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Anotācija 

Metodiskā izstrādne paredzēta “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas” nodaļas profesionālo 

priekšmetu pedagogiem, kā arī to ir iespējams izmantot informācijas ieguvei programmas 

“Materiālmācība” izglītojamajiem. 

Metodiskās izstrādnes mērķis: Dalīties pieredzē un uzlabot mācību metožu pielietošanu – 

Materiālmācības teorijas un praktisko mācību nodarbībās. 
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Nodarbības metodiskais apraksts 

Nodarbības tēma: Materiālu makro mikro struktūras analīze, lūzumu pētīšana. 

Pamatojums tēmas izvēlei: Cietība ir cieši saistīta ar tādam metālu pamatīpašībām, kā stiprība, 

nodilumizturība, un tā ir svarīga metāla raksturīpašība, izvēloties griezējinstrumentus (vīles, 

griežņus, vītņurbjus, urbjus u.c.). Bieži pēc cietības un matālu lūzumu pētīšanu var spriest par 

metāla spēju pretoties dilšanai, piemēram, jo cietāks tērauds, jo mazāk tas nodilst un otrādi.  

Nodarbības mērķis: Apgūt teorētiskās prasmes un pielietot tās praksē.  

Nodarbību uzdevumi:  

 prast sagatavot paraugus darbam ar mēraparātiem; 

 prast izvēlēties, sagatavot izvēlētos materiāla paraugus; 

 prast atpazīt darbam nepieciešamos mēraparātus, mikroskopus; 

 ievērot darba aizsardzības un drošības noteikumus, strādājot ar ierīcēm paraugu; 

sagatavošanai un darbam ar elektriskajiem mēraparātiem.  

Tēmas apguvei paredzētas 240 min. 

Stundas 

posms 

Aktivitāte/mācību situācija Laiks 

(min.) 

Nepieciešamie 

resursi Skolotāja 

darbība 

Audzēkņu 

darbība 

Metodes 

Ievaddaļa Iepazīstina ar  

stundas mērķi, 

uzdevumiem, 

atbild uz 

jautājumiem.  

Klausās, uzdod 

jautājumus. 

Izklāsts. 20  

Teorētiskā 

daļa 

Atkārto mācību 

vielu (sk. 

pielikums), 

uzdod 

jautājumus, 

skaidro, izdala 

dažādus 

paraugus.  

Konspektē, 

atbild uz 

jautājumiem, 

uzdod 

jautājumus, 

pēta paraugus 

un izsaka 

viedokli.  

Darbs grupās, 

vizualizācija, 

diskusija.  

40 Apgūst paraugu 

sagatavošanas 

principus un 

mērīšanu ar 

aparātiem.  

Praktiskā 

daļa  

1) Rāda piemērus 

2) Skaidro un 

rāda nesaprotamo 

3) Sadala 

audzēkņus pāros 

pa divi 

1) Sagatavo 

paraugus 

darbam 

2) Konsultējas 

ar skolotāju 

3) Strādā pāros 

Demonstrācija, 

problēmu risināšana, 

darbs pāros. 

160 Slīpmašīna, 

metāla griešanai 

rokas zāģis, 

virsmu pulēšanas 

ierīce, 

mikroskopi, 

skrūvspīles.  

Nobeigums   Analīze, problēmu 

risināšana, 

demonstrācija 

20  
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Stundas pašvērtējums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iegūtie rezultāti un 

atgriezeniskā saite 

Strādājot grupās audzēkņi ieguva jaunas zināšanas 

teorētiskajā un praktiskajā daļā. 

Izmantoto metožu efektivitāte Izmantoto metožu efektivitāte deva pozitīvus rezultātus      

Stundas norises un izstrādāto 

materiālu pilnveides 

nepieciešamība un iespējas 

Stundas norises laikā tika iegūtas zināšanas jaunāko 

materiālu mikrostruktūru pētīšanai, cietības mērīšanas 

metožu pielietošanai priekšmeta apguvē.   

Veiktie vērojumi Veiktie vērojumi audzēkņiem deva iespēju izprast 

mikrostruktūru pētīšanu, cietības mērīšanas metožu  

pielietošanu praksē, strādājot uzņēmumos, kas saistīti ar 

metālu mehāniskām īpašībām. 

