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OGóLNE POJECIA
Kowalstwem nazywamy zawód, obejmujacy zespól czynnosci majacych za zadanie przerabianie tworzyw w stanie nagrzanym, przy pomocy cisnienia wytwarzanego,
badz od uderzen
mlota, badz od' nacisku wywolanego prasa.
Ten rodzaj obróbki mozliwy jest tylko dzieki plastycznosci
przer~abianego metalu.
Wiele metali jest plastycznych przy temperaturach normal-.
nych, np. olów, miedz, cyna, w mniejszym stopniu zela:w itp. Inne nabieraja plastycznosci po podgrzaniu, np. cynk jest piast y~zny w granicach
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Niektóre metale zwiekszaja swoja plastycznosc w miare naglZewania do pewnych granicznych temperatur, po przejsciu których staja sie kruche. Metale te moga byc poddawane przeróbce
plastycznej tj. za pomoca kucia lub walcowania jedynie ponizej
tych temperatur (np. miedz, braz, mosiadz, cyna itp.).
Zelazo jest jedynym metalem, którego plastycznosc w miare
nagrzewania slal<.>wzrasta. Stal posiada pod tym wzgledem wlasnosyi zelaza, z tym jednak zastrzezeniem, ze opory kucia wzra.staja zaleznie od zawartosci wegla w stali.
Wieksza zawartosc wegla w stali, jak i inne domieszki, wywieraja tego rodzaju wplyw na plastycznosc stali w stanie na,grzanym, iz powoduja wytworzenie sie najwiekszej plas~ycznosci w granicach pewnych temperatur kazdemu gatunkowi stali
-wlasciwych.
Znajomosc tych temperatur jest rzecza wazna i konieczna
-dla kowala, gdyz kucie, przy niewlasciwych temperaturach,
latwo doprowadzi do zepsucia surowca wysoko wartosciowych gatunków stali.
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Istotna cecha przeróbki kowalskiej jest nzezmzennosc objetosci materialu.
Rzeczywiscie, w czasie kucia ilosc materialu
zmianie nie ulega. Jedynie zmienia sie ksztalt. Szczególniej jaskrawo cecha ta wystepuje przy odkuwaniu w formach.
Ta cecha niezmiennosci objetosci materialu w czasie kucia
zbliza kowalstwo zarówno do walcownictwa, jak i odlewnictwa"
gdzie zasada niezmiennosci objetosci jest równ~ez zachowana.
Cechy powyzszej pieposiadaja inne sposoby obróbki, np. mechaniczna obróbka za pomoca skrawania, czy to recznie, czy na
obrabiarkach, gdzie ilosc materialu po dók:onaniu obróbki ulega
zmianie.
Surowcem uzywanym do przeróbki kowalskiej jest przewaznie stal. Wprawdzie i inne metale moga byc przekuwane,
lecz uzycie stali w kowalstwie w stósunku do innych metali jest
tak ogromne, iz mozemy smialo twierdzic, ze stal jest niemal wylacznym tworzywem przerabianym
w kowalstwie. Dotyczy to'
zwlaszcza gatunków stali o malej zawartosci wegla, pospolicie
zwanych przez kowali nieslusznie zelazem.
Najczesciej
tosci wegla

loRt

=

przerabia

(okolo Rr

50 kg/mm2).

=

sie w kowalstwie
35 kg/mm2)

'I

stal 00malej zawar-

oraz stal maszynowa

(oko-

NAGRZEW ANIE

Do nagrzewania metali do kucia stosowane
walskie lub piece grzewcze.

sa ogniska ko-

Ogniska kowalskh' :o;lul('
Najczesciej stosowanym urzadzeniem do nagrzew'ania jest
ognisko kowalskie. Zwlaszcza w drobnych pracowniach kowal'skich, slusarsko-kowalskich
oraz pracowniach mechanicznych-reperacyjnych ten typ urzadzenia do nagrzewania metali uwazac
nalezy za wylaczny.
Rys. 1 przedstawia ognisko kowalskie najczesciej stosow'ane.
Jest t.o ognisko kowalskie murowane. Chociaz nie jest to konieczne - stoi ono najczesciej p'bd sciana, w której znajduje :;ie
wtcdy komin odprowadzajacy spaliny n~ zewnatrz budynku.
Bardzo czesto ogniska budowane sa na 2 kotliny. Jest to
korzystnc, Rdyz daje oszc.zednosc w materiale zuzy.tym na budow~~ samcl!oo!!niska.
Takie blizniacze ognisko moze posiadac
wspólny komin wyciagowy spalin dla 2-ch blizniaczych kotlin.
Przedstawion(' na rys. 1. ognisko kov.:alskie jest wspólczesnym ogniskiem kowalskim, murowanym. Sklada sie ono z omurowania A podtrzymujacego
k.otline B. W naszym przyklad~:.."
kotlina jest zeliwna, ale moze ona byc wymurowana z cegiel szamotowych.
Pod kotlina znajduje sie komora powietrzna C, do której
doprowadzane jest powietrze sprezone rura D. Komora powietrzna laczy sie z k<?tlina B waska szczelina E, przez która przedostaje sie do kotliny powietrze potrzebne do spalania paliwa. Poniewaz szczelina E moze byc zalewana zuzlem, tworzacym sie
z roztopionego popiolu i zendry, przeto w komorze powietrznej
5
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kowa/~kie zelazne
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IlY8.2. Ogni3ko

RIJ'" f. Ogni8ko kowalakie
mUl'oUJane blizniocze
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osadzony jest na poziomej osi kulak F, sluzacy do kruszenia zalewajacego szczeline zuzla oraz drobnych brylek paliwa.

.

Poruszajac od czasu do czasu osia G wprawiamy
kulak
w ruch wahadlowy, kruszac zuzel i drobne brylki paliwa oraz
skawalony popiól i zendre, któ're moga gromadzic sie w szczelinie Ej utrudniajac doplyw powietrza potrzebnego do spalania._
Przedostajacy
sie do komory powietrznej popiól i zuzel od
czasu do czasu usuwamy przez odsuniecie zasuwki H, znajdujacej sie zamiast dna w dolnej czesci komory powietrznej C.
Ilosc oraz cisnienie powietrza, doprowadzancgo
do kotliny
kowalskiej rura D, moga byc regulowane przez wieksze llllb
mniejsze otwarcie zasuwki r. znajdujacej sie :la rurze d'oprowadzajacej powietrze sprezone.
\

Nad ogniskiem znajduje ~ie okapK, pod którym zbieraja sie
spaliny. ,Spaliny wyciagane sa z pod. okapu do kanalu kominowego, lub do rury mechanicznegQ urzadzenia wyciagowego spa-.

I'iu.

.

Rys. 2-gi przedstawia
Ogniska kowalskie

kowalskiCh

tUPbinowy

RYli.,. Wentylatof' .skf'Zljdelkowy Roola

powh~tr.za.
intensywne

doprowadzac

spalanie

paliwa

trzeba

do

powietrze.

Najczesciej dzis stosowanym urzadzenie1n doprowadzajacym powietrze do ognisk kowalskich jest wen ty l a to r t u ro i n o w y (rys. .JI. Skhda sie onz wirnika zaopatrzonego w 10-'
pat~i i osadzonego w 2-ch lozyskach. Wirnik obraca sie w korpusie stalym, zaopatrzonym w rure, biegnaca spiralnie po obwod'zie korpusu wentylatora na 3/4 obwodu. Rura .ta stopniowo
zwieksza swój przekrój od O do wielkosci przekroju równej
przekrojowi rury zasilajacej.

. 8 .

RytS.4- Wenty/atop

flJ'Zcnosne

Aby spowodowac

,,' ognisk

8

zelazne .ognisko. kowalskie.

Na budowlach, montazach itp. miejscach odleglych od pracowni kowalskich stosowane sa przenosne ogniska kowalskie
(rys. 3). Ognisko przenosne sklada sie ze stojaka nakrytego plyta, w która wmontowana jest kotlina' z komora powietrzna, zaopatrywana w powietrze z wentylatofp. napedzanego nozni~ za
pomoca pedalu i walk~ wykorbionego oraz przekladni pasowej.
Doprowadzanie'

II
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Ry,s.6. Wentylatol" lopatkowy

,

Rys..7. Miechy

kowal.skle
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Wentylatory turbinowe czerpia powietrze otworem w korpusie na wysokosci osi wirnika A. Dzieki szybkim obrotom fO"
patki odrzucaja powietrze ku zewnetrznemu obwodowi korpusu
wentylatora. Tam rura B. powietrze przedostaje sie do rury zasilajacej

ogniska.

oo

Wentylatory
turbinowe, dzieki swej prostej budowie i duzej wydajnosci, powszechnie sa stosowane do ogni~k kowalskich
opalanych paliwem stalym. Wykonuje sie je w róznych wie~ko..
sciach. Sa one bardzo czesto sprzegniete z silnikiem elektrycznym. Wykonuja od 1500 do 3000 obr.lmin. Sprezenie powietrza
osiaga sie od 300 do 1000 mm slupa wody.
Dla prowincj analnych kuzni, nie roozporzadza j acych ener3ia
elektryczna, budowane sa wentylatory do napedu korbowego na
'j edno

ognisko.

Wentylator

'

~kl'z~'delkowy syst. Roota.

Rys. 5 przedstawia wentytator rotacyjny syst. Roota, uzywany najczesciej przy piecach kawalskich, rzadziej przy ogniskach.
W komorze zamknietej wiruja 2 skrzydla w ksztalcie ósemek, obite suknem lub skóra - dla wiekszej szczelnosci. Skrzy.
dla te osadzone sa za pamoca klinów na 2-ch równaleglych walach, polaczanych dwiema parami jednakowych kól zebaty~~.
o przekladni 1 :1, rozmieszczonych parami po obydwu stronach
walów. Waly.napedzane
sa od pasów po 'Obu strona~h komory.
Dzieki obrotowi skrzydel w kierunku strzalek powstaje z jednej
s'trony skrzydel A - zasysanie powietrza, a z drugiej strony B
tlaczenie.

-

Wentylator taki daje cisnienie do 450 mm slupa wody przy
+ 1000 obr.lmin.
Wenlylator lopatkowy.

ne sa przy piecach

ropowych

hart~wniczych,

rzadziej

-

w ogni-

skach kowalskich.
Miechy kowulsklt'.
\Y/ kuiniach starszych spotykamy jeszcze skórzane miechy
do zasilania ogniska powietrzem. Sa one coraz rzadziej stosowane, ze wzgledu na ich mala wydajnosc w stosunk,u do wentylatOlów turbinow
. y ch.
I

Miechy kowalskie (rys. 7) skladaja sie z 2 komór; dolnej.
D i górnej G. Komory te oddzielone sa od siebie deska A poziomo przymocowana nieruchama z jednej strony do obamrowania ogniska, z drugiej strony przymocowanej
do kolków
wbitych w klepisko kuzni. Od strony ogniska poprzeczne klocki
B i C tworza przyogniskowe scianki komór. Dolna scianke komory D tworzy deska E -:- takiego samego ksztaltu ! wymtaI1l,
jak desk~ przegrodawa A. Deska E jest polaczona 7awias')wo
z khJck;e.m C. \Y/ taki sam sposób sf'r)\7adL.ona deska F tworzy
zawiasowo polaczona z klockiem B górna sci~ne komory G.
Boczne i tylne scianki komór 'górnej i dolnej miechów utworzone sa ze skóry gesto przybitej gwozdzikami do tych 3"ch de..
&ek. \V przegradowej desce A znajduje ,sie klapa K ,zawiasowo
otwieraja~a sie do wnetrza kom<;:>rygórnej G. W desce E, twarzacej dolna scianke komory dolnej D, znaj duje sie klapa H otwierajaca sie zawiasowa do wnetrza kamary dolnej D. Do de'ski E przytwierdzone
jest srubami ramie R,. z ciegnem p, przy'
mocowanym u góry do konca dzwigni dwuramiennej L.
Gdy za pamaca dzwigni robotnik zblizy deske. zwisajaca
pad wplywem ciezaru
wlasnego,
ku desce przlgrodawej,
o

Rys. 6 przedstawia wentylator lopatkowy. W zamknietym
pokrywami walcu A 'Obraca sie beben walcpwy B dakala swojej
asi 0, 'Osadzonej mimasroodowodo korpusu wentylatora A, którym jest pierwszy' walec. Obra~ajacy: sie walcowy wirnik B

trzony jest w 3 - 4 roowki R. W rowkach tych, wyfrezowanych
wzdluz calej dlugosci 'wirnika, mieszcza sie lopatki L sprezynami stale dociskane do scian korpusu.
W czasie wirowania wirnika lopatki stale zblizaja sie lub
oddalaja promieniowo w stosunku do osi wirnika, pozostajac
w stalym zetknieciu z obwodem korpusu wentylatora. Rura S
zostaje zassane powietrze i nastepnie pedz0ne z jednoczesnym
sprezaniem ku rurze T - tloczac~j.
Wentylator
lopatkowy
moze spreza~ po",ietrze do 2-ch
i wiecej metrów slupa wody. Wentylatory lopatkowe stosowa-

-

znacznie mniejszej srednicy ad karpusu wentylatara A, zaopa-
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tym samym zmniejszy objetosc komory dolnej D,.a co za tym
idzie sprezy powietrze w tej komorze. Powietrze sprezone otwor';y klape K i przedostanie sie do komory górnej G, Uij.oszac deske F. Klapa H w tym samym czasie zostanie zamknieta przez
sprezone powietrze.

-

"Gdy robotnik pusci #wigriie
deska E opadnie na dól rozciagajac skóre komory dolnej D. Wytwor~ona w komorze dolnej
D próznia,. przy jednoczesnym zgeszczeniu powietrza w komorze
górnej G, spowoduje zatrzasniecie klapy K, tak iz powietrze z komory Eómej G ni~ bedzie moglo powrócic do komory dolnej D.
Wskutek róznicy cisnie!} otworzy sie klapa H i powietrze
zewnetrzne bedzie wpadac do dolnej komory przy opuszczaniu
sie deski dolnej E. Przy ruchu dolnej deski E ku górze nastapi
sprezanie zassanego powietrza, przy czym klapa H zostanie zamknieta, a otworzy sie klapa K; przepuszczajac p~wietrze do górnej komory G.
Zebrane powietrze w górnej komorze jest sprezone i dostaj,e
sie do ogniska za pomoca dmuchawy M.
Aby otrzymac potrzebne sprezenie dostarczanego do ogniska powietrza, deske ruchoma górnej komory G obciazamy ciezarem Q, wiel~osc którego mozemy regulowac.
Wycia~ spalin.

