bremzes diski Vara, alvas, svina, gra-
fīta, azbesta u. c. pul-
veri. Dzelzs, svina,
grafīta un azbesta

pulveri

Porainie . ļ Filtri ļ Bronzas skrotis

Blīvie Mašīnu detaļas no tē-

rauda un karstumā

stipriem un kvēles iz-

turīgiem sakausēju-
miem

Dzelzs un dažādu ine

tālu pulveri

Grūti kustošie
. Spuldžu kveldiegi,

kontakti un aparā-
tu detaļas

Volframa, molibdena

un citu grūti kūstošu

metālu pulveri

Elektrotehniskie
.

Kontakti un pastāvī-
gie magnēti

Vara, volframa u. c

pulveri (skat. 35. at-

tēlu). Dzelzs, alumī-

nija, niķeļa un kobal-

ta pulveri

lietie sakausējumi . Griezējinstrumenti. Fil-

jeri, urbji u. c.

Volframa karbīda, ti-

tāna karbīda, kobal-

ta u. c. pulveri
(skat. 107. Ipp.)
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skavām, tiltiņiem v. c., un, tā kā prasības ir dažādas, tad arī

sastāvi ir dažādi (25. tabula).
Cēlmetālu sakausējumus labprāt lieto arī medicīnisku

instrumentu izgatavošanā, protēzēm, aparātu detaļām. Tie

satur platīnu, irīdiju, pallādiju un zeltu. Tos lieto arī mākslīgo

šķiedru filjeriem, elektrotehnikā izturīgu, labu kontaktu

iegūšanai v. c.
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