Ieteikumi līdzīgu stundu 

veidotājiem un īstenotājiem 

Veidojot līdzīgas stundas, iesaku vairāk pievērst uzmanību  

jaunāko tehnoloģiju pielietošanu teoretiskajā un 

praktiskajā daļā. 
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Par makrostruktūras analīzi sauc objektu struktūras pētīšanu ar neapbruņotu aci vai arī līdz 30                         

reižu lielā palielinājumā, lietojot vienkāršus tehniskus līdzekļus - lēcu, ķīmiskus reaktīvus u.c..  

Materiāla struktūru, kas noteikta šādā veida sauc par makrostruktūru.Makrostruktūras analīzē 

vienlaicīgi var novērot lielu detaļas (parauga) virsmu, kas dod priekšstatu par visu objektu un ļauj 

secināt par iepriekšējās apstrādes tehnoloģiju (liešana, kalšana, metināšana u.c.), materiāla kvalitāti 

un detaļa ekspluatācijas apstākļiem (karsēšana, korozija u.c.). 

Ar makrostruktūras analīzes palīdzību var noteikt sekojošas svarīgākās materiāla uzbūves īpatnības: 

1) struktūru, kas veidojas liešanas procesā materiālam kristalizējoties (dendrītveida vai 

graudaina) vai spiedienapstrādē, materiālu plastiski deformējot (šķiedraina, tekstūra); 

2) ķīmiskā sastāva neviendabīgumu - likvāciju, kas veidojas šķidram sakausējumam 

kristalizējoties; 

3) makrodefektus, kas saistīti ar materiāla blīvuma nevienmērīgumu, gāzes tukšumus, sārņu 

ieslēgumus, plaisas, nesametinājumus, porainību u.c.; 

4) termiskās un ķīmiski termiskās iespaida zonas, to izmērus; 

5) izstrādājumu lūzuma veidus, to veidošanās cēloņus. 

Makrostruktūras analīze (pētamā paraugā, detaļā) ļauj izvēlēties vietu precizākai materiāla 

analīzei (mikroskopiskai, rentgena, spektrālai). 

Makrostruktūras analīzes metodes. 

Ārējā apskate. Metode ļauj noteikt materiāla dabu (pēc krāsas, spīduma, svara). Precīzākai 

materiāla identificēšanai, markas noteikšanai, jānosaka tā ķīmiskais sastā vs, mehāniskās ī pašības, 

mikrostruktūra, kā arī īpatnējais svars vai citas fizikālās ī pašības. Ārējā apskate ļauj arī noteikt 

izstrādājuma izgatavošanas veidu (lējums, štancējums, kalums, metinājums, apstrādāts ar 

griezējinstrumentiem). Var novērot ārējos defektus (dobumus, plaisas, korozijas un karsēšanas 

pēdas, virsmas bojājumus, mehāniski apstrādātas virsmas raupjumu, virsmas kvalitāti). 

Griezuma virsmas pētīšana. Lai novērotu izstrādājuma iekšējo makrostruktūru, veic tās 

griezumus. Lējumu griezumos var novērot iekšējos nosē duma tukšumus, gāzes tukšumus, sār ņu un 

citu metālu ieslēgumus. Metinātu savienojumu griezumā var redzēt nesametinājumus, gāzu un sārņu 

ieslēgumus. Papildus informāciju par griezumu makrostruktūru var iegūt kodinot virsmu. Kodināmo 

virsmu vispirms noslīpē, attauko un tad iegremdē reaktīvā, kas sastāv no 5% slāpekļskābes šķīduma 

spirtā vai 15% slāpekļskābes šķīduma ūdenī . Pēc kodinā juma virsmas makrostruktūras var spriest 

par izstrā dājuma izgatavošanas tehnoloģiju, var noteikt rūdīšanas dziļumu, termiskās, ķīmiski – 

termiskās apstrādes zonas, to lielumu, metinātas šuves makrostruktūru, struktūras nevienmērību. 

Lējumiem lieto dziļo kodināšanu. Tā raksturo primārās kristalizācijas procesu, ļauj noteikt 

primāro kristālu (dendrī tu) uzbūvi, virzienu, kā arī parāda defektus - sīkas poras, plaisas, 

nemetāliskus ieslēgumus, metāla šķiedrainību pēc spiedienapstrādes. 

Dziļo kodināšanu parasti veic 15 - 20min. izturot 20 - 50% sērskābes, s ālskābes vai 

slāpekļskābes ūdens šķīdumā. Kodināšanā reaktīvs iedarbojas uz dažā dām struktūras sast āvdaļām 

atšķirīgi. Poras, plaisas, sprieguma un likvācijas zonas kodinās spēcīgāk un kļūst redzamas. 
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1.att. Griezuma virsmas kodināšana: 1) metinājuma makrostruktūra, 2a) kaltas, 2b) virpotas 

kloķvārpstas makrostruktūras 

 

Baumana nospieduma metode. Šo metodi lieto, lai noteiktu sēra nevienmērību, tā 

izvietojumu un relatīvo daudzumu tēraudā. Sēra izvietojuma attēlu iegūst uz fotopapīra. 

Analīzei bromsudraba fotopapīru iegremdē 5% sērskābes ūdens šķīdumā. Pē c tam nosusinā tu 

fotopapīru uzklāj uz noslīpētas un ar spirtu attaukotas tērauda detaļ as griezuma virsmas. Pēc 3 

- 5 minūtēm fotopapīru noņem, skalo ūdenī un 5 - 10min. fiksē hiposulfīda šķīdumā. Iegūto 

Baumana nospiedumu skalo un žāvē. Pēc s ēra izvietojuma un relatīvā daudzuma spriež par 

detaļas apstrādes veidu. Metode pamatojas uz to, ka sēra sulfīdi (FeS, MnS), kas atrodas 

tēraudā, saskaroties ar sērskābi rada sērūdeņradi: 

 

MnS  H2 SO4 → MnSO4  H2 S 

 

Sērūdeņradis iedarbojas uz fotopapīra bromsudraba sāli un veido vairāk vai mazāk brūnu 

sudraba sulfīdu. 

 

2AgBr  H2 S → Ag2 S  2HBr 

 

Lai noteiktu sēra, fosfora un oglekļa klātbūtni tēraud ā, to izvietojumu, nevienmērību 

tieši uz virsmas, pielieto Heines reaktīva metodi. Noslīpētu un ar spirtu attaukotu virsmu 

iegremdē vai apziež ar Heines reaktīvu, kas ir 10% CuCl NH4Cl šķī dums ūdenī. Reaktīvs 

vairāk izkodina tās vietas, kur atrodas vairāk piemaisījumu - sēra, fosfora, oglek ļa. Lai iegūto 

makrostruktūras ainu varētu pievienot analīzes dokumentiem, virsmu nofotografē un izgatavo 

fotogrāfiju. Pēc redzamām struktūras izmaiņām, kas raksturīgas noteiktam metālu apstrādes vai 

detaļas izgatavošanas paņēmienam, nosaka izstrādājuma priekšvēsturi. 
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Par mikrostrukt ūras analīzi sauc materiālu uzbūves pētīšanu ar optiskā vai elektronu 

staru mikroskopa palīdzību. Novērojamo strukt ūru sauc par mikrostruktūru. Atkarībā no 

prasītā palielinājuma, mikroskopos izmanto parasto gaismu (optiskais mikroskops) vai arī 

elektronu staru mikroskopus (elektronu mikroskops). 

Optiskos mikroskopus plaši izmanto materiālu struktūras pētīšanai, pielietojot 

palielinājumu līdz 500x. Metalogrāfiskais mikroskops darbojas pēc atstarotas gaismas principa. 

Pētāmā materiāla virsmai jābūt speciāli sagatavotai, jā izgatavo mikrošlifs. Vispirms no pētāmā 

materiāla izgriež nelielu paraugu. Tā izgriešanas vietu nosaka ar makroanalīzes palīdzību. 

Iegūtā parauga virsmu slīpē, pulē un kodina ar attiecīgajam materiālam izvēlētu kodinātāju. 

Tērauda virsmu kodina ar 3…5% slāpekļskābes šķīdumu spirtā. Virsma iegūst reljefu, kas 

atbilst struktūras veidam (2. att). 

 

 

 

 

 

2.att. Gaismas atstarošana no nesagatavotas virsmas a), pulētas virsmas b), un kodinātas 

virsmas c) 

No gaismas avota stars caur objektīvu nonāk uz mikrošlifa virsmas un atstarojas no tās. 

Atstarotais gaismas stars caur objektīvu un okulāru nonāk redzes laukā vai uz fotoplates, tā 

fiksējot pētāmā materiāla mikrostruktūru (3. att.). 

 

 

 

 

 

 

3.att. Optiskā mikroskopa shēma 

 

 

Materiāla mikrostruktūra veidojas šķidram materi ālam atdziestot, pārejot cietā 

stāvoklī. Metāliem tā ir kristalizācija. Veidojas kristāliska uzbūve, graudi, kas var sastāvēt no 

vienas vai vairākām fāzēm. Fāze ir struktūras daļa ar vienādu ķīmisko sastāvu un uzbūvi. 
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Tīru metālu mikrostrukūra cietā stāvoklī ir vienkārša - vienas fāzes struktūra. 

Sakausējumu uzbūve ir ievērojami sarežģītāka, tā atkarīga no atsevišķu elementu savstarpējas 

iedarbības kristalizācijas procesā, kā arī no fāžu skaita. Pēc sacietēšanas sakausējumiem var 

būt šāda uzbūve: 

1) kristālu mehānisks maisījums; 

2) ciets šķīdums; 

3) ķīmisks savienojums; 

4) amorfs - stiklveida sakausējums. 

 

 

Mehānisks maisījums 

Ja sakausējuma kristalizācijas procesā katrs elements veido savu kristālisko režģi un 

savu 

graudu, veidojas abu elementu kristālu mehānisks maisījums. Tāpēc mehāniskie maisījumi 

vienmēr ir divfāžu (divkomponentu sakausējumā) – sastāv no divām cietā m fāzē m. Šādu 

sakausējumu kristalizā cijas gaitu raksturo sakausējumu stāvokļa diagramma 3.4. a att., bet 

struktūras īpašību izmaiņas redzamas 4. b att.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.att. Stāvokļa diagramma ar mehānisku maisījumu a), sakausējumu mehānisko īpašību 

izmaiņas b) 

 

Virs līnijas AEB (likvidusa līnijas) jebkurš sakausējums atrodas šķidrā stāvoklī. 

Sasniedzot līniju AEB sākas sakausējumu kristalizācija , kura turpinās līdz līnijai DEF 

(solidusa līnija). Zem šīs līnijas jebkurš sakausējums ir pilnīgi kristalizējies un atrodas cietā 

stāvoklī. 

Viszemākā kristalizācijas temperatūra ir sakausējumam punktā E ar noteiktu A un B 

sastāvu 
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%. Tas kristalizējas līdzīgi, kā tīrs metāls, pie vienas nemainīgas kristalizācijas temperatūras 

un veido ļoti smalku abu kristālu mehānisku maisījumu. Šādu sakausējumu sauc par eitektisko 

un struktūru par eitektiku (3.5. a att.). Kā redzams diagrammā, jebkurš neeitektisks 

sakausējums sāk kristalizēties augstākā temperatūrā. Vispirms sāk kristalizēties komponents, 

kurš ir pārsvarā salīdzinot ar eitektisko sastāvu. Tā jebkurā pirmseitektiskā sakausējumā 

(atrodas pa kreisi noeitektiskā sakausējuma), zem līnijas AE vispirms kristalizējas komponents 

A. Tā kristalizācija turpinās līdz līnijai DE. Kristalizē joties komponentam A, tā koncentrācija 

palikušā šķidrā sakausē jumā pakāpeniski samazinās, bet komponenta B koncentracija pieaug. 

Likvidusa līnijas jebkurš punkts raksturo palikušā šķidrā sakausējuma ķīmisko sastāvu 

atbilstošā temperatūrā. Tā sakausējumā K pie temperatūras t palikušā šķidrā sakausējuma 

sastāvs atbilst punkta l ķīmiskam sastāvam. Atdzesējot sakausējumu līdz solidusa līnijai, 

palikušais šķidrais sakausējums ir sasniedzis eitektisko sastāvu un tas kristalizējas kā eitektika 

t.i. kristālu (A+B) mehānisks maisījums. Pēc kristalizācijas sakausējuma struktūra ir atsevišķi 

A kristāli, ko aptver eitektiskais kristālu (A+B) maisījums. 

 

Aizeitektiskos sakausējumos (pa labi no punkta E) vispirms kristalizējas komponents 

B. 

Palikušajā šķidrā sakausējumā tā koncentracija pakāpeniski samazinās, ko raksturo arī līnija 

EB. 

Sasniedzot solidusa līniju, škidrais sakausējums ir sasniedzis eitektisko sastāvu un tā 

pārpalikums kristalizējas kā eitektika t.i. kristālu A un B mehāniskais maisījums. 

Sakausējumi ar eitektiku raksturīgi ar zemu sacietēšanas temperatūru, tiem raksturīgas 

labas liešanas īpašības, laba šķidrplūstamība. 

 

 

 

 

 

5.att. Mikrostruktūras eitektiskam a), pirmseitektiskam b) un aizeitektiskam c) sakausējumiem 

Mehānisku maisījumu var veidot arī tīrs metāls un ciets šķīdums, tīrs metāls un ķīmisks 

 

savienojums, ciets šķīdums un ķīmisks savienojums vai arī divi cieti šķīdumi. 

Sakausē jumi ar eitektiku raksturīgi ar zemu sacietēšanas temperatūru, tiem raksturīgas labas 

liešanas īpašības, laba šķidrplūstamība. 
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Ciets šķīdums 

Ja kristalizācijas procesā sakausējuma viens elements A saglabā savu kristālisko režģi, 

bet otra elementa B atomi izvietoti šajā kristāliskajā režģī, izveidojas ciets šķīdums. Strukt ūra 

sastāv no vienāda ķīmiskā sastāva kristāliem, kas atbilst šķidrā sakausējuma sastāvam. To 

struktūra ir vienfāzu. Vienfāzu struktūra ir arī tīriem elementiem A un B. 

 

 

 

 

 

 

6.att. Tīra metāla un cieta šķīduma mikrostruktūra a), tīra metāla b), cieta šķīduma c) 

kristāliskā režģa uzbūve 

 

Cieta šķīduma mikrostruktūrā izšķīdušais elements nav redzams. Cietus šķīdumus apzīmē 

A(B) vai B(A). Izšķīdušo elementu raksta iekavās. Abu elementu atomi kopējā kristāliskajā 

režģī ir ar atšķirīgiem atomu izmēriem, kas ir par iemeslu kristāliskā režģa deformācijām un 

iekšējo spriegumu rašanos. Līdz ar to cietie šķīdumi vienmēr ir cietāki, stiprāki un trauslāki 

nekā tīrie metāli. Cieti šķīdumi var būt gan ar ierobežotu, gan ar neierobežotu viena 

 

 

 7.att. Cieta šķīduma ar neierobežotu šķīdību stāvokļa diagramma (a), cietu šķīdumu 

mehānisko īpašību izmaiņas, atkarībā no tā ķīmiskā sastāva (b) elementa šķīdību otrā.
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Šādu sakausējumu veidu veido Ag-Au, Cu-Ni, Au-Ni u.c. sakausējumi. 

Diagrammas vertikālā ass attēlo temperatūras izmaiņas, horizontālā ass - sakausējumu 

koncentrācijas izmaiņas. 

 

Atdzesējot jebkuru sakausējumu zem līnijas AB (likvidusa līnijas) veidojas 

cieta šķīduma A(B) kristāli. 

Pēc kristalizācijas - apakšē jā līnija AB (solidusa līnija) jebkura sakausējuma 

struktūra sastāv no cieta šķīduma A(B) kristāliem. 

Sakausējumi ar ierobežotu šķīdību. 

Šāds uzbūves veids raksturīgs tādiem praktiski svar īgiem sakausējumiem kā 

Al-Cu, Al-Si u.c. Stāvokļa diagramma ar ierobežotu šķīdību cietā stāvoklī attēlota 3.8. 

att.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.att. Stāvokļa diagramma ar ierobežotu šķīdību a), mehānisko īpašību izmaiņas, 

atkarībā no sakausējumu ķīmiskā sastāva b) 

 

Aprakstāmā stāvokļa diagrammā komponents B ierobežoti š ķīst komponentā 

A, veidojot cietu šķīdumu A(B), maksimālā B šķīdība atbilst punktam D, bet 

komponents A komponentā nešķīst. 

 

Diagramma ir it kā salikums no abā m iepriekšējām diagrammām. 

Diagrammas kreisajā pusē lauciņš DAC atbilst diagrammas tipam ar neierobežotu 

cietu šķīdumu, bet lauciņš CBE - diagrammas tipam, kur komponenti kristaliz ējoties 

nešķīst viens otrā. Zem līnijas AC līdz līnijai AD no š ķidrā sakausējuma kristalizējas 
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cieta šķīduma A(B) krist āli, bet zem līnijas CB līdz līnijai CE - tīri komponenta B 

kristā li. Pazeminoties temperatūrai, zem līnijas DF komponenta B šķīdība 

komponentā A samazin ās un no cietā šķīduma izdalās B kristāli, kurus sauc par 

sekundāriem, atšķirībā no primāriem (B), kas veidojas tieši šķidrajā sakausējumā. 

Komponenta B šķīdību komponent ā A istabas temperatūrā raksturo punkts F. Pārējā 

diagrammas daļā kristalizācija notiek kā iepriekš jau apskatīts. 

 

 

Ķīmisks savienojums 

Ja sakausējums sacietējot veido ķīmisku savienojumu, veidojas atšķirīgs kristā 

liskais režģis, kas parasti ir sarežģīts. Ķīmiskie savienojumi (karbī di, nitrīdi, borīdi) 

raksturī gi ar lielu cietību, trauslumu un korozijas noturību, tie nešķīst un sevī 

nešķīdina otru elementu, bet veido ar tiem 

mehānisku maisījumu. Ķīmiskie savienojumi veidojas pie noteiktas elementu atomu 

attiecības n m un tos vispārējā veidā apzīmē A B. 

 

Sakausē jumu stā vokļa diagrammā (a) ķī miskais savienojums var būt 

uzskatāms kā komponents un stāvokļa diagramma veido da ļu no A-B sakausējumu 

pilnas stāvokļa diagrammas. Mehāniskās īpašības sakausējumiem mainās līdzīgi kā 

sakausējumiem ar mehāniska maisījuma struktūru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.att. Stāvokļa diagramma ar ķīmisku savienojumu a),mehānisko īpašību 

izmaiņas b) 
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Amorfs sakausējums 

Amorfs sakaus ējums veidojas šķidru sakausējumu ļoti ātri atdzesējot. 

Neveidojas kristalizācijas centri un nenotiek kristalizācija. Atomi sastingst, saglabā 

haotisko sakārtojumu. Šos sakausējumus mēdz saukt par met āliskiem stikliem, tiem 

piemīt liela cietība, nodilumizturība, teicamas elektriskas un magnētiskās īpašības, bet 

tie ir ļoti trausli. 

Lūzumu apskate 

Izstrādājuma lūzums parāda iekšējo struktūru, tās defektus, lūzuma virsmu. To 

var analizēt ar ārēju apskati. Lūzumus, atkarībā no to veidošanās cēloņiem, iedala 

divās grupās: 

1) sprieguma lūzumi; 

2) noguruma lūzumi. 

Sprieguma lūzumi rodas, ja izstrādājuma noslodzes radītie spriegumi 

pārsniedz materiāla stiprību un notiek izstrādājuma sagraušana. Trausliem 

materiāliem lūzumi rodas bez iepriekšējas plastiskas deformācijas. Lūzuma virsma − 

vienmērī gi graudaina struktūra pa visu lūzuma virsmu. Ja pirms sagraušanas 

materiāls deformējas plastiski, notiek stigra (plastiska) sagraušana. Veidojas raupja 

virsma, kuras negludumi orientēti plastiskās tecēšanas virzienā un lūzums ir 

šķiedrains. 

 

Noguruma lūzumi rodas mašīnu un iekārtu detaļās to ekspluatācijas laikā 

normālā s darba slodzēs, kas ir cikliski, mainīga slogojuma rakstura. Noguruma 

lūzumi rodas vietās, kur ir sprieguma koncentratori. Tādi sprieguma koncentratori var 

būt materi āla iekš ējie defekti (ieslēgumi, dislokācijas), arī ār ējie defekti kā 

iegriezumi, rupja virsmas apstrāde, detaļas formas, šķērsgriezumu asas pārejas, kā arī 

nepareiza montāža, ekstrēmi ekspluatācijas apstākļi, korozija u.c.. 

 

Metālu nogurums (noguruma centrs) normālās darba slodzēs rodas tajās 

sprieguma koncentrācijas vietās, kur spriegumu rezultātā kādā struktūras graudā sākas 

plastiskā deformācija un rodas mikroplaisiņa (∼10
-4

mm), kas vēlāk turpina attīstīties, 

paplašinā ties un kļūst par makroplaisu. Metālu noguruma lūzumam ir raksturīgas 

zonas: noguruma zona gluda, ar skaidri redzamām noguruma plaisas attīstības līnijām 

un sprieguma lūzuma zona, parasti trausla un rupjgraudaina. 

 

Plaisas attīstības dēļ, detaļas šķē rsgriezuma laukums samazinās l īdz 

izmēriem, kurā normālie darba spriegumi kļū st lielāki par materiāla izturības robežu 

un tad atlikusī daļa pēkšņi pārlūzt kā sprieguma lūzums. Pēc noguruma lūzuma 
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izskata (3.10. att.) nosaka noguruma plaisas rašanās centru S, plaisu attīstības 

virzienu, materiāla sagrūšanas iemeslus un materiāla kvalitāti. 

 

 

 

 

 

 

10.att. Noguruma lūzums S-noguruma centrs, N-noguruma zona, B-spriegumlūzuma 

zona 

 

Tēraudu mikrostruktūras un īpašības 

Tēraudu mikrostruktūras attēlotas dzelzs - oglekļa stāvokļa diagrammā. Vienkāršots 

šīs diagrammas variants redzams . Dzelzs oglekļa sakausējumus ar oglekļa saturu līdz 

2,14% sauc par tēraudiem; sakausējumi ar lielāku oglekļa saturu ir čuguni. Stāvokļa 

diagramma ļauj izsekot mikrostruktūru rašanās procesam. 

Apskatīsim pārvērtības, kuras notiek tēraudos, tos pakāpeniski atdzesējot. Virs līnijas 

AC (likvidusa līnija) sakausējumi ir šķidrā stāvoklī, bet atdzesējot zem šīs līnijas 

sākas sakausējumu primārākristalizācija, kurā izveidojas oglekļa ciets šķīdums Feγ 

dzelzī - Feγ(C) - austenīts. Zem līnijas AE(solidusa līnija) tērauda struktūra ir 

austenīts. Tēraudu turpinot dzesēt, to struktūrā notiek izmaiņas, kas saistītas ar: 1) 

dzelzs kristāliskā režģa alotropisko pārvērtību - dzelzs kristāliskais režģa maiņu Feγ - 

Feα(līnija GS); 2) oglekļa šķīdības samazināšanos austenītā (līnija ES); 3) kā arī 

eitektoidālo pārvērtību (līnija PSK), kur austenīts ar oglekļa koncentrāciju 0,8%, 

konstantā temperatūrā (7270C) pārvēršas ferīta un cementīta maisījumā - perlītā. 

CFeCFeCFe3002,08,0)()(+−−−αγTīrā dzelzī alotropiskā pārvērtība notiek 9100C. 

Līnija GS raksturo austenīta stabilitāti un oglekļa saturu atbilstošā temperatūrā. 

Atdzesējot tēraudu zem šīs līnijas līdz līnijai PS, notiekot dzelzs alotropiskai 

pārvērtībai, austenīts - Feγ(C) pārvēršas oglekļa cietā šķīdumā Feα(C). Iegūto 

struktūru sauc par ferītu. Oglekļa saturu ferītā raksturo līnija PQ un tas ir neliels. 

Veidojotiesferītam palikušajā austenītā oglekļa koncentrācija pakāpeniski pieaug 

(līnija GS) līdz 0,8%. Sasniedzot šādu oglekļa koncentrāciju, austenītā 7270C 

temperatūrā notiek eitektoidālā pārvērtība.  

CFeCFeCFeCC3%002,0%8,0)()(+−−−αγAustenīts sadalās ferīta un cementīta 

mehāniskajā maisījumā, ko sauc par perlītu. Tēraudus ar oglekļa saturu mazāk par 

0,8% sauc par pirmseitekoidālajiem tēraudiem, tēraudu ar oglekļa saturu 0,8% par 
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eitektoidālo, bet tēraudus ar oglekļa saturu virs 0,8% par aizeitektoidālajiem 

tēraudiem. Pieaugot oglekļa saturam pirms eitektoidālajā tēraudā no 0,002 - 0,8%, 

pakāpeniski pieaug perlīta, bet samazinās ferīta daudzums. Eitektoidālā tērauda 

struktūra(C=0,8) ir perlīts. Oglekļa šķīdība ferītā ir neliela, maksimāli 0,002%, 

pazeminot temperatūru tā pakāpeniski samazinās (līnija PQ) unpa ferīta graudu 

robežām izveidojas cementīts (Fe3CIII), kas ievērojami samazina mazoglekļa tēraudu 

(C 0,002%) plastiskumu. Oglekļa šķīdība austenītā ir ievērojami lielāka, maksimāli 

2,14 %. Atdzesējot aizeitektoidālos tēraudus (C>0,8%) oglekļa šķīdība austenītā 

samazinās pa līniju ES. Samazinoties oglekļa šķīdībai, no austenīta izdalījies ogleklis 

pa graudu robežām izveido ķīmisku savienojumu Fe3CII - sekundāro cementītu. 

Sasniedzot 7270C temperatūru, aizeitektoidālo tēraudu struktūra ir sekundārais 

cementīts un austenīts (Feγ(C)0,8%c), kas pie šīs temperatūras pārvēršas perlīta 

struktūrā. Zemākās temperatūrās šo tēraudu struktūra sastāv no perlīta un pa tā graudu 

robežām izvietotasekundārā cementīta. Jo tēraudā lielāks oglekļa saturs, jo struktūrā 

cementīta veidojumi biezāki un pilnīgāk aptver perlīta graudu. Tātad oglekļa tēraudu 

struktūru nosaka oglekļa saturs tēraudā. Tēraudu pilnīgi atdzesējot, tāstruktūrā ietilpst 

šādas struktūras sastāvdaļas: Ferīts - Feα(C) vismīkstākā, visplastiskākā tēraudu 

struktūras sastāvdaļa. Tā cietība HB60 - 100, izturības robeža Rm=245MPa, relatīvais 

pagarinājums A (δ)=50%. Ferīta mikrostruktūrā ir viendabīgi gaiši graudi . Cementīts 

- Fe3C ir cietākā (HB800) un vistrauslākā dzelzs - oglekļa sakausējumu sastāvdaļa. 

Par tēraudu pamatsruktūru var uzskatīt perlītu, jo tas praktiski ietilpst jebkurā tērauda 

struktūrā. Sairstot austenītam, no tā izveidojas ferīta un cementīta maisījums ar 

plākšņainu raksturu.Perlīta cietība HB200, Rm=820MPa, A (δ)=15%. 

Mainoties oglekļa koncentrācijai tēraudā, mainās tērauda struktūra, kā arī mehāniskās 

īpašības .Pieaugot oglekļa daudzumam tēraudā, pieaug tā cietība un stiprība, bet 

samazinās plastiskums. Tāpēc aukstā štancēšanā, īpaši dziļai izvilkšanai, lieto 

mazoglekļa tēraudus ar oglekļa saturu līdz 0,1%. Mašīnu detaļām jābūt ar lielāku 

stiprību, tās parasti strādā arī lielākā vai mazākā dinamiskānoslogojumā, oglekļa 

saturs tām parasti tiek izvēlēts ap 0,4 - 0,5%. No instrumentiem prasa paaugstinātu 

cietību un nodilumizturību, tāpēc tos izgatavo no tērauda ar oglekļa saturu virs 0,8% 

ērauda marka Oglekļa saturs, %22.0mmkgR2mmkgRmA5, % HB velmēts HB atkvēl. 

EN 100 25 08 0,05...0,12 20 32 33 131 10 0,07...0,14 21 34 31 143 C10 15 0,12...0,19 

23 38 27 149 C15 20 0,17...0,25 25 42 25 163 C20 25 0,22...0,30 28 46 23 170 C25 

30 0,27...0,35 30 50 21 179 C30 35 0,32...0,40 32 54 20 207 C35 40 0,37...0,45 34 58 

19 217 187 C40 45 0,42...0,50 36 61 16 229 197 C45 50 0,47...0,55 38 64 14 241 207 

C50 55 0,52...0,60 39 66 13 255 217 C55 60 0,57...0,65 41 69 12 255 229 C60W65 

0,62...0,70 42 71 10 255 229 C65W70 0,67...0,75 43 73 9 265 229 C70W75* 

0,72...0,80 90 110 7 285 241 80* 0,77...0,85 95 110 6 285 241 C80W85* 0,82...0,90 

100 115 6 302 255 C85W60Г** 0,57...0,65 42 71 11 269 229 65Г** 0,62...0,70 44 75 

9 285 229 70Г** 0,67...0,75 46 80 8 285 229 58(55) 0,55...0,63 - - - 255 217 * - 

tērauds rūdīts un auksti atlaidināts ** - Mn 0,8...1,2% P<0,035% S<0,040% 
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SECINĀJUMI 

Audzēkņu iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas varēs pielietot uzņēmumos, 

darba vietās, kuras ir saistītas ar metāla apstrādi un konstrukciju izgatavošanu. 
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