.

Intensywne spalanie w Ol!nisku kowldskim daje b. wiele spalin,
które musza byc usuniete z pomieszczenia kuzni. Dwa sa sposoby
usuwania spalin, a mianowicie przez zastosowanie: 1) naturalnego wyciagu spalin i 2) za pomoca sztucznego wyciagu spalin.
N a t u r a l n y w y c i a g spl\Iin osiaga sie przez zastosowanie
komina. Nad ogniskiem kowalskim ;znajduje sie okap blaszany.
Ognisko o naturalnym wyciagu spalin najczesciej buduje sie przy
scianie, w której znajduje sie komin. Przestrzen pod okapem laczy sie z kominem. Dzieki temu,- ze spaliny sa nagrzane, slup gazów w kominie jest lzejszy od s~upa powietrza, wskutek czego
gazy spalinowe z komina sa wytlaczane na zewnatrz, a na ich
miejsce ida inne spaliny. Jednak ciag naturalny zwykle, zwlaszcza w wiekszych kuzniach, jest niedostateczny.
Gazy omijaja
okap, snuja sie po pracowni, a po ostudzeniu staja sie ciezsze od

.Rys.9. Mechaniczny. dolml wlJciqg spalin

~
'I".
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powietrza, jako 'skladajace
sie przewaznie z dwutlenku wegla
(COd. Zalegaja one dolne
warstwy pracowni unQszac sie ku
górze.
W nowoczesny,ch kuzniach stosuje sie s z t u Cz n y w y_
c i a g s p a l i n, sposobem; mechanicznym przy po~ocy ekshaustora.
.
. Ekshaustor jest to wentylator turbinowy (rys. 4), dostosowany do ro~rzedzania powietrza. W tym celu okap nad kazdym
ogriiskiem kowalskim zakonczony jest rura. Rury od kilku ognisk laczone sa w jedna rure o duzej' srednicy. Rura ta z kolei
wlaczona jest w rure ssaca wentylatora. Wentylator, rozrzedzajac powietrze pod okapami, wciaga spaliny i sila odsrodkowa
wirnika odrzuca je do rury tloczacej, która wyprowadzona poza
budynek, wyprowadza spaliny. poza praoownie.

PALIWO

KOWALSKIE

Ogniska kowalskie opalam' !;I\ najczesciej koksem. Oprócz
koksu stosujemy wegiel dl':wwIlY, wegil'1 kowalski, olej gazowy,
gazy.
Koks,

Urzadzenie wyciagowe spalill. budowane jest jako górne
(rys. 8), lub jako dolne (rys. 9). G6m~ urzadzenie wyciagowe
spalin jest tansze, ale zajmuje przestrzen ponad pracownia, zaslaniajac nieraz swiatlo. Jest bardzo ni~wygodne w niskich pracowniach, zwlaszcza latem, podnoszac i taw wysoka t2mpe:'ature
praoowni.

Koks jest produktem
wegla kamiennego.

suchej

destylacji

spiekajacego

sie

Na naszym rynku mamy 2 gatunki koksu: koks hutniczy
i koks gazowy. Roks hutniczy posiada wartosc opalowa kolo
7000 kcal z 1 kg. paliwa. Jest on barwy srebrzysto szarej. Znaj-'
duje sie w handlu w duzych, twardych brylach, jest porowaty,
odporny na. scieranie (nie brudzi rak).
Koks gazowy jest barwy ciemno-szarej, w brylach drobniejszych, na scieranie' nie odporny (brudzi rece) i mniej porowaty
od koksu hutniczego.
J

Urzadzenie podziemne jest drozsze, gdyz wymaga specjalnego kanalu na ulozenie rur i z'u:~:ywaWh;CIj mocy. Dostarczanie
powiefrza do Qgnisk odbywa sie priwwodami ulozony:t:1i do!em.

Wartosc
niczego.

opalowa koksu gaz'owego jest nizsza niz koksu hut-

Poza powyzej wymienionymi cechami koks hutniczy ód' gazowego mozna odróznic jeszcze po dzwieku. Mianowicie koks
hutniczy przy uderzeniu daje dzwiek czysty, zblizony do dzwiek~ metalicznego, koks gazowy wydaje dzwiek ;przytlumiony.
Koks pali sie plomieniem krótkim, o skoncentrowanym zarze.
Totez koks nie nadaje sie do opalania pieców plomiennycl;.';
które wymagaja dhlgiego plomienia. Specjalnie koks nt;-daje sie
do ognisk kowalskich, gdzie,wy'magany jest wlasnie skoncentrOwany zar, plynacy z poszczególnych brylek koksu. W tym zarzacym sie koksie nagr~ewa sie stal do przekucia.
1<1
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,Koks zawiera w sobie siarke w ~losci od 0,25 do 2,5%. Domieszka siar.ki w koksie jest szkodliwa, gdyz ~rzy wysokich temperaturach siarka tworzy zwiazki z nagrzewana stala, tworzac
siarczki zelaza. Zawartosc siarki czyni stal krucha, utruqniajac
kucie.
Wplyw

siarki przedostajacej

RoQz'c h ó d p a l i w a na ogniska zaleznym jest ad wielko~c:i 'Ogniska. adintensywnosj"d pracy i wielkosci nagrzewanycJ.
kesów stali..

sie z 'koksu doQstali szczegól-

niej szkodliwym jest przy wysokowar~osciowych stalach narzedziowych, gdyz nie tylko obniza kowalnoscstali,
wady hartowania.

'ale powoduje

,

Co do wielkosci ogniska kowalskie mozna podzielic na 4 kategorie. Ponizej umieszczona tablica w-g "Mechanika" podaje
te wielkasci wraz z rozchodem paliwa, powietrza i innymi danymi.
,I;

Tablica ognisk kowalskich:

w -:gicldrzewny.

Wielkosc
ogniska

Z paliw stalych, nadajacych sie do ognisk kowalskich, jedy.,.
nie wegiel przewny nie poOsiada siarki. Wegiel drzewny jest zatem paliwem doskonale nadajacym sie do nagrzewania wysokawartasciawych stali narzedziowych.
. Jako

Z"zycie p l
w kg /godz.

b. mele 11,5 -

mle

paliwo drogie, wegiel drzewny nie znalazl pawszech-

3 -

nego zastosowania w kowalstwie, lecz w narzedziarstwie,
jakopaliwo nie posiadajace szkodliwych domieszek, ma szerakie zastosowanie.
Wegiel. drzewny otrzymywany jest przy suchej destylacji
drewna. Przy tym najlepsze wegle drzewne otrzymujemy z twardych gatunków drzew lisciastych.

_

Dabry wegiel drzewny ma wyglad dosc, grubych brylek
cEanlych, matowych, o dzwieku czystym. Brylki blyszczace,
o zabarwieniu brunatnym, pochodza z niedostateczneg'O zwegle.
niadrewna.
Wartosc 'Opalowa wegla drzewnego wynosi okolo
7500 kcal.

l6

kobu

2lJ-25

3

I

I

15 -

.

"

kokau

I'

25-30

1,4

I

!

7,5 25-30

duze

,,,d.i,.

Ilosc powiet'.
W ma/min.
dla

I drzcw.

7,5 .:.-.15 3.0-40
--.-

zaj.

Ci,.zar
kowadla

przez
Oll. kow.
w m!

1

1,5

w kg.

I

15-80

--

'1,8

38-60

50 - 65 4,2-5,6 4,2 5,6

1,8

75-108

75..90

2,7

.150-221i

.35-40

2,2-2,8 2,2-2,8

_.

sprawnosci

8,5

8,5

30 150-65

Wspólczynni,k

new.
dW'ill.

Pole

ognisk

kowalskich

jest

bardzo

maly, wynosi on vI/g Diine (\C3 (wspólczynnik sprawno$ci ngni.
ska jest to stasunek ilosci ciepla, teoretycznie
potrzehnego donagrzania wsadu, da ilasci ciepla rzeczywiscie rozchadowanega).
Cisnienie dmuchu ognisk kowalskich zalezne jest ad paliwa
i bywa:
Dla wla

Kowalski w~giel kamiellny,'
Ze stalych paliw znany i stasowany jest wegiel kawalski.
W Polsce nie stosujemy go, ~dyz u nas takich gatunków wegla
nie wydabywamy. Natomiast na poludniu Rasji 'Oraz na Syberii
wegiel ten stosowany jest pawszechnie. Jest ta tlusty, spiekajacy
sie i la~o koksujacy, wegiel. ~a te zalete, ze na powierzchni
twarzy sie spieczana skorupa, zmniejszajaca
promieniowanie
ci~plll na zewnatrz 'Ogniska. Zalety tej nie pasiada kaks. Wartosc
0plllowft wegla kowalskiego wynosi oQkalo7000 kcal/kg.

oprzydyszyon w mim
dl

.,

-

..

kamiennego
koksu
..

n wla

160 mim slupa wody

drzewnego

-

100 mim

-

.

H

n

Ol

..
I

80 mim

o b s l u g a a g n i s kapalega
na nieskamplikowanych
czynnasciach. Do obslugi -ogniska kowalskiego sluza nizej wykazane narzedzia:
I
s z u fi a (rys. 10) da zasypywania. kaksu i wybierania f.uzla;
.~
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grzebak
:zuzla

(rys. 11) i h a c z y k (rys. 12) do odgarniania

j

lop a tk a

(rys. 13) do usuwania zuzla z kotliny;

kro p i d l o (rys. 14) do kropienia;
dra z e k (rys. 15) stalowy, krótki,Inocniejszy,
z zaostrzoBym lwncem do odbijania przywartego zuzla od dna kotliny;
In i o t elk a ltib s z cz o t k a do zmiatania ogniska.
Obsluga ogniska nie przedstawia zadnych trudnosci ---: .jest
ona jasna z opisu budowy ogniska. Rozumie sie, ze je~eli kuznia
.posiada sztuczne usuwanie spalin, to przed rozpoczeciem rozpjl~
lania ognisk nalezy puscic w ruch ekshaustor, aby nie zadymiac
praoowni. A od chwili zarzucenia koksu, dla rozpalki, nalezy
uruchomic dmuch.

~

.\,.~, ,II
.

A

~._.
..

.:::»~~

Rys 10 Jzuf/a

.

Rljs.1a.Hac;yr===4l>

~
-~~

.~.
Ry,s.13. Lopatka

~

=

"--~..

.

Ryo,

15. Of'a,zcl<.
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Pewnej
o r i e n t ac j i i w p r 'a w y w y m a ~ a .o b s l u.
g ii o g D i s k a w c z' a s i e 11Dg r z e w a n i a, gdyz latwo jest
spalic nagrzewana stal przy nieumiejetnej luh nicdbalej obslu.dze.
Gdy ognisko jest wolne.pd nagrzewania, do kotliny nie dochodzi powietrze, aby nie spalac niepotrzebnie
koksu. Koks
w glebi slabo zarzy sie. Gdy wlozylismy do kotliny nagrzewany
kes i ze wszech stron otulilismy go kol(s('1I1, doprowadzamy do
kotliny powietrze odsu.wajac za pomoca n\czld L zasuwke I (rys.
1). Teraz musimy uwazac, aby nic spalic stali, a dobrze ja na.grzac. Dobry kowal moze lu wyl\1\zac swoja umiejetnosc.
Od intensywnosci spalania zalezy szybkosc nagrzewania kesów. Lecz intensywnosc spalania wymaga duzej ilosci powietrza.
Nadmiar powietrza w kotlinie spowoduje niezawodnie zbyt silne
zendrowaniet czyli .u p a l l u b z g a r s t a l i, który w ogni.sku kowalskim jest nieunikniony, ale normalnie waha sie w gra.
nicach od 5 do 10%..
Zbyt intensywne spalanie nie moze miec miejsca przy bar.dzo malych wymiarach, gdyz latwo spowoduje spalenie lub stopienie stali. Zaleznie od wielkosci przedmiotów musimy regulowac' doplyw powietrza do kotliny.
Zbyt maly doplyw powietrza równiez jest szkodliwy, bo
wll'cly nic osiagniemy calkowitego spalania, co jest strata ciepla,

. W clnmlnr zlego
18
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Rys. 1l.
Plyta kowalska' na 8tojaku

RIJ$.16. Kowadlo na plen/w

,/

Rljs. 19. Oziuf'!1wniGQ

tlenek wegla bedzie na'v~!~lal stal. W wypad..

ku wysokowartosciowych

stali narzedziowych
,

jest to niedopusz-

D

.-czalne.

W wiekszych ~uzniach fabrycznych oprócz kotlin stosowane
sa do nagrzewania kesów p i e c e k u z i e nn e. Budowa ich
zalezna jest od wielkosci i ksztaltów nagrzewanych kesów.
Piece kuzienne sa piecami plomiennymi. Jako opal stosowa;
ny bywa wegiel kamienny - dlugoplomienny, ropa naftowa, mazut, a w nowoczesnych piecach stosuje sie naj chetniej paliwo gazowe, mianowicie gaz generatorowy.
Budowa wspólczesnych pieców kuziennych pozwalana
jak
naj dalej posuniete wyzyskanie ciepla. A wiec w piecach tych
stosuje,sie dlatego tak chetnie paliwl;> gafowe, bo ono pozwala
prawie na calkowite spalanie.

P.RZEKUW ANIE
Podstawowe
\

Dostar<:zane do pieca powietrze podgrzewane jest w specjal'nych podgrzewaczach:, 1} regeneratorach lub 2) rekuperatorach.
Regen,eratory sa to komory specjalnej budowy, pracuja O:lC
<iJkresowo. W pierwszym -okre<;ie :przez k.omore ret~cl1erat ):"a
przepuszczane sa gorace' spaliny z pieca. Gdy od tych spalin komora nagrzeje sie - doplyw spalin przerywamy, a przez goraca
-komore przechodzi idace do pieca powietrze o~rzewajac sie od
rozpalonych scia,n komory reRcneratora. .h'!mym jest, ze regeneratorów musi byc COnajmniej dwa.

Rekuperator jesL lo ur:r.l\dz('uil',w kLÓI"ym
gazy wychodzacz
z p:eca przeplywaja rurami prZ('1 komore, \rtóra VI'przedwnynl
-kierunku do ruchu gazów plynie idqce do pieca powietrze. Powietrze pobiera na swej drodze cieplo od rozgrzanych rur i do
'pale~iska dostaje sie nagrzane.

nal'zedzia kownl~ki~.

K o wad l o (rys. 16) jest wykonam> ze itali. Górna plaszczyzna kowadla, zwana p l a t n i a lub. g l a d z i a, jest zahartowana.
Czasem kowadlo wykonane jest z miekkiej stali,
pla tnia zas j est na~talona t. j. zgrzana plyta z lepszej stali z, pozostala czescia kowadla i oczywiscie platnia zawsze jest hartowana;/

(,

Wazna jest rzecza dobre nastalanie i zahartowanie
platni.
Zbyt twarda platnia spowoduje wykruszanie sie, zwlaszcza na
krawedziach. Przy niedostatecznie twardej platni potworza sie
wkrótce wklesniecia na powierzchni platni i sklepania na krawedzi.
Kowadlo

ustawia

sie na pienku

z twardego

drewna

- naj-

lepiej drewna d,ebowego - i przybija do niegQ hakami, aby sta- .
nowilo ono z pienkiem jedna calosc (rys. 16). Pieniek wkopany
jest w klepisko kuzni na glebokosc okolo 300 mim, zreszta im
glebiej tym lepiej. Platnia kowadla wznosi sie nad poziom klepiska kuzni okolo 7501mim.
Kowadlo posiada z prawej strony od normalnego stanowiska,
kowala
róg
stozkowy, sluzacy do zaginania wyrobów o rózny(:h promientlWh.
Z' lewej strony od normalne,go stanowiska kowala w wystepie znajduja sie 2 otwory: jeden o przekroju kwadratowym; dm~l o przekroju kolowym. Otwory te sluza do wstawiania podsadzek, lub do przebijania nad nimi otworów w przedmiotach.
Zaleznie od wagi ~~ekuwanych
przedmiotów
stosowane
bywaja rozmaitej wagi kowadla. Najczesciej jednak stosuje sie
.uwndla wagi od 50 do 150 kg.

'20
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Zauw~zyc wypada, ze im kowadlo jest ciezsze tym lepiej na
nim przekuwac. Od uderzen nastepuja wstrzasy. Ciezkie kowadlo, dobrze do pienka przymocowane,
chlonie uderz~nia nie
podlegajac zbyt wielkim wstrzasom.
p l y t a ko wal ska.
W dobrze wyposazonej kuini,
zwlaszcza fabrycznej, oprócz kowadet znajduja sie plYjty zeliwne pelne, sluzace do tych samych celów co i kowadla. Wielkosc
takiej plyty bywa rozmaita: od 500 x 750 mim do kilka metrów
kwadr. powierzchni, gruhosci od 75.do 200 mim. Plyta. t:tka specjalnie nadaje sie do prosto""ania blach, giecia .na szablonach.
W plycie powiercone sa otwory do przykrecania przyrzadów.
\
Wielkie plyty ustawia sie na fundamencie nieraz tuz na,d
klepiskiem kuzni, male plyty na stojakach (rys. 17) zelaznych.
W kuzni cze.sto znaj duje sie plyta wmontowana "'! klepisko,
nieco wystajaca ponad pozi,om (rys, 18). Sluzy ona do speczania
dlugich walów, które wtedy ustawia sie na plycie, a :! ~A':y h:je
sie mlot~m w sztorc. Przy ciezkich walach unosi sie wal nad plyte i spuszcza z góry, aby wlasnym ciezarem odksztalcil sie
w miejscu uprzednio nagrzanym.
D z i u r a w ni c a ,kowalska jest to plytka ~;taliVlna (rys.
19), z szeregiem otworów rozmaitych k!1ztaltow oraz :;zeregiem
rozmaitych Wcief na bobch plyly. Ih.i\lt''Iwnica sluzy do pi'Zebijan,ia olworow w wVl'Obach IIllIkszc:l.Onych poaad otworami
Vi plycie, do \.t1<.'ialU' plycie przy pomocy przyrzadów) do wykanczania k").taltowych odkówek np. lbów szesciokatnych sru:".
odsadzania i L p. Dziurawnice ustawia sie na pienku, na stojaku,
bezposrednio na 1<lepisku i t. p.
M l o t \~i dzielimy na: jednorecwe i dwureczne.
M l o t k) j e d n r e~ z n e stosuja sie o wadzeoq. 0,5 kg.
do 2 kg. - najczesciej wagi 1 kg. Sluza one dla kowala do kucia.
drobniejszych przedmiotów i do wskazywania miejsca i sily uderzenia dla pomocnika lub nawet dwóch pomocników,
iaznaczyc tu nalezy, iz kowal sam nie pracuje nigdy. Zwykle
kowal ma pomocnika. Rola pomocnika, to bicie (uderzanie) mlotem dwurecznym ciezkim. Czasem ,kowal ma dwóch pomo~ników.

~

Kowal jest odpowiedzialny za robote i kieruje praca pomocnika, wzglednie' pomocników. Kuj ac mlotkiem jednorecznym

22

wskazuje pomocnik,om miejsce, g,dzie maja uderzyt. Ze sposobu
uderzenia widza pomocnicy z jaka sila maja uderzac, jak dlugo,
kiedy przestac i t. p.
Z wprowadzeniem mlotów mechanicznych i pras odciazono
barki kowali. Tak iz dzis rzadziej spotyka sie kowali z dwo~~
pomocnikami, gdyz ciezsza prace kucia wykonuja maszyny. No~-

maInie kowal pracuje z pomocnikiem.
.
M l D t Y ciw u r e c z n e wykonuje sie wagi od 6 do 8 kg.

- wtedy sluza do kucia jako mloty pólzamachowe (rys. 20),
a nawet lO-kilogramowe, a wtedy sluza do kucia jako mloty pelnozamachowe (rys. 21).
Praca pelnym zamachem stosowana jest w wypadku, gdy'
<.hcE.myotrzymac bHd7.'o silne uderzenia. Ko,,,a,]e o ta',\:icD.Udl~rzeniach mówia, ze bija "na olw"tke",
Trzor:ki do mlotów, l.1k ;r::k i mlotki, sa znoTm~H7.0wan"'..
Ponizej podaje:ny Itabele normalnych mlotków i trzonków d~
mlotków. Trzonki wykonuj'e sie z mlodego grabu, lub buku, tak
aby pieli ,byl prosty i aby w trzonku nie bylo poprzecinanych
wlókietl, gdyz w przeciwnym razie trzonki od uderzen beda sie
lami1c, co jest bardzo niebezpieczne dla pracujacych.
Najlepszym drewnem na trzonki do mlotków kowalskich
jest

amerykanskie

drewno

-

"hicora"

bard::o

drogie,

lecz bez-

pieczne w uzyciu i trwale, a wiec w eksploatacji bardzo tanie.
Osadzenie mlotka na trzonku jest bardzo wazne ze wzgledu

na bezpieczenstwo pracy;
Utrzymywanie

zatem

.

osadzenia

mlotka na- trzonku

stale

w dobrym stanie jest nieodzowne, nie tylko te wzgledu na wydajniejsza prace, ale i ze wzgledu na towarz~sz a pracy, który przez
niedbalstwo lub, nieuwage moze ulec wypadkowi kalectwa lub
.

.

smierci.

'

Mlotek (rys. 22) sklada sie z nastepujacych
czesci: o b uc h a, którym uderzamy -= jest to jak,by czesc mlota.' Obuch posiada lekka kulistosc (pukiel), aby przy uderzeniach nie kaleczyc
przekuwaneg'O matenalu. Przeciwlegla obuchowi czesc mlota no.
..i nazwe raba. Rab jest zaokraglony..
Mlotv kowalskie wykonuje sie najczesciej z rab e m po.
P l Z e c zn y m

proltop'idly

(rys.

22),

czyli

poprzeczniki

do l<:ierunku 05\ 11l..ha.Rzadziej

-

gdy rab j~at

mloty wykonane

Sil
23

o

i.

-

~m-~
I

P./js.22.nlotBk poprzecznik
I

Rys.ZO.Uder'zenie mlótem póli:.amachowyp

Ba
I

- -/
/
(

-

-" "

.-

"

.

I

-,

.

~.,\

!

"
\

I

/
1I

\

a~I)

\

j,

r - . . -I
',--ri
.- - t --,

,

1l!J3.23. Mlotek

.

.
~t~~.
, .
.'l:l-'''';
I~

~1

.

.

- -- -~::.l-:r
l. -- .~R

-:}1~;~'- - - - -

Rys.U Ude,.zenie mlotem pelnozamachowy;;; (fucie na olr,.etke)

podluznik

l.

~

-~-

1l#J$.24-.Trzonek do mlota kowalskiegQ

:
'

J
I

l. r a b.em p o dl u z n y m, czyli podluzniki,
nolegly do osi ucha (rys 23).

K l e s z c z e. Do trzymania materialu przekuwanego
ldeszcze (rys. 25). Kleszcze wykonuje sie z miekkiej stali.

gdy rab- jest rów-

Poniewaz nagrzane przedmioty z ogniska wyjmuje sie kleszczami, którymi trzyma SIe nagrzane przedmioty do kucia, nale~
zy dbac o to, aby kleszcze nie nagrzewaly .sie do zbyt wysokiej
.
I
temperatury,
gdyz stal czesto nagrzewana i studzona staje sie
krucha i niezdatna do uzytku. Zaleznie od ksztaltów przekuwanych kesów, szczeki kleszczy bywajq róznych ksztaltów i wielkosci (rys. 25).

Tablica nOl'malnych mlotków lwwalski('h.
Mlotki kowalskie poprzeczniki ojpodluzniki
(do rys. 22 i 23')
,
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Przy przedmiotach grubszydl na raczki kleszczy nabija sie
t. zw. n a s u w k e . Zastepuj c ona lH1cis~, jaki musialby wyWlzec na raczki kowal, aby mocno obcisnac szczeld na przekuwanym przedmiocie.
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które ulatwia
(rys. 26).
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UWAGA:

"hl.

I

pokrecatlie

przedmiotach

zaklada

i sciskanym

sie r a m i e,
przedmiotem

N a r z e d z i a k,o wal s k i e p o In i a r o w e, 'sluzace do
mierzenia w czasie kucia oraz gotowego wyrobu, nie wymagaja
zbyt wielkiej dokladnosci. Wystar<:zy tu mierzenie z dokladno-'
scia ,do 1 mm. Tej dokladnosci odpowiada zwykla miarka stalowa i metr skladany - stalowy lub wysuwany. Poniewaz jednak
bezposrednie mierzenie z powodu nagrzania odkówki jest niemozliwe, stosuja mierzenie posrednie za pomoca macków i szablonow.

10

T.'7Amkido mlot()w lwwalskich. (do rys. 24).

;oz/::nie

grubych

Wyzej wymi~nione narzedzia mozna podzielic na narze(lL....
do kucia, jak np. kowadlo, plyty, mlotki oraz do trzymania.
,
kleszcze.

PN
N 1510

UWAGA: Mniejsze mlotki patrz nonny mlot. slus.

sluza

,

p od wójne
(rys. 27}.

z dluga 'raczka

P r z y m i a r y, o kilku róznych wymiarach (rys, 28), Dla
czesciej stosowanych miar istniej a w kuzni przymiary stale,
S z a b lon y o konturach oopowiadajacych
konturom odkuwanY'ch przedmiotów. Szablony kowal przyklada do odkuwanych przedni:i.otów, Wykonane sa one z cienkiej blachy wtedy,
Jfdy odkuwa sie serie jednakowych przedmiotów.

N a r z e dz La d o n a d a w a n i a k s z t a.l t ó w. Do na.I,'wllllia ksztaltów przedmiotom kutym kowalstwo dy.sponuje sze-

~

regicm narzedzi pomocniczych. Narzedzia te zwykle zaleza @d:
kierunku produkcji kowalskiej oraz metod pracy. Sa jednak typowe narzedzia, któ':e w kazdej kuzni musza sie znajdowac.
p r ,ze c i n a k i (rys. 29) sluza do ciecia materialu na ka. walki. Moze sie to odbywac n.2 zimno lub na goraco.

f

Przecinanie moze byc stosowane .jako jedna z operacji ko-.
'.ivalskich, np. przecinakiem mozemy wycinac zbedny material
w celu otrzymania ksztaltu.
Do przecinania

na maszynach

sluza przecinaki,

które cza-.

sem nazywaja
siekierami
kowalskimi
(rys 30 i 31).
Przecinaki maszynowe wykonyw<L sie cale stalowe.

,'~

~I

I

-tir1j]l
.
I

Stosowane sa równiez p u ej'(' i n k i (rys 32) do przecina!Jia drobnych przedmiotowo r I'~t hladzie sie na osirze' p,d'cinki.
wstawion..j w kVI<,dratowy otwo, kowadla. Uderzajac mlotkiem.
w przecinany pret odcinamy go .od dolu (rys. 33). W wypadku
przecinania, grubszych przedmiotów mozemy równiez stosowac.
podcinke lacznie zprzecinakiem.

~I
{3\._
I~

I

p r z e b i jak i. Do robienia otworów w przedmiotach na.
goraco stosujemy przebijaki. Preebijaki istnieja w dwóch odmianach: jako wlasciwe przebijaki
na trzonku (rys. 3'4) oraz
t r z p i e n i e k o wal s ki e, sluzace do rozbijania rozpoczetych przebijakiem na trzonku otworów i nadawania tym otworom
ostat~cznego ksztaltu (rys. 35). Przy przebijaniu przedmiot kladziemy albo na kowadle tak, aby przebijak trafial na otwór
w kO,wadle, lub na podkladce z otworem.
I
RIJ8.2B. Kucie z za8fosowaniemnG:suwkii ('amimia

~. .

,
o

V

.,'~~

~~~

--,=tY

.
flIj8.28.Pf'~lJmia,.

-

.

/.
/(-)

~1J3.2? Macki kowa/oSkie podU/dine

..

'" .

\

. "Y

'---~

p o d s a d z k i (rys. 36) sa to narzedzia ustawiane na kowadle - w kwadratowym otworze. Zadaniem podsadzek jestnadawanie
dokladnego ksztaltu odkówkom okraglym lub szesciokatnym, np. sworzniom srub, lbom srub i t. p. Podsadzka
siodelkow:a
sluzy do przyspieszenia wyciagania czyli scieniania.
preta.
F o r e m n i k i' (rys. 37) sluza do nadawania
ksztaltówdrobnym odkówkom, najczesciej wykonywanym seryjnie. BecNI
to np. galki do zasuwek, lby kluczy, zakonczenia oddzielnych.
sztachet krat zelaznych lub t. p. Foremniki mozna podciagna~:
pod ogólne miano matryc, jako jedna z ich odmian.
M a t r y c e sa to przyrzady sluzace do masowego
wl\nia odkówek pod mlotami lub na prasach.
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N a d s t a w k i (rys. 38) sa to pomocnicze
nadawania
ostatecznego
ksztaltu
przedmiotom

narzedzia do
przekuwanym

w podsadzkach. Rozumie sie, ze pqdsadzki i nadstawki wykonywane sa w róznych wielkosciach.
Z l o b n i k i (rys. 39) uzywane ~a do wykonywania zaglebien i wygladzania
ich. Do obróbki przejsc preta z wiekszych
srednic do mniejszych. Do przyspieszenia wydluzenia.
G l a d z i k i (rys. 40) sluza do wygladzania
plaszczyzn
.odkutych plaskich przedmiotów. Szeroki gladzik stosuja przy
wiekszych plaszczyznach, do prostowania blach, tam gdzie zalezy
aby, od bezposrednich uderzen mlota blacha nie ulegla uszkodzeniu. Wobec duzej plaszczyzny gladzika szerokiego cisnienie,
spowodowane uderzeniem,
rozklada, sie na duza plaszczyzne
przedmiotu nie powodujac wydluzenia, a wygladzajac karby
powstale od uderzen mlota. Gladzik w~sl{~ nadaje sie d'O wygladzania plaszczyzn w katach i zaglebieniach.
O d s a d z k i sa to narzedzia do wykonywania
naglych
scienien. Rys. 41 przedstawia odsadzke z trzonkiem do drobnych
odkówek np. rygli do zamków i t. p. Rys. 42 pl'7.l'dslawia odsadz~
ki stosowane w kowalstwie maszynowym.
. G woz d z i o w n i c a (rys. 1\3). Narz~d:de powszechnie
.dawniej stoso~ane przy wYJ'obie gVlozdzi. Dzis stosuje sie przy
wyrobie srub, bolcy do formowania lba. Pret odciety zgrubia sie
na koncu, gdzie chcemy u{ormo~ac leb. Po nagrzaniu lba wbija
sie bolec w odpowiedni otwór. Uderzeniami mlotków formujemy
Jeb, po czym boki formujemy w odpowiednich podsadzkach.
.
Nieodzownym narzedziem w kuzni jest mocne i m a d l o
k. o wal s k i e, na którym mozna dokonywac giecia, zaciskaC'
przyrzady

MASZYNY DO KUCIA
Dla ulatwienia przekuwania stosowane sa maszyny do kucia.
Wszystkie maszyny do kucia dadza sie podzielic na dwie grupy:
1) mloty
i 2) prasy.
Aczkolwiek zarówno mloty, jU'k i prasy maja za zadanie zastapic prace reczna kowala, to jednak zasada pracy tych maszyn
jest rózna.
Mloty pracuja uderzeniami. Energia ruchu spadajacego Ido-

ca zamienia sie na prace odksztalcenia. Prasy pracuja I cisnieniem. Mloty wywoluja duzo' halasu, a przy ciezszych mlotach
~'~trzasy. Wstrza3Y te moga byc grozne dla otaczajacych budowli. Tak iz mlotów nie mozna instalowac w miejscowosciach gesto
zaludnionych. .Prasy pracuja
spokojnie nie wywolujac takich
wielkkh wstrzasów.
W ostatnich czasach zamiast mlotów, kosztownych w zalozerul! i eksploatacji, stosuje sie p r a s y wo d II e wprawdzie
w zalozeniu rów~ie kosztowne, ale tansze w eksploatacji i pracujace ~pok()jnie.

.

do drobnych odkuc i t. p.
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,'..Mlety dziel.imy .na:. 1) ml-oty cierne (frykcyjne) j a) pasowe,.
b)deskowei'-2) sprezynowej 3) powi~trzne; 4) parowe.
M l o t y c i e r n e p a s o w e. Zasade dzialania mlota.cier-'
nego pasowego uwidacznia. rys. 44. Kloc Q podnosi sie mechanic~nle na pewna wysokosc; z której nastepnie 'spada na kowadlo,
wywolujac potrzebna ,prace .- odksztalcenie. Sila podnoszaca
jest sila tarciu, wywolana miedzy obracajacym sie kolem pasowym K, a pasem S, prz"!'Zucollym przez obracajace sie kolo,
p~1>OWeK. Drugi koniec pasa r.wisa. swobodnie i na wysokosci
wyciagnietej w góre reki robotnika zaopatrzony jest w ucho dla.
reki. Robotnik chwyta reka za ucho pasa i mocno ciagnie ku do~
lQwi. Dz~eki wywolanej przez rohotnika. sile pas dociska sie
w kierunku strzalki kola, wywolane dociskiem tarcie miedzy pa- .
sem, a obracajacym sie kolem spowoduje sile tarcia wystarczajaca do podniesienia kloca. Gdy kloc podniesie sie na potrzebna
wysokosc, r:obotnik zwalnia' docisk i kloc spada na przekuwany
m~l.terial wywolujac odksztalcenie.
,.
Rys. 45 przedstawia schematycznie taki m l 'o t c i e r n y
p a s o w y. Dzialanie takiego mlota jasno przedstawia rysunek.
J{olo pasowe stale obraca sie, a szeroki, gruby i kosztowny pas,
w czasie gdy mlot nie pracuje, tarlby sie o wieniec kola i nagrzewal od tarcia, co powodo,,:aloby szybkie zuzycie pasa.
A'by tego uniknac stosuje sie rózne urzadzenia dla odsuniecia roboczego pasa od kola. Rysunek 45 przedstawia jedno z ta;kich urzadzen. Do grubego pasa S przytwierdzony
jest cienki
i waski pas Sl' Pas ten (Sl), od kloc~ poczawszy, przylega po
stronie zewnetrznej szerokiego pasa roboczego S, ale nie jest
przerzucony przez kolo, lecz mija go i przerzucony
jest ponad
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Zasada pf'Qclj mlota.
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Mloty cierno sprzeglowe budowane sa o wadze kloca do
3-oh ton i najwyzszej wysokosci wzniesienia kloca do 3 m., przy
okolo 20 uderz./min.
Prostota budowy i obslugi jest zaleta mlotów ciernych pasowych. Wada mlotów ciernych pasowych jest szybkie zuzywanie sie kosztownych pasów i bardzo powolne dzialanie.
To powolne dzialanie mlotów ciernych czyni je nieprzydatnymi do wytwórczosci
jednostkowej:
Natomiast doskonale nadaja sie one przy wytwórczosci sel'yjnej lub masowej z uzyciem
matryc (wykuwanie w formach). Waga ,kloca winna byc tak dobrana, aby przedmiot dalo sie odkuc w formie od jednego, naF
wyzej dwóch uderzen.
.
Mlot
ci e r n y de sk o wy (rys. 46). Kloc w mlocie
ciernym deskowym poOdnoszony jest za pomoca deski, przytwierdzonej do kloca, przechodzacej miedzy dwoma obracajacymi sie
bebnami. Jeden z bebnów (zdarza sie cza~e~, ze i obydwa), moze
byc zblizany lub oddalany od drugiego bebna. Wytworzony przy
zblizeniu docisk, podniesie deske wxaz z klocem do góry. Rozsuniecie bebnów spowodule spadek kloca.
Kloc moze byc opuszczony na kowadlo z dowolnej wysokosci, ale na najwyz~zym dopuszczalnym
wzniesieniu kI'oca samoczynnie dzialajacy mechanizm rozsunie beben, nie dopuszczajac do uderzenia o górna konstrukcje mlota.
Slaba strona mlota ciernego deskowego jest wlasnie deska,
która dosc szybkQ zuzywa' sie, a musi byc wykonana z wyhorowego drewna bukowego lub debowego.
Mloty cierne deskowe budowane sa o wadze kloca na.jczesciej 100 - 500 kg. i ciezsze do 1,5 tony. \Vysokosc' wznieslcnia
kloca bywa 1.5 m. do 2-ch metrów. Ilosc uderzen bywa 20 - 30
na minute.
Mloty deskowe nadaja sie do .seryjnej produkcji przy odku. waniu w formach, tak j ak i mloty cierne pasowe.

kolem przez 2 male kólka kier.ownicze B i Bl i z drugiej strony,
na wysokosci osi kola roboczego, znowu przylega do pasa grubego,do którego jest przynitowany oraz przedluzony do ucha R.
Oba kólka kierownicze B i Bl osadzone.sa osiami we wsporniczkach W i W1. przymocowanych do deski D. Deska D jednym
swoim koncem (po stronie kloca) przytwierdzona
jest przegubnie do belk~, a drugi koniec podwieszony jest do tejze beJki lub
do sufitu za pomoca sprezyny M. Sprezyna M sciaga do góry kólka kierownicze i cienki pas, a z nim roboczy pas, odsuwajac go
od .!tola pasowego. Dzieki temu przedluzamy ciezka sluzbe pasa
roboczego.
Chcac sp~wodowac uderzenie, robotnik chwyta za raczke,
jaka zakonczona jest zwisajaca czesc pasa i pociaga ku dolowi.
Naipierw przezwyciezy sile sprezyny i sciagnie pas roboczy do
zetkniecia sie z kolem roboczym, a przez dalszy docisk, dzieki
rozwinietej sile tarcia, podniesie kloc do góry.
Ro~otnik z dowolnej wysokosci moze opuscic kloc na kowadlo. Ale gdyby podnoszac mlot do jego najwyzszego wzniesienia nie zwolnil nacisku we wlasciwym momencie, zacznie dzialac mechanizm zabezpieczajacy,
który- uniesie deske z kólkami
kierowniczymi ku górze i zmusi kloc do spadku.
Sile robotnika (czasem ciagnie za ucho 2-ch robotników)
oraz jego wzrost okreslaja
rozminry tcgo mlota. Sila P (rys.
44). potrzebna do p()dllil.~jl'niLl kloca o wadze Q do góry wy-

.
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Mloty cierne PIlSOWC
budowane sa o wadze kloca Q od sa
do 300 kg. Najwyzsze wzniesil.mie kloca ponad kowadlo wynosi
okolo 1,5 m., najwyzej do 2-oh m. 110sc uderzen Wynosi okolo
30 - 40 uderzen/min.
Wieksze mloty cierne pasowe buduje sie jako m l o t Y P as o w o - s p r z e g l o w e. Pas nawija sie na beben, który obraca
sie od sprzegla ciernego. Sprzeglo moze byc wylaczone przez robotnika lub przez mechanizm wylaczajacy, gdy kloc zajmie swoje najwyzsze polozenie. Po wylaczeniu sprzegla kloc spada~ bedzie pod wplywem wlasnego ciezaru, odwijajac pas z bebna luz-

n'OSI:

nego, który ~ostanie
i tarczy sprzeglowej.

ruch odwrotny

do ruchu walu

roboczego

.

Mloty
sprezynowe
(rys. 47). Mloty Spl'ezyno'Ye sa
to mloty napedzane od mimosrodu zaklinowanego na poziomym
wale, otrzymujacym ruch od kola pasowego K. Od tarczy mimosrodowej, za pomoca korbowodu sprezynowegQ, ruch przechodzi
na dzwignie sprezynowa D, wahajaca sie w lozysku O. Drugi
koniec resora D wprawia w pionowy ruch kloc B, pC)ru~ulj acy sie
37
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w prowadnicach b. Staliwna szabota A stoi na dehowem pjenku,
wmu,owanym w fundament i jest luzno skrecona srnhami z korpusem mlota.
Opisywany mlot sprezynowy przeznaczony jest dla robót
drobnych, w srednich zakladach kowalskich, zakladach sIu sarsko-mechanicznych w oddzialach remont'Owych i t. p.
Mloty sprezynowe wykonuje sie o wadze kloca G od 30 do
25Q.kg. Ilos.c obrotów i uderzen na minute wynosi od 120 do
300. Wieksze liczby obrotów .odpowiadaja
mlotom lzejsam,mniejsze - mlotom ciezszym. Zuzycie mocy wynosi (0,03
0,04). G MK (gdzie G oznacza ciezar kloca w kilogramach).
Poniewaz mlot sprezynowy przeznaczony j~st do robóL jednostkowych O róznych wielkosciach, posiada on regulacje wyso-

-

kosci przekuwania i sily uderzenia.

.

R e g u l o w a n i e w y s o kos c i przekuwania
zalezne
od rozmiaru kutych przedmiotów osiaga sie droga skrócenia lub
wydluzenia korbo~odu. Rys. 48 przedstawia budowe korhowodu
i sposób polaczenia z resorem. Wahacz W posiada 2 lub 3 podluzneotwory O. Korbowód sklada sie z 2-ch sprezynujacych slalowych plaskich sztab S. Chcac wydluzYl~ korbowód przykrecamy sztaby w dolnym skrajnym polozeniu podluznych otworów
wahacza. Najkrótszy korbowód bedzie wtedy, gdy sztaby przykrecimy w górnym skrajnym polozeniu otwo,ów wahac7.a. PQla-'
cze'uie sztab korbowodu z jarzmem mimosrodu jest podobne.
Najkrótszemu. korbowodowi odpowiada najwyzszy punkt przekuwania, a wiec naj grubsze przedmioty, jakie mozna na danym
mloci~ przekuwac, wymagaja najkrótszego mi.mosrodu. W miare
gdy bedziemy mieli do czynienia z przedmiotami coraz drobniejszymi, korbowód musimy wydluzac, .
.R e g u l o w a n i e ~ i l y u d e r z e n i a w mlocie sprezy'
n'Owym odbywa sie dwojako: 1) za pomoca odpowiedniego nasuniecia pasa na kolo robocze, lub 2~ za pomoca regulowania skoku
kloca.
·
Za pomoca odpowiedniego nasuniecia pasa na kolo robocze
mozemy doraznie regulowac sile uderzenia. Najsilniejsze uderzenia osiagniemy wtedy, gdy pas cala jego szerokoscia nasuniemy
m, kolo robocze. W miare ~dy oorazmniejsza
czesc szerokosci

pasa obchwytuje
nie mniejsza.

kolo robocze, sila uderzenia

jest proporcjonal-

Wada tego sposobu regulacji ,polega na tym, ze coraz slabszym uderzeniom odpowiadaja coraz wolniejsze uderzenia (z powodu znacznego poslizgu pasa), gdy tymczasem sl-absze uderzenia stosujemy do drobnych przedmiotów, które wymagaja b.
szybkiego kucia.
.
Regulacja sily uderzenia za pomoca regulacji skoku wymaga odpowiedniego nastawienia mimosrodowosci, a wiec oclpowied
niej budowy
mimosrodu.
.tarcz.

Mimosród mlota sprezynowego
lrys. 49J sklada
Jedna z tarcz A osadzona
jest na wale W -

sie I dwóch
mim0srodo-

dowa, za pomoca klina. Druga tarcza B osadzona jest na 'wale
W luzno. Tarcza B p~siada otwór podluzny C, pozwalajacy przesuwac tarcze B wzdluz tego otworu. Tarcza B posiada jeszcze
2 otwory podluzne D, przez które przechodza szpilki gwintowane
wkrecone jednym koncem w tarcze A. Po odpowiednim ustawieniu tarczy B na zadana mimosrodowosc, skrecamy obie tarcze
ze ~oba nakretkami N. Jarzmo mimosrodu J oczywiscie obch~ytuje tarcze B.
Opisany powyzej mlot sprezynowy jest najczesciej spotykanym. Istnieja.i inne typy mlotów sprezynowych.
M l o t Y P o w i e t r z n e. Mloty powietrzne budowane sa
jako jednocylindrowe i dwucylindrowe.
Schematyczne
rysunki
50, 51 i 52 przedstawiaja zasade budowy i dzialani,>. :cdnocylin«rowych mlotów powietrznych.
Rysunek 50 przed'stawia
schematycznie
mlot powietrzny
jedn'Ocylindrowy - o cylindrze stalym i o 2-ch ruchomych tlokach. Tlok T 1 otrzymuje naped od korbowodu i spreza lub' rozpreza powietrze w przestrzeni miedzy tlokowej. Dzieki sprezeniu
lub rozprezeniu powietrza tlok T2' poruszajac sie w cylindrze,
daje naped klocowi Q polaczonemu z tlokiem T2. Przez odpowiednie wpuszczenie lub wypuszczenie powietrza przez zawory
A i B do przestrzeni miedzy tlokami oraz do przestrzeni pod
tlok mozemy regulowac sile uderzenia.
Rysunek 51 przedstawia schematycznie mlot o ruchomym
tloku napedzanym 'Od korbowodu i z ruchomym cylindrem, od41

lanym z klocem. .Sile uderzenia reguluje sie pr~ez wpuszczenie
lub wypuszcze~ie powietrza z przestrzeni pod tlokowej.
.
Rysunek 52 przedstawia. ~chematycznie mlot l) ruchomym
tloku. polaczonym z klocem oraz o ruchomym cylindrze. Cylinc
de~ .otrz.ymuje naped od korbowod~
i tlok porusza sie dzieki
zge~.
.
.
~zczeniu lub rozrzedzeniu powiet2'za. Z posród mlot(>w jednocy,

lindrowy'ch jest to najwygodniejszy typ.
Mloty powietrzne
.

jednocylindrowe

.

buduje

sie o ciezarze

kloca od 100 do sca kg i skoku od 350 do 800 mm oraz ilosc~
.
uderzen od 100 do 300 ud/min
M l o t Y P o w i e t r zn e d,:", u c y l i n d r o w e. Najbardziej wspólczesnymi mlotami powietrznymi sa mloty dwucylindrowe. Mlotów takich jest wiele systemów. Rysunek 53 przedstawia mlot powietrzny. typu Yeakley' a.
Mlot typu Yeakley'a posiada cylinder roboczy o' przekroju
prostokata. Sklada sie on z dwóch czesci spasowanych i zesru~
bowanyph obreczami. Tlok starannie oszlifowany jest zarazem
klocem. Moze sie poruszac pionowo wzdluz osi cylindra roboczego. Drugi cylinder jest wlasciwie. sprez~rka powietrzna.
. W mlocie Yeakley'a
cylinder sprezajacy ustawiony jest sko.snie. W cylindrze sprezajacym porusza sie tlok T napedzany od
walu wykorbi~nego W korhowodem K. Gdy tlok T. wskutek ruchu korby,

idzie ku dolowi

dzenie. Powietrze

znajduace

-

nad tlokiem

wytworzy

sie rozrze-

sie w cylindrze roboczym przejdzie

przez otwór Z i kanalem a dostanie sie do cylindra skosneg,o.
W,obec stalego rozrzedzania powietrza w cylindrze' sprezarki
i wysysania powietrza z cylindra roboczego,' ponad klocem pow~
st~je próznia. Kloc na skutek parcia powietrza zewnetrznego
podti~esie .sie ku górze. Gdy tlok sprezarki T, opuszczajac sie
ku . dolowi, 'odsloni szereg otworów bl do cylindra wpadnie po.
wietrze z zewnatrz i wyrówna cisnienie 'do jednej atmosfery,
wówczas klapa zaworu Z miedzy cylindrem roboczym, a cylindrem sprezajacym, zostanie zatrzasnieta
cisnieniem powietrza
w cylindrze sprezajacym. Kloc 'rozpedem bedzie sie poruszac ku
górze, zwalniajac bieg na skutek oporu ~prezajacego sie nad klocem powietrza. Tlok T przejdzie do dolnego polozenia zwrotnego i idac teraz ku górze wkrótce zasloni otwory b i bedzie spret.nc powietrze nad tlokiem. Sprezenie dojdzie do 2-ch atmosfer.
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Gdyby cylinder rDboczy nie zO'stal uruchomiDny, to nadmiar
sprezajacegO' sie nadal powietrza wypelni zapasowe komDry powietrzene A, A, A, wreszcie, po, wypelnieniu tych komór, przez,
zawór bezpieczenstwa
B, po samoczynnym
otwarciu klapy.,
przedostanie sie na zewnatrz.
Jezeli jednak rO'botnik nacisnie 'Pedal P, to zawór zostanie'
otwarty i sprezDne powietrze wpndnie ponad kloc, zmu ,>zaj ac go
do ruchu w dól i przyspieszajac jl::go szybkDSc spadania, dzieki
czemu pDwiekszy sie sila uderzenia, Powietrze zawarte w komorach_zapas?wych A mO'ze byc u:!yl~~do zwiekszenia nacisku kloca na: przekuwany material pnw~ odpowiednie ustawienie suwaczków pokretnych w zaworzc Z.
Mloty powietrzne Ycaklcy'u budowam: !la D wadze klDca,
od 80 dO' 250 kg, przy ilDsci uderzen 210 dO' 120 ~a minute. MlDty powietrzne dwucylindrDwe sa niezmiernie wygodne w uzyciu i odznaczaja sie wielkim wspól~zynnikiem sprawnDsci (do
70%). Dla usprawnienia
ich dzialania: mlDty pDwietrzne niei~'
których typów budowane sa jakO' mlDty pDd:wójnego dzialania.
W nowoczesnych zakladach mechanicznych mlot powietrzny coraz czesciej zastepuje mlot parowy, zwlaszcza. tam, gdzie
dDprowadzenie, pary do kuzni :"astrecza trudnDsci.
MlDtki
pneumatyczne.
W wielkich zakladach me.chanicznych znalazly zastDsDwanie narzedzia pneumatyczne, jak
mlotki, dluta, ubijarki do fDrmDwania itp., zas w warsztatach
11)echanicznej

obróbki

metnli,

~opalniach

itp,

-

wiertarki

pneu-

matyczne, uchwyty pneumatyczne itp.
. Urzadzenia pneumatyczne wymagaja instalacji ze sprezonym powietrzem. Instalacj a ta:ka sklada sie 1) ze sprezarki sprezajacej powietrze do 6-8 atmosfer; 2) zbiornika, zawierajacego
pare metrów szescie:p.nych sprezonego powietrza i 3) o.,;przetu
zbiornika powietrznego, jak manometr, zawór bezpiec2.enstwa,
~awory wylaczajace itp.; 4) sieci rur doprowadzajacych
sprezone powietrze do poszczególnych pracowni; 5) kranów w rÓZnych
miejscach pracowni; 6) rur gietkich (gumowych, zabezpieczo~
nych drutem spreiynowo owijajcym rure) i doprowadzajacych
powietrze do narzedzi w dowolnym miejscu pracy.
Narzedzia
pneumatyozne nie moga byc ciezkie. Zarówna
ciezar ich jak i ksztalt musza byc dostosowane do mozliwosci
fizycznych robotnika i musza ulatwiac mu prace.
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M l o t y P a r o w e. Mloty parowe zasadniCzo. róznia sie
od opisanych powyzej mlotów. Istotna róznica polega na fak-.
cie, iz mlot parowy jest mlotem silnikowym, gdy inne mloty wymagaja napedu mechanicznego z zewnatrz (wyjatek stanowia.
reczne mlotki pneumatyczne, które równiez sa mlotkam~ silnikowymi)

a

.

. Ta okolicznosc, ze mlot parowy jest mlotem silnikowym, daje ml.olowi parowemu przewage naQ innymi mlotami. Istotnie:
mlot pa rowy 'odznacza sie niezaleznoscia poszczególnych uderzen od siebie, idealna regulacja sily uderzenia w granicach od
Odo maksimum. na iakie mlot zostal wykon:my. prostota obslu.gi i prostota budowy. Zalety powyzej wymienione czynia mlot
parowy niezastapiona maszyna kowalska.
Mlot sklada sie z nastepujal?ych czesci: cylindra roboczego~
w którym porusza sie tlok zlaczony tloczyskiem z klocem. Cylinder wmontowany jest w stoja,.ku mlota, lub' w poprzecznej bel..
c..elaczace) dwa stojaki (mloty mostowe). Stojak wzglednie stojaki ustawione sa na fundanlentach. Pod klocem ustawiona jest
sz a b o t a n a o d d z i e l n y m f u n d a m e n c i e, aby przy
kuciu nje powodowac zbyt wielkich wstrzasów fundamentów stcjaków. .
.
Pod wzgledem budowy mloty bywaja j e d n o s t o i ak 0'we (rys. 54), d w u s t o jak o we i m o s t o w e (rys. 55).

I

Cylinder mlota
z rozrzqdem 8uwako/lJllm

_

Z j~dnym stojakiem budowane sa zwykle mloty ffill'iiej,.ze
od 0,2.5 do 1,5 tony. Mloty od 1 tony wzwyz budowane sa jakomloty dwustojakowe. I'rzy mlotach o ciezkim klocu stojaki rozsuwa sie, aby ulatwic obsludze dostep do kowadla. Beda to mlo-

ty m?st()~e.
PocI wzgledem dzialania
pary mloty parowe by\.'aja:
1) j e d n o s t r o n n e g o d z i al a n i a p a r y, gdy para tylko podD(lsi tlok wraz z klocem do góry, spadek zas odbywa sie
pod wpl) wem wlasnego ciezaru czesci spadajacych; i 2) d w us t r o n n -e.g o d z i al a n i ap a r y, gdy para nie tylko pod-o
Dosi tlok do góry, ale. w górnym zwrotnym polozeniu tloka swieza para \-\-pada ponad tlok i cisnac go przysplesza jego spadek,
czym zwieksza sile uderz,enia.

"'lIS. 54. Mlot parowIj
jednoltojalroUJIj

podwtJjnBgo. drialania

z pozrzo.dem

parlJ

par.y

:suwakowI/m

M-loty ciezkie budowane sa zwykle jako mloty jednostron~
nego dzialdnia- pary'/Mloty lzejsze buduje sie jako mloty dwu47

4.6

;lanl. pary,

W ",luhlch

dWUlh'('lJHlIJlo ch:h\ll\uia

.r. mn.fI~I." ItQIJlllllll1lyzowaninrml.r:Cl\dupory :CI\po'

P"'I'''QU urt.II(b:cnln" en ulatwia prace pr;l:Y mfllloWYlll WY-

)

nlu

W

fon"uch drobnych odkówek.

C::vllndlll' mlota parowego wraz z tlokiem i rozrzadem pacy
.t.lllowl m8nyne parowa. Jest to maszyna parowa naj prostsze;
bucInwy, pracujaca 'bardzo nieoszczednie, gdyz z malym rozprebnlunI pary. Nieoszczedne dzialanie mlotów parowych powieklU !tle jeszcze, bardziej dzieki duzym przerwom w pracy mlotów, co powoduje stygniecie cylindra i innych czesci. Wystudzony cylinder i przewody z kolei powoduja wielkie skraplaniepary.
Pod wzgledem sposobu rozrzadu pary mloty parowe budawane sa z rozrzadem' pary suwakowym,. (rys. 54) f kurkowym..
i zaworowym (rys 55).

II
'I
II

~,

Ciezar kloca potrzebny do przekuci~ uzalezniony jest od
wielkosci przekuwanych przedmiotów. Dla mlotów jednostronnego dzialania pary potrzebny do przekucia ciezar kloca okreslic mozna ze wzoru G = 2,5 F kG - gdzie F jest polem przedmiotu przekuwanego w cm2.
W mlotach dwustronnego

"

Praktycznie
cego ukladu:

\I:
iI'

I

I

IIi
II

'l

I

I

I
I
I
I

RY8.55.Hlot

papowy mostowIj podmojnego dzialania
z f>ozl'za,dem pa,,'J ZaWOI'OiOljm

papy

= 1,75 F kG.

Zastosowanie

0.1

-

1.0

w malych

1

-

2,5

w duzych kuzniach

-

fi

w duzych kuzniach
parowozowych

sred. fabryk np.

15

w duzych kuzniach
bud. okr~tów'

duz, fabryk

do

20

dla kucia armat, walów

do

30
wilicej

kuzniach

malych

--48-

11

,

fabryk

malych f.bryk

dla kucia CZlisci okretowych

li.

l'

pary. G

biorac stosuje sie mloty parowe wg nastepujl\-

Waga kloca
w tonach

2,5
do

-

dzialania

bud. malzyn

np.

i duzych

armat

III

PRASY
Praca pras rózni sie od pracy mlotów spokojnym dziala-.
-mem. Mlot w czasie uderzenia wywiera wielkie cisnienie na od'ksztalcany przedmiot. Cisnienie to jest jednak krótkotrwale. Ci~nienie niektórych'pras
trwac moze niemal dowolnie dlugo.
.
Za prasami przemawia ic~ spokojny przebieg pracy, beipieczny dla fundamentów budow~i. W gesto zamieszkalych dzielnicach i miastach ciezkich mlotów stawiac nie mozna, gdyz spo- .
woduja one, dzieki wstrza&om, zarysowanie sie scian.. .
Prasy bywaja: 1) srubowe, 2) mimosrodowe, 3) hydntll'
.liczne.

'/
./-.
r,."
RyB. 58. P1'a8t1,lpu!JoWa f'fczna
W

Ta

P r a s a s i li b o w a i cha'-akteru swojej pracy przypomina zarówno mlot, jak i prase, gdyz praca prasy srubowej skla.da sie z 2-ch etapów. Poczatkowo suwak prasy uderza, po uderzeniu :zas tloczy. Pracujaca czescia prasy srubowej jest sruba
trzy-cztera zwojowa, ustawiona -pionowo. Sruba ta jest"i>bciazona. Wprawione w ruch wirowy Jrolo osi wkreca sie w nakretke
j dolnym koncem, do którego przytwierdza sie suwak wraz z na_rzedziem, uderza w przekuwany przedmiot.
Prasy stubowebywaja
napedzane recznie, tzw. prasy balansowe oraz napedzane mechanicznie, tzw._ prasy cierno-srubowe.

,.

D

;-

P r a s y s r ti bo w e .r e c.z n e. (rys. 56),._Prasa srubowa
reczna skal da sie z ~orpusu 'A zeliwnego lub czesto staliwnego.
W górna czesc korpusu .wbitajest brazowa nakretka. W nakretce tej chodzi sruba S, wielozwojna' najczescie 3 lub 4-zwojna.
N" górnym koncu sruby osadzono na stale dwuramienna dzwignie n. Nu koncach-tych dzwigniosadzone.sa ciezkie kule zeliw"I n. Dl.wlgnia ta wraz z kulami tworzy tzw. balansier.
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Balansierem wprawiamy srube w ruch obrotowy z jedno..czesnym ruchem postepowym. Ciezkie kule wraz z balansierem
i sruba puszczone w ruch obrotowy, dzieki duzej masie bezwladnosci, nadaja srubie coraz szybszy ruch postepowy, powo,dujac mocne uderzenie w obrabiany material. Reszty dokonuje
-wkrecana w nakretke sruba, wytwarzajaca
cisnienie dodatko'we. Na dolnym koncu sruby osa~zony j~st suwak C, w taki sposób, ze nie obraca sie wraz ze sruba. Suwak mozecporuszac sie
pionowo po prowadnicach. W dolnej czesci suwaka wykonuje sie
gniazdo do przytwierdzania
narzedzi.
Dolna czesc korpusu posiada stól E, zaopatrzony w kanaly
-prYZmatyczne lub teowe. Stól sluzy do przykrecania narzedzi do
.obróbki, (matryce). W srodku stol.!! znajduje sie otwór okragly
do tisuwania wytloczonych lub wycietych w blasze przedmiotów.
Pr~Ra srubowa reczna stosowana bywa w pracowniach slu,sarsko-kowalskich.
Nadaje sie ona do wytlaczania
prostych
ksztaltów z blaohv, wyginAnia. wybijania otworów, wycinania itp.
POnIzej podaie tabele wykonywanych pras srubowych baian::.,,wycb przez jedna z firm krajowych.
Tabela pras s.'ubowych dwuramiennych
II,

Wielkosc

Nr

O

-- 1

Srednica

sruby

40

-

Cisnienie kG.

245

'.

Najwyz. odlee-l.'
. sup"r., od plyty
Najniz. odleAl.
supor. '01 plyty
stolu

200
50

,,:1

52

kg.

3

--

--

55

-

65

8:)
----75 --

20000

350

320

4

-

5

-

50

-

95

40000
--50000
--30000 --

380

460

400

90

90

6

-

- 230 -'-240 - 260 - 275 - 3011
--

45

Norm. otw6r
, w suporcie
Waa

-

100

-1---

350

--140 --160

225:1:240 290x290 330x350 370x370 300x400 430x430 435x500

Norm. otw6r w st

\

2

--6000 - llJOOO --12000

. Przelot mic;d'2:Y
ramionami

Wymiary

50

-

20
,

120

-

--

50
20
220

--

60

--- 80

24

-

O()

24
450

--

-

I

80

9'1

--1-- 2'1
28

-

650

990

-

100

-

32'
1800

p :{a s a c i e r n o-s r u b o'w a (rys. 57). Prasa cierno-srubow'.! wyhcilywana jest prawie zawsze wieksza i silniejsza od prailY balansowej. Budowa <prasy cierno-srubowej w glównych zaI Iy!'.adl rózni sie od balansówki tym, ze zamiast balansiera
na.
S1()rnymkoncu sruby roboczej S osadzone ma ciezkie kolo zamad,owe K, obite skóra. Kolo zamachowe wprawiane jest w ruch
n\ rotowy wraz ze sruba od jednej z dwóch tarcz Tl i T:l' osadzonych na wale poziomym W. Wal poziomy W napedzany jest
)c! kola pasowego A za pomoca pasa z silnika lub walu pednial'I\:go.Wal W podparty jest w lozyskach L w taki sposób, ze mo:h; wykonywac niewielkie ruchy wzdluz swojej osi. Ruchy te na(1.1
wac moze robotnik ze swego stanowiska za pomoca ~ Y~It~ 'Ilt!
d 'w'igni i sprzegla B.
Gdy robotnik, za pomoca prostego przelozenia dzwigni ste1

ruj~cej C, spowodui,l~ takie przesuniecie walu, ze z kolem zamachowym K zetknie sie wirujaca tarcza np. T 1, kolo otrzyma ruch
np. w lewo i zmusi srube do podnoszenia sie w góre.
Gdy z kolei wal zostanie przesuniety tak, ze tarcza T 2 docisnie sie do kola zamachowego K, kolo to wprawione bedzie
w ruch odwrotny, do poprzedniego i sruba bedzie opuszczac sie
ku dolowi.
Charakterystyczne
jest, ze przy ruchu sruby ku dolowi opuI>z.czacsie ona bedzie coraz szybciej, a przy :l:uchu ku górze podnosic sie bedzie coraz wolniej. Widoczne to jest z rysunku, a dla
II.oczenia nader korzystne.
Prasa cierno-srubowa nadaje sie do tych samych celów co
i prasa srubowa - balansowa. Oprócz tego nadaje ~ie do wy tlalIzania w blasze wielkich powierzchni, jak np. czesci karoserii
""unochodowych, blotniKów itp: Prasa ta równiez nadaje sie dla
wielu seryjnych robót kowalskich, np. odkuwania w matrycach
Ibów nitów wiekszych rozmiarów, lbów srub, bolcy, n..kretek,
podkladek itp..
Przy masowej, czy nawet seryjnej pracy, ruchy prasy ciernu ~rubowej daja sie zautomatyzowac. Na drazku D, przekaluja4.ym wzdluz swojej pionowej osi ruchy dzwigni sterujacej C do
IIfl,\'llUwania sprzegla B, zamocowuje sie -dwa zderzaki F i G.
N.I "l1wnku prasy H zwykle odlany jest palec I. Podnoszacy sie
,,,h uJ)lIdnjacy suwak zawadzi palcem 10 zderzak i odpowiedn:u
53

I

przesunie sprzeglo B zmieniajac kierunek obrotu sruby, a co
tym idzie i kierunek ruchu suwaka..
.
Prasy cierno-srubowe wykonuje sie, róznych wielkosci
kilkudziesieciu do kilkudziesieciu tysiecy ton nacisku.
Ponizej podaje tabelke pras cierno-srubowych,
wytwar~
n:ych przez Jedna z krajowych wytwórni maszyn.
II
TaJu!Ika ma.ych I,ras cierno-srubowych.
Wielkosc

Srednica

Nr.

sruby

mm

Cisnienie
Przelot

Najw. od].
suportu
Najmn.
suportu

45000

1;40

170

200

-- -

210

260

275 I

-300 -

350

I

90

100 I

-140 -

160

I

25

20 I

st.

od

do
mm

st. do

mm

----

35000

pryzmamm

otwór w sukól

250i)()

520

mm

Wymiary
x SZer.

90

46)

0

0

80

_._--

mm
---Wymiary
----stolu-.._-Normalny otw6r w sto-

porcie

70

400

mm

Normalny

60

380

Najw. 'iJ, sc uderz/min

le

3

mm

od

od!.

2

16000

miedzy

miedzy

1

kG

r'lmi nami
Przelot
mi

o

pas.

sr.
mm

Ilosc obrotów na minute
--.._----_._.....

80

I

24

I

80

I

28

90

I

28

I

I !00x70 I 225x75 I 250x75
I

300

KM

I

3/4 I

~\ aga pn sy (bez nq~) kg

I

580

Zuzycie moc)

I

I

I

I
I

St Il, szerokosc

Skok suportu

12

120

-

300x200

100 I
32

25x50

I

100
32

250

3/4 I

1 I

1'/.

I

2'/2

I

2200

I

3400

mm
mm \

Kol zamachowe,
srednica x szerokosc
kÓla. zamachowego

mm I. 600x70
obr/min.

\

145

225

\

400x300

36000
720

225

5~Ox450 \ 54vx450

25x50

32x60

5-52

6-56
70

35

6-56
\ 22>60

I

~I~

501

I

70 I
90 \
90
650xl00 750x1l0 I 900x120

I

120

110'\
200

,

0,4

0,5

okolo kg [

280

600

KM,

Rys. 58 przedstawia
metalowym.

560

130

Moc nape~~wa

przemysle

30U

40

Max. odleglosc od suportu do stolu (hez plytr)
mm .1

Waga

28000\

mm\

Otwór w, plycie okragly

Obroty

YM. +

15000

H<30

mml

plyty uchwytowej

Y-~

I

I

I

130x130 . 200x2UO \200X200
,

zmienny

RegulacJa suportu
Grubosc

P r a s a ~ i m <>4 ro d o w a (rys. 58). Pra"a mimosTodowa
sluzy czasem: do lzejszych robót kowalskich. Ale tlajbardziej rtadaje sie do wytlaczania na zimno z cienkich blach, do wyci:da~
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mm

Otwór w supor, sred. x j!-leh. mm

26() j

1300

130

Ot~.6r w stole. szer. x dlug. .mm

I

I

mm

mm

x dluQoSC

I YM. z

- ..6500 I

.--

300x80

760

, YM. 1

I

I

275

T)'p.

Max. powierzchnia 'ciecia

I 370x370I 300x400I 430x430 I 435x5.0

I

I~nwych.
Ponii;ej umieszczam tabelke malych pras mimosrodowy;::h
~tHjowej wytwÓrni maszyn.
I
Tabelka malych pi'as mimosrodowych- jet\nol.antiennych.

kg
-

16 I

18

I~'/I, do wyginania drobnych czesci maszynowych, wyrobu lusek
Iltrllbifl.owych itp.. Istnieje b. wiele konstrukcji pras mimosro-

prase. najczesciej
Kolo pasowe

I

110 I'

110

260
0,75

I

26U
100

1250

I

1350

stosowana w drobnym

K' jest

jednoczesnie

kolem

~5

tnnchowym,
~.

potrzebnym

dla ur6wnomiernienia

broly na 'wal od kola przenosi

. '1\

sie za posrednictwem

sprz~-

S, wlaczanego noga od pE;dalu P przy p~mocy systemu dzwi-

I.-n. Dr1;1gi (pI:zedni) koniec walu posiada czop mimosrodowy.
ft czop ten nasunieta jest tuleja równiej; mimos.rodowa, tak
konslruowana, ze mozna ja na czopie ustawiac w dowolnym
',.\Icjscu. Dzieki temu przez .odpowiednie pokrecenie tulei na. milI)srodowym czopie mozemy otrzymac dowolna mimosrodowosc
Iw ~ranicach od O do najwiekszej mimosrodowosci, do której pra- ,
'h zostala zbudowana. Ten inimosród obchwytuje lel2 korbowodu,
~,,~pedZajacego drugim koikem suwak N, w którym mocuje s:e
,narzedzie. Korbowód jest tak zbudowany, ze przy pomocy ~(Ui nakretki moze byc wydluzany lub skracany. Ta ok<1lici:m\QC
lilIozwala na prace na róznych wysokosciach. Suwak N ma rucR
11)lonowy w dokladnych prowadnicach.
.
Pod suwakiem znajduje sie stól l'oboczy M z wyfrezowany-

IIi

il'

biegu mas~-

Kolo pasowe K jest luzno osadzone na grubym wale.

,
II:

1

'h

Illjs. 58.Prasa

'/
mimosro.dowa

mi kanalami do mocowania matrycy, wykrojnika lub innego naII'zedzia. Stól bywa 'Odlany razem z korpusem lub przykrecany.
I W tym drugim wypadku stól mozna uslawiac na dowolnej wy/jokosci.
Prasy mimosrodowe wykonuje sie w rozmaitych wielkosciach
od kilku d'Okilkudziesieciu ton nacisku do produkcji od najdrobniejszych przedmiotów do karoserii wielkich samochodów 0&0-'
bowych.
.
P r a. s y h y d r a u l i c z n e. W kuznictwie ciezkim najbardziej nadajacymi sie do zastapien\a mlotów sa prasyhydrau.
liczne. .Stosuja sie one jako, prasy hydrauliczne i prasy hyarauHczno-parowe. Zasadnicza czescia prasy hydraulicznej
jest cylinder hydrauliczny z nurnikiem. Dochodzaca do cylindra prasy
woda pod wysokim cisnieniem, cisnie na nurnik, a za jego po'rednictwem .lOaprzekuwany matenal.
.
A wiec, aby prasa mogla dzial'ac trzeba .dostarczyc do
niej wode i to p.od wysokim cisnieniem. Wode do pras hydrauUcznych dostarczaja pompy. Bardzo waznym jest aby cisnienie
(Iolltarczanej wody bylo 'stale. Stale cisnienie wody dostarczanej
I,r~ez pompy p'Odtrzymuje akumulator. Zatem kuznia mechanicznil, po~ilkujaca sie prasami hydraulicznymi, musi posiadac spel~I'1tna instalacj e.
I

.

\
f

~

PIJ8.59. Rkumulatof' wodny

5.7

2
,

"",.

'I

I~" w kg; f

Instalacja hydrauliczna sklada' sie z 'pomp wodnych ilo
wvcb :szvbknbieznveh, 'a~umulatora wodnego, prasy lub pras l
draulicznych i instalacji rurowej z iaworami.
o'.
, P o m p y stosowane przy instalacjach wysokiego cisnienI
to,'pompy numlkowe ssaco tlQczace. Zwykle, aby pompom t
ui~twic prace, do rury ssacej doprowadzana jest woda pod ni!
,

'

:1

A k u m u l a t o r wo d n y (rys, 59) jest Ja przyrzad po~
hzymujacy wysokie cisnienie w instalacji hydraulicznej n~sti
lym poziomie. Sklada sie on z cylindra staliwnego A, ustawi.ori~
.' I'
gqpionowo na fundamencie i przytwierdzonego
do fundament'
srubami S. W cylintlrze tym znajduje sie nurnik B, mogacy P9,
~szac sie pionowo. Na nurniku wspiera sie staliwna mocna ply
ta C. Do tej plyty za pomoca grubych srub D (kilku 6-8), pog
wiesz one sa pie'rscieniowe ciezary zeliwne E. Zamiast ciezaró
czaset.n claja zbiornik blaszany wypelniony odpadkami zelaznYr'
m~ drobnymi, zalanymi slabym cementem.
' :
W dolnej czesci cylinder polaczony jest rura F z. instalacj:
rurowa wysokiego cisnienia'.
Akumulator dziala jak nastepuje: nim zaczniemy prace :tA
prasach, uruchamiamy pompy. Pompy tlocza wode do instalac
wysokiego 'cisnienia. \Voda na razie nie znajduje ujscia do pr~,
w.ypefnia .rury i. cylind~r
wywrze na nurnIk parcIe

akumul~tor~. A ~d: cisnie~te wo~
przewyzsza)ace
CIezar nun;uka wr~'

z .~alkowitym

---'-

g6ry.

nurnik

zostanie

podniesiony

.

1

,

Woda, praktycznie bi,orac, jest niescisliw-a, wohec tego ~
zmniejszy swojej objetosci. Na wodzie zawartej w cylindrie"a~
niulatora spoczywa nurnik, cisna-c na nia ciezarem calkowite
,

o?c:iazenia. D~je to cisnienie wody~p.

P
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) w cm2j

,,~,l!\nie uruchomiona, przed'ostajaca sie do"cylindra
woda be~II"pod takim cisnieniem, jakie jest w akumulatorze,
Zobaczmy jak zachowuje sie akumulator
w czasie pracy

pracuje, a w braku zapotrzebowania
wody wysokiego dsnie~
przez prasy, woda z pomp przedostaje sie do akumulator3. "A!

obciazeniem

nurnika f

I' , wszedzie jest jednakowe. A wiec, gdy którakolwiek z pras,

1,-zebna. Znajduje sie ona w ,.pecjalnym zbiorniku tzw. zbior
~,u niskiego' cisnienia. Z pomp woda tloczy sie do prasy, gdy,l

'

prze~rójtloka

Nil zasadzie prawa Pascala cisnienie wywarte na, wode w do1\lnYI11punkcie instalacji rozdlOdzi sie wszedzie' w' tej instala-

.1

wielkilll cisnieni,em - okolo 2-ch atmosfer. Jak nizej zobaczy I
tc~kawoda ni~k.iego,cisnienia w instalacji hydraulicznej jesl I

drauliczn~g~.

-

cisnienie w kG/cm2 (cisnienie jst to parcie wody na 1 cm:!).

~ "~ ,We wzorz~'t~1

oznacza calkowite obciazenienurnika wraz z ciezarem n~,

i
!

!~l'A
I hydraulicznych. Akumulator d.ziale. Nurnik zostal unie sio.I~ przez wtlaczana wode do góry i wciaz ieszcze podnosi sie.
pewnym momencie otwarto' zawór w prasie. Woda z pomp
~lIo01entalnie wtlacz~ sie do cylindra prasy. W chwili otwarcia
~IIW()ruprasy cisnienia w cylindrze 'roboczym prasy bylo bardzo
1I.I~kie.Ruch wody wysokiego cisnienia w.kierunku cylindra pra-

~

I"Vjest ta~ szybki, ze pompy nie moga zaspokoic tego zapotrzeIl~(lwania, to tez brak zostaje uzupelniony woda z cylindra akul~ul1atora. Nurnik nieco opusci sie ku dolowL Lecz gdy skok 1'0.
:)Ioczy prasy skonczyl sie i zawór zostal zamkniety, poziom woI.I~ w akumulatorze bedzie sie wyrównywal do pierwotnego polol.~nia i nurnik uniesie sie ku górze.
.
W osprzecie akumulatora
bardzo wazna role odgrywaja
IHIr,dzeiia
zabezpieczajace
cylinder
przed 'przepelnieniem
rlm~yrzady bezpieczenstwa).
Dzialanie tych urzadzen polega:
~) na samoczynnym ulewaniu sie wody, gdy nurnik doj dzie do
"rll'jwyzszego dozwolonego polozenia, albo'2) na automatycznym
wylaczaniu pomp, gdy nu:mik podniesie sie do najwyzszego polo*enia. Opuszczenie nurnika ponizej najwyzszego dozwolonego
li~.nJo()zeniaw pi~rwszym wypadku przerywa
odplyw wody,
~IW drugim wypadku uruchamia pompy. Oczywiscie drugi sposób
I~IIhpzpieczenia jest praktyczniej szy.
,

'

I
P r a s a h y d r a u l i c z n a. Rys. 60 przedstawia schema,~Vl'znieprase hydrauliczna.
Prasa hydrauliczna
spoczywa na
'dLllnej ramie A" zamocowanej na fundamencie. W czterech ro~1~Clh prostokatnej
ramy A sa otwory, przez które przec::hodza
I

1'1111
no przykrecone do ramy' 4 slupy stalowe B o przekroju kolllwym, gladko obrobione. Slupy te polaczone sa u góry rama e,
~Inl'/\mocno skrecaja. W rame e wmontowany jest staliwny cy,59

linder roboczy D, w którym porusza sie nurnik E, zakonczoirf
plyta prowadnicza F. Plyta F posiada, 4 prowadzace tuleje Gobejmujace slupy B, które sa jednoczesnie prowadnicami dla.
nurnika za posrednictwem plyty F.
W dolnej czesci nurnik posiad-a zakonczenie w ksztalcie ja...
skól'czego ogona lub inne 'do mocowania bijaka H. Na osi nurnika przytwierdzona
do ramy dolnej A, znajduje sie ~zabota r
z kowadlem K. Nad cylindrem roboczym prasy D, na tej samejOS1,znajduje sie cylinder o :nalej srednicy L. W cylindrze L
chodzi nurnik M ,zakonczony belka N. Belka N polaczona je!'ot
okumul.

n
alHLmu'.
R

i1
J

_u_ ('\;.

~--

.

~
~

.

!lI/S.60. Schemat dzialania

pras,Y hydraulicznej

z plyta F, tworzaca zakoncz~:lli.e nurnika roboczego E dragami P.
Dzialanie prasy jest nastepujace. Wyobrazmy sO~Jie pIJCZatek pracy. Nurnik zajmuje polozenie najwyzsz~. Na kowadle le-:y i\\aterial do t>rzekucia. Fierwsza czynno,:;; poleg;1' n~ OP"'
s7.c7.eniu bijaka H do zetknieda sie z materialem. no cylindra.
roboczego D i cylindra L wpuszcza~y wode niskiego cisnienia:,
ze zbiornika R. W tym celu zawory na rurach wysokiego cisnie";..'
nia, prowadzacych
do tych ~ylindrów, musza byc zamkniete.
Obydwa cylindry przez otwarcie zaworów niskiego cisnienia laczymy ze zbiornikiem R. Ciezki nurnik roboczy E wlasnym cie:"
zarem i ciezarem malego nurnika M opada na dól. Pomaga mu.
woda niskiego cisnienia (2 atm.), wpadajaca do cylindra robocze~
go i wywierajaca na nurnik parcie ku dol<;>widosc znaczne. JedIloc-zesn;e woda z malego cylindra L zostanie wypchnieta do'
z.biornika niskiego cisnienia. Gdy bijak zetknie sie z .przeKuwa"
njm m:lterialem nurnik za.trzYn:la sie.. i;xr czasie ruchu TI:u"r.ika
oprózniana przestrzen cylindra' roboczego zapelniala si~ w,)da.
niskiego cisnienia tak, iz w' momencie !Zetkniecia sie nurnika
z I.u.aterialem cylinJ". roboczy wypelniony jest" woda.
.
11111giokre'5 pracy, to tloczenie przekuwane~o przedmiotu..
Masz-ynista zamyka doplyw Wody niskiego cisnieni:}, do cylindraH
roboczegc' i tymze ruchem dzwigni otwiera doplyw wody wygO;:
kiego d~n~enia 'de cylindra roboczego. Maly cylinder n~dal je~t
polaczony ze zbiornikiem niskiego cisnienia. Woda wysokiego.
cisnienia wpada do cylindra roboczego, a ze zastaje go wypelnionym, pcha nurnik tloczac material przekuwany.
Gdy praca tloczenia zostaje ukonczona, nastepuje
trze~
okres pracy prasy. Nalezy nurnik roboczy padniesc' do góry. Ma~
6t

szy.nista
sokiego
.cylinder
czesnie

jednym posunieciem dzwigni zamyka doplyw wody wycisnienia do cylindra roboczego, a otw iera zawór laczacy
roboczy ze zbiornikiem wody' niskiego cisnieni!i' Jednomaszynista zamknal zawór niskiego cisnienia na rurze

prowadzacej
do malego cylindra L, a otworzyl doplyw wody
wysokiego cisnienia do tego cylindra .(L).
Woda wysok1ego cisnienia w cylindrze L popycha nurnik M
do góry. Przeciwstawia sie temu ciezar 'Obu nurników, belki N
{plyty F oraz parcie wody niskiego cisnienia na nurnik roboczy.
Ale parcie wody wysokiego cisnienia daje sit,. dzialajaca k~ gór;Le, znacznie przewyzsze.jaca sile dzit-tlnju.ca ku dolowi. Nurnik;Fi
zostaje padniesiony da góry. Prasa znowu jest gotowa. do wykonania nowego skoku roboczeJ~o.
. I n s t a l a c j a h y d r a '1l. (' z II a. Pompy, akumulator,
prasy, polaczenia rurowe tworz.t\ rlIl.em calosc niezbedna do~praey prasy.
Rys. 61 przt:dttl:,win schemat polaczen tych czesci
. w jedna wspólna in!llnlclcl(' wysokiego cisnienia.
Opisane skladowa cz~sd instalacji sa jedynie schematami.
Rozwiazan konstrukcyjl,-yd,
pras hydraulicznych
jest b. wiele.
Zaleznym to jest od przez1HlI::z('nia prasy. Na schemacie pokazana jest prasa dwucylindrowa, alt' 2 cylindry to jest najmniej sza
ilosc cylindrów, jakie w prasie bywaja.
W prasach do wyrobu czerepów pocisków armatnich jest cylindrÓw co najmniej 4 - tak wiec: 1) roboczy cylinder; 2) cylinder do podnaszenia nurnika; 3) cylinder do przesuwania szaDo~y w kierunku poziomym w celu wykonania 2-ej operacji; 4}
~ylinder dQ usuwania czerepu z matrycy itp.
.
Cisnienie wody w prasach hydraulicznych stosuje sie 'Od 50
.do 500 atmosfer, najczesciej jednak 200
~OOatmosfer. Cisriie-

-

ma te wytwarzaja pompy ssaco-tloczace. Staly zas poziom tego
.eisniema utrzymuje akumulatar hydrauliczny.
.
. ,~ Zdarza sie czesta, zwlaszcza w prasach o wyzszych cisnie~iac::h,ze akumulator jest 'zastepowany przez tzw. multiplikator
~aroWy, znacznie lze'jszy 'Od akumulatora. Multfplikator ShlZ1
(to wytwarzenia wysokiego 'cysnienia w cylindrze prasy hydraulitznej za pomoca tloczyska tloka duzej srednicy, poruszajacego
sie w cylindrze parowym. Omawiane tloczysko pracuje jak nur-nik, przeksztalcajac male cisnienie pary na wielka powierzchnie tlaka w wielkie cisnienie wody wywolane malym nurnikiem.

~.

I

Intensywnosc i, barwa tego swiatla zalezne sa od temperatury
nagrzania. Im wyzszy stopien nagrzania, tym j asniej sze promienie swietlne wydziela z siebie zelazo. -

.

Om tabelka barw zam i odpowiadajacych im: temperaihll'.
Barwa

iaru

Temperatura
demno-brunatrla

5500

KONIECZNE

WARUNKI

KUCIA

'NU.u'fulura.,
.
Przekuwanie IIILIi musi odbywac sie we wlasciwej temperaturze nagrzania. DoLyczy to z;laszcza stali o znacznej zawartosci wegla i stali "topowej.
Jezeli idzie (I I.UUlperature kucia, to wszystkie gatunki stali
mozna by podzielic na dwie r-trupy. Do jednej grupy zaliczyc mozemystal
masz.ynoWL\ () lI1alej zawartosci wegla. Stal te mozemy nagrzewac dowolnie. lm do wyzszej temperatury nagrzejemy, tym stal bedzie plastyczniejsza
i tym Jatwiej da sie przeku'wac. Jezeli idzie o stale maszynowe o wiekszej zawartosci we'
:lIla, stale narzedziowe i stale stopowe, to w tym wypadku istnie.
'ja pewne graniczne temperatury, przy których stal nalezy prze<
kuwac.
Jezeli stal bedziemy przekuwac

'

przy temperaturze

zbyt n.i-

:s~ej, to popsujemy ja. Wewnatrz stali na>stapia pekniecia, które,
na razie niewidoczne, sa tym niebezpieczniejsze,
ze moga dac
-o sobie znac w czasie pracy przed~otu
wytworzonego. Czesto
pekniecia te ufawniaja sie w czasie hartowania. Przegrzana stal
'powyzej temperatury granicznej staje sie gruboziarnista i krucha.
'Pr2:ekuwana moze dawac pekniecia niewidoczne.
Takie zbyt wysokie nagrzanie stali nie tylko, ze moze spo'wodowac kruchosc uniemozliwiaj aca przekucie, ale wytworzona
,przez przegrzanie zmiana bud~wy na gruboziarnista pozostanie
i po ostygnieciu, czyniac stal nieprzydatnao do uzytku.
Jak z powyzszego widac temperatura
nagrzania' stali do

I,
r,

I

i

.przekucia odgrywa bardzo wazna role. Totez kowal musi posiadac umiejetnosc okreslania temperatury. Robi sie to "na .oko"
wedlug barwy zaru. Nagrzewana stal wydziela z siebie swiatlo.
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ciemllo-czerwona

7400

ciemno.wilminwa

7700

wisniowa

8000

jasno-wisniowa
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8500

9000
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11000
12000
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"
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czerWono- iólta

9500
10000
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brllllllLno.czerworla

6300
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\

,

ióllll
jasno-zólta
iólto-biala
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'15()()0 i wyiej

Okreslanie temperatur na oko nie jest" dokladne. Zalezy
ono od tego, jak oko ludzkie reaguje na swiatlo, a wiadomo, ze
rózni 'ludzie w rozmaity sposób reaguja 1.bledy w okresleniu temperatury wedlug barwy zaru nioga przewyzszac lOOO'C.
Takie okreslenie temperatury na oko, we.dlug barwy zaru,
naj zupelniej wystarcza do zwyklych materialów kowalskich. Dla
okreslani~ temperatury nagrzaniawy:sokowartos~iowych
gat~ków stali sluza specj alne pirometry termoelektryczne.
Dla ulatwienia dobrego nagrzania s~ali zarówno do przekuwania, jak i do hartowania oraz innych celów, huty podaja naj65
'

"

odpowiedniejsze
temperatu:ry przekuwania.
Ty~h wlasnie tern.
peratur winien trzymac sie kowal, a rezultaty kucia beda niezawodnie dobre.
Spusoby iwda.
Na dobroc odkówki ma wplyw nie tylko temperatura kucia.
Bardzo
wazne znaczenie
posiada
wlasciwy
spos,ób kucia.
Materialem surowym, przerabianym w kuznictwie. jest stal walcowana. Blok stali, z zlewnicy wyjety, doznaje w czasie walcowania znacznego scienienia. Stal walcowana otrzymuje 'budowe.
wlóknista. Kierunek wlókien zgodny jest z kierunkiem walcIO.
wania.
Badania wykazaly, ze wy,trzymalosc stali w kierunku poprzecznym walcowanego p"eta jesl znacznie mniejsza niz w kie"
runku podluznym.
Doswiadczenie
wskazuje, ze odksztalcf!.nie
stali w kierunku prostopadlym do kierunku 'wlókien powodowac
moze wewnetrzne uszkodzenia stali. Nie d6tyczy to stali J)ardzo miekkiej. Jednak dla 'stali bardziej wartosciowych ten sposób przekuwania nie powinien byc stqsowany. Zreszta wszystka
przetr.awia za tym, aby stal .przekuwac w taki sposób,'. by od'"'
ksztalcenie szlo w kierunku wlókien.
Scienianie stali jest 'latwiejsze niz zgrubianie. Przekuwanie
stali takie, aby ona stawala sie ciensza w"jej poprzel;znych v.;ye
miarach, nie tylko nie jest dla stali szkodliwym, przeciwnie, o ile ..
jest prowadzone przy wlasciwych temperaturach,
jest pozyteczne - zwieksza ono wytrzymalosc
stali.
Bledy ogrzewania.
StaJ nagrzewana w kotlinie kowalskiej narazona jest na wiele niebezpieczenstw. O ni<;h kowal winien stale pamietac. Przez.
umiejetne i staranne prowadzenie nagrzewania moina zmniejszyc niebezpieczenstwa grozace stali. A oto one:
1. Znane juz laczenie sie zelaza z siarka zawada w koksie
c~yni stal kruchsza, a wiec trudniej kowalna. Oile jest to stal narzedziowa, to siar~zek zelaza utrudnia hartowanie stali i czyni
ja nierównomiernie twarda. Przy nagrzewaniu w kQksie takie nasi~rczanie stali bedzie proporcjonalne do czaSJl nagrzewania. 'Zatem wysokowartosciowa
stal narzedziowa winnQ sie odkuc o d
j e d n e g o r a z u. Pamietac jednak nalezy,. ze lepiej stal'nagrzac dwa lub nawet trzy razy, niz kuc ja niedostateczme na-

grzana. Wegiel drzewny, nie posiadajac siarki, jest idealnym
paliwem do nagrzewania stali narzedziowych. To samo mozna
powiedziec o ropie naftowej, mazucie, olej u gazowym, gazie
.ziemnym.
2. Nagrzewanie ,stali w kotlinie powoduje zgar. Wynosi on
w kotlinie kowa!skiej od 3 do 10%. PO'Ystaje stad, ze w kQtlinie znajduje sie duzo wolnego tlenu utleniaja~ego zelazo. Swiezo wyjeta z kotliny stal pokryta jest platami tlenku zelaza ~,zendryll, która nalezy przed kuciem usunac. Umiej etne n:lgrzewanie kesów i p,rowadzenie ogniska zmniejszy zendrowanic: stali.
Poczatkowo stal nalezy ogrzewac wolno, przy malo intensywnym
:spalaniu, co osiaga sie przez zdlawienie dOplywu powietrza.
Zapewni to nagrzewanie
równomierne i na calej glebokosci.
Przy wysokich temperaturach
proces zendrowania
postepuje
gwaltownie i jest proporcjonalny
do szasu nagrzewania. Aby
tego uniknac nalezy zwiekszyc szybkosc nagrzewania, co da sie
.osiagbnac przez zwiekszenie intensywnosci spalania.
3. Stale, zwlaszcza narzedziowe, moga ulec odwegleniu na
powierzchni, a to vi takim wypadku, gdy w ognisku bedzie nad.
miar tlenu. Jedynie umiejetne prowadzenie kotliny i racjonalne
, dawkowanie, powietrza do kotliny moze zmniejszyc glebokosc
i stopien odweglenia.
4. Stale gIzane w ognisku kowals'kim czasem naweglaja sie
na powierzchni. Zdarza sie to wówczas, gdy w kotlinie znajduje
sie za malo powietrza. Jedynie racjonalne prowadzenie kotliny
'te wade nagrzewania moze zmniej szyc do granic dopuszczalnych.
5. "Spalenie stali" powstaje, gdy stal zbytnio sie przegrz~la. i w kotlinie jest nadmiar tlenu,' co przewaznie ma miejsce.
Spalony' kawalek nadaje sie do usuniecia, tym bardzil::j, ze przez
jednoczesne topnienie' zmienily sie jego wymiary. Tu tylko uwaga, polaczona z umiej etnoscia prowadzenia ogniska, zapobiegnie
spaleniu. Gdy kes stali pomimo wysokiego nagrza,nia musi pozostac w kotlinie, trzeba zabezpieczyc powierz('hnis nagrzana.
przed bezposrednim zetknieciem sie z
sposobem jest posypanie pq-wierzchni
piasku. Piasek wraz z zendra topia' sie
gestoplynna masa, która przez pewien
wietrza.

.

tlenem. Tanim i d<)brym
drobna iloscia czystego
i ppkrywaja pQwierzchnie
czas oddziela stal od po.
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Napr~zenia wewn~trzne.
Przekuwanie stali powoduje 'pewne odksztalcenia,
pewn
przesuniecia warstw materialu z 'jednego miejsca w drugie. I
.róznice przekrojów w róznych miejscach odkóvJki beda znacz,,,
niej sze, tym wieksza .prace przemieszczenia czasteczek nalezalo!
wlozyc. Odkuwanie zawsze wywoluje naprezenia powstale przezi
odksztalcenie
wlókien. 0dksztalcenia
te potegowac sie bed~:,
w czasie nierównomiemego stygniecia, zwlaszcza w przedmiotach"
skladajacych sie z czesci grubych i cienkich.
Oczywistym
jest, ze clenkie czesci odkówki zastygna
,

i skrzepna- sZ)'1bciej.Pózniej
stygnace grubsz:e czesci, k~rczadl
sie, beda 'Oddzialywaly na zastygle juz czesd, które wobec ze-I
sztywnienia nie poddadza sie dzialaniom dopiero stygnacych:,
czesci. Spowoduje to wytwarzanie , sie naprezen.
.
Oczywista rzecz, ze naprezenia te nie beda tak wielkie, jak.
w staliwie, gdyz róznica temperatur w kutychprzedrniotach
jest."
przeszlo 2 razy mniejsza niz w staliwie.
.!
Naprezenia te da sie usunac jedynie droga wyzarzania, tj.
ogrzania do pewnej temperatury,
dla kazdej stali wlasciwej'
i powolnego studzenia. Zaznaczyc nalezy, ze zarzenie nie bedzie'!
tak ,dlUQolrwale iak dla staJiwa. bo i naprezenia
sa znacznie.
mniejsze. Trwac ona bedzie' zaledwie pare, lub kilka, najwyzej,

I

kiJkanascie godzin.

I

.

'

.

Poniewaz czynnosci, czyli operacji, jest niewielka ilQSc, to
przyswojenie 'ich sobie" dla fachowca nie przedstawia
zadnych
trudnosci i kazdy rzemieslnik w poszc~ególnych czynnosciach
moze dojic i di}chodzi do zna~nej bieglosci.
Poniewaz jednak czesto zdarza sie, ze jedna i te sarna ro~.
bote daje sie wykonac przez stosowanie róznych czynnosci
i z materialów
rozmaitych k'sztaltów i wymiarów, to . wybór
najodpowiedniejszego
ksztaltu i wymiaru surowca oraz umiejetne zastosowaru.e najbardziej
dla danego wypadku odpowiednich czynnosci, ich kolejnosc oraz kolejnosc stosowania narzedzi jest rzeczywista umiejetnoscia zawodowa kowala.
Nie mozna stworzyc zadnych sztywnych i dla wszystkich
dogodnych } instrukcji
obróbki, gdyz sposoby 'Obróbki zaleza
od miejscowych warunków (urzadzenia mechaniczne, instalacje grzewcze itp.) i od ksztaltu oraz wymiarów surowego mate-

rialu, a takze od ilosci zamówlonych sztuk.

.

Ponizej podajemy zasadnicze czynnosci kowalskie: 1) prze-,
cinanie (rozcinanie, wycinanie); 2) przebijanie otworów; 3) scienianie (wyciaganie); 4) zgrubianie (speczanie); 5) wyginanie;
6) wygla~zanie; 7) zgrzewanie; 8) wykówanie w formach.

1. PRZECINANIE
..

Przecinanie

ma na celu odciecie od preta kawa.lka stali, po-

Zwykle odkówki z miekkiej stali lub stali maszynowej (zelaza) nie sa poddawane zarzeniu. Jezeli jednak idzie o odkówki
z wysokowartosciowych
stali, a zwlaszcza ze stali narzedzio-

triebnego do odkucia zamówionego przedmiotu lub odciecia od
preta odkutego :przedmiotu, a nawet wyciecia czesci mah'~riah.f
w celu osiagniecia wymaganego ksztaltu.
.

WY9h, przyjmuje

Rozpatrzmy pro,ces odciecia kawalka stali od preta. Ta
prosta czynnosc n1Usi byc wykona'Qa umiejetnie, ze zrozumieniem rzeczy, gdyz przeprowadz.ona nieumiejetnie napewno spowoduje ~tepienie narzedzia lub uszkodzenie kowadla, a nawet
moze byc przyczyna nieszczesliwego wypadku.
Przecinaroe mozna rozdzielic na 3 ~'i:apy. Pi~rwszy etat'

kuciu.

sie za regule koniecznosc wyzarzania

pO prze-o

l

Wyzarzanie narzed~i, po pr~ekuciu dla usuniecia naprezen'
jest koniecznoscia. Zaniedbanie tego
z cala pewnoscia zemsci'
.,
.
sie przez spowodowanie pekniecia gotowego narzedzia w hartowaniu lub w pracy, a nawet bez. zadnego powodu gdy n~rzedzie:
spoczywa.
CZYNNOSCI

(QPERACJE)

KOWALSKIE

Kowalstwo, jak i kazdy 'zawód metalowy, stosuje pew~a.
ilosc
zasadniczych czynn'Osci (operacji). Czynnosci te stale pow'.
tarzaja sie w róznych kolejnosciach.
.

68

przecinania, to glebokie naznaczenie linii, wzdluz której przecinanie poprowadzic zamierzamy. Kowal, po odmierzeniu miejsca
i wyznaczeniu go kreda, I).a,cina zlekka przecinakiem male wglebienie, wzdluz którego bedzie ciac. Operacja ta bdbywa sie" na
sl;"odku platni (rys: 62).
.
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Drugi etap ta wlasciwe przecinanie. Pret kladzie sie tak, aby
odcinany ],<awalek zwisal z kowadla. Karb, wzdluz którego be- I

dziemY,przecinali, znajdzie sie blisko zewnetrznej krawedzi kowadla (rys. 63). Takie ulozenie !iztaby ma te dobra strone, ze

,;

'i,

przecinak nie bedzie z,akleszczany prZ8Z 'Obydwie czesci sztaby, .1
gdyz 9ddnany kawalek zwisajac paza kowadla odegnie sie ku ,I
dolowi (rys. 63). Jasnym jest, ze przecinak musi byc ustawiony, II
w obydwu pierwszych etapach ciecia pionowa.
Trzeci, etap jest wlasciwie, wykonczeniem 'Odcinania, gdyz
odcinany' kawalek trzyma sie sztaby
jedynie
~aska
warstewke materialu. Dla wykanczenia 'Odcinania sztabe kladziemy
n~ platni tak, aby karb wypadl na przeciw zewnetrznej krawe..dzi kowadla, a nawet ,nieca za krawedzia. Przecinak ustawiamy
zlekka skasnie, aby cial nie cala krawedzia tnaca od razu przez
cala szerokasc razcinanej sztaby, a stapniowa od jednega brzegudb drugiego (rys. 64).
Ciecie cala szerakascia moze rzucic z wielka sila 'Odcinany
kawalek na nogi pomacnika, gdy stopniowe przecinanie pazwoli
kowalowi ''Ostatnie uderzenia mlatem w przecinak dac dawalnie
slabe, tak, ze uderzany kawalek upadnie na klepisko kuzni prawie tylka pad wplywem wlasneg'O ciezaru. Ostrze przecinaka
minie krawedz kawadla.
Kawal musi pamietac a studzeniu 'Ostrza przecina,ka w cza"
sie pracy, jak równiez po s~onczanej pracy, aby nie dapuscic
do zbytniego 'Odpuszczenia, ca w rezultacie tak rozmiekczy narzedzie, ze aslrze bedzie sie zawijac.
,

~.

na kowadle

!l1}1.~, Wadliwe,niebezlJleczne
dla ((obotnlka", odcinanie

Rys. 88. Rygiel.(laznaczony'

do odcu:clO

D~LJ
RIj8.69.

Kiecek odciqtlj

wl/qlo,da klocek

fqplJmprzecinakiem
odc/l:t/j
maszynowI/m
przecinakie",
,
zwykly'"

,/

",asz/jnowl/m
"
o"
".,'.m,"
RJLs.88.
Wykanczanie odcinania
Rl)s.61.Oddinanianu rnloci~.1Y ItPlJmprzecinakiem
,,' /,,,,.1

::~../

R~klad sil (rys. 64), uwidoczniony na szkicu przedstawia-

jacym zakanczenie prawidlowego ciecia, przekonuje nas; ze 'Odcinany kawalek sztaby upadnie na klepiska luzni.
, Zobaczmy co staloby sie w wypadku przecHlania na sradku
platni. Jak z,e szkicu (rys. 65) ~idac, na 'Odcinany kawalek
w ostatnim mamencie beda dzialaly sily. Skladawa sily ciecia,
megnaca wzdluz asi adcinanega kawalka czyli p'azioma S, 'Oraz
p;onowa skladawa odd'zialywania kowadla na skutek dociskania scinakiem sztaