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Anotācija 
Metodiskais līdzeklis paredzēts Metālapstrādes nodaļas profesionālo priekšmetu 

pedagogiem, kā arī to ir iespējams izmantot informācijas ieguvei „Metālapstrādes” 

programmas izglītojamajiem.  

 

Metodiskās izstrādnes mērķis: Veicināt zināšanas materialmācībā. 

 

Nodarbības metodiskais apraksts 
 

Nodarbības tēma: Čuguna veidi un to marķēšana 

 

Pamatojums tēmas izvēlei: Čuguns ir vispārējs termins, kas attiecas uz metālu ģimeni. 

Čuguns ir pamats dzelzs un tērauda ražošanai. Čuguna metināšana ir viens no 

sarežģītākajiem metalurģijas procesiem, tam dēļ ir detalizēti jāzin visu čugunu veidi un 

to marķējumi lai veiksmīgi varētu apmācāmais veikt praktisko darbu ar čugunu. 

 

Nodarbības mērķis: Mācēt marķēt čugunus, zinat to veidus. 

 

Nodarbības uzdevumi:  
 

 prast atšķirt čugunu veidus; 

 prast marķēt čugunus. 

 prast vizuāli atšķirt čuguna markas. 

 

 

Tēmas apguvei paredzētas 80 minūtes. 

 

Nodarbības plānojums 
 

Stundas 

posms 

Aktivitāte/mācību situācija Laiks 

(min.) 

Nepieciešamie 

resursi Skolotājā darbība Skolēnu darbība Metodes 

Ievaddaļa Stāsta par stundas 

mērķi, uzdevumiem, 

atbild uz 

jautājumiem. 

Klausās, uzdod 

jautājums. 

Izklāsts. 

 

10  

Teorētiskā 

daļa 

Atkārto mācību vielu 

(sk. Pielikums), 

uzdod jautājumus, 

skaidro, izdala 

dažādus čugunu 

veidus un liek 

izskaidrot to markas 

un pielietojumu.   

Konspektē, atbild 

uz jautājumiem, 

uzdot jautājumus, 

pēta čuguna 

paraugus un 

sadala tos pa LVS 

EN markām. 

Individuālais 

darbs, 

diskusija. 

55 Čuguna 

paraugi- 

šķērzgriezumā. 

Nobeigums Novērtē audzēkņu 

iegūtās zināšanas, 

atbild uz 

jautājumiem. 

Uzdot jautājumus, 

konspektē. 

Analīze, 

problēmu 

risināšana. 
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                                                                                                          Pielikums 

 

Čuguna veidi un to marķēšana 

 
Čuguns sastāv no dzelzs (līdz 92%) un oglekļa (no 2,14 līdz 6,67%), bez tam, ir silīcija (līdz 

4,3%), mangāna (līdz 2%), sēra (līdz 0,07%), fosfora (līdz 1.2%) piejaukumi. Čuguna 

piemaisījumu ietekme uz tā īpašībām. Ogleklis čugunā mēdz būt divos veidos:   brīvā stāvoklī- 

grafīta veidā , ķīmiskā savienojumā ar dzelzi, kas tiek dēvēts par cementītu. Par čuguniem sauc 

dzelzs oglekļa sakausējumus ar oglekļa saturu no 2,14 līdz 6,67 %. Visus čugunus iedala baltajos 

jeb pārstrādājamos čugunos un grafitizētajos. 

 

 Atkarībā no grafīta formas, čugunus iedala pelēkos, augstas stiprības un kaļamos čugunos. 

 

 

 

 

 

       

a) pelēkais čuguns 

b) sfērisko grafitizēto čugunu  

c) augstas stiprības, kaļamais čuguns 

 

 

 

     Čugunu marķēšana notiek pēc valsts standarta LVS EN 1560: 2002. Čugunam ir vairaki veidi 

kurus ražo pēc attiecīgiem standartiem:  

 

 pelēkais čuguns   LVS EN 1561 

 kaļamais baltserdes čuguns   LVS EN 1562 

 kaļamais melnserdes čuguns   LVS EN 1562 

 sfēriskais grafizētais čuguns   LVS EN 1563 

 nodilumizturīgais čuguns   LVS EN 12513 

 

Čuguna nosacītajā apzīmējumā ietilpst burti, kas norāda uz čuguna veidu:    

 

 GJL - pelēkais čuguns 

 GJMW -  kaļamais baltserdes čuguns 

 GJMB -kaļamais melnserdes čuguns 

 GJS - sfēriskais grafizētais čuguns  

 GJN - nodilum izturīgais čuguns 

 

 

Pēc LVS EN pirmais skaitlis čuguna markā norāda robežizturību stiepē ( Mpa), bet otrais relatīvo 

pagarinājumu ( %). 

 



 

 

Pelēkā čuguna (LVS EN 1561 : 2002) apzīmēšana lietošana 

 
Čuguna marka Pielietojums 

GJL- 100 Mazatbildīgi lējumi ar sienas biezumu līdz 15 mm, ( korpusi, apvalki, lējumi). 

GJL- 150 Mazatbildīgi lējumi ar sienas biezumu no 10 līdz 20 mm ( caurules, vārpstu korpusi, ventiļi 

spiedienam līdz 20 Mpa). 

GJL- 180 Atbildīgi lējumi ar sieniņu biezumu 10-20mm ( skriemeļi, zobrati, statnes, suporti). 

GJL- 200 Atbildīgi lējumi ar sieniņu biezumu līdz 30mm ( cilindru bloki, virzuļi, bremžu skriemeļi, ratiņi). 

GJL- 250 Atbildīgi lējumi ar sieniņu biezumu līdz 40 mm ( kokīļu veidnes, virzuļu gredzeni). 

GJL- 300 Atbildīgi lējumi ar sieniņu biezumu līdz 50 mm ( virzuļi, dīzeļdzineju cilindru čaulas, rāmji, štances). 

GJL- 350 Atbildīgi lējumi ar sieniņu biezumu līdz 100 mm ( mazas kloķvārpstas, tvaika dzineju detaļas). 

GJL- 400 Ļoti atbildīgi, stipri slogoti lējumi ar masīvām sienām ( lielas kloķvārpstas, zobrati, vārsti ). 

GJL- 450 

 

 

Kaļamo čugunu lietošana piemēri  (LVS EN 1562: 2002), 

apzīmēšana, lietošana 
Čuguna marka  Pielietojums 

Baltserdes 

Ferīta klase 

GJMW- 350-4 

GJMW- 360-12 

GJMW- 400-5  

GJMW- 450-7 

GJMW-550-4 

Nelieli lejumi, kuri strādā dinamisku slodžu apstakļos, 

automobīļu, traktoru un lauksaimniecības mašīnu detaļās). 

Melnserdes 

Perlīta klases 

GJMB- 300-6 

GJMB- 350-10 

GJMB- 500-5  

GJMB- 600-3 

GJMB- 650-2 

GJMB- 700-2 

Ierobežota lietosana, kas izriet no: lējumu izgatavošanas 

sarežģītības, termiskās apstrādes ilguma, šķēlumu izmēru 

ierobežotības ( ne vairak par 30-40 mm). 

 

 

Sfērisko grafitizēto čugunu markas un pielietojums (LVS EN 1563: 2002), 

apzīmēšana, lietošana 
 

Čuguna marka Pielietojums 

GJS 350-22  

 

Kloķvārpstas, sadales vārpstas, reduktoru korpusi, detaļas, kuras pakļautas triecienslodzēm. 
GJS 400- 18 

GJS 400-15 

GJS 450-10  

GJS 500-7 

GJS 600-3 

GJS 700-2 

GJS 800-2 

GJS 900-2 

 



Nodilum izturīgo čugunu markas pielietojums (LVS EN 12513 : 2002), 

apzīmēšana, lietošana 
  

Čuguna marka  Pielietojums 

GJN X Cr 1 

GJN X Cr 14  

GJN X Cr 18 

GJN X Cr 23 

 

Nodilumizturīgo čugunu augstā dilšanas izturība ļauj tos plaši lietot krāsaino metālu vietā 

detaļās, kuras darbojas spēcīgos apstakļos ( berzes pāri, darbagaldu vadotnes, vagonu riteņi 

u.tt.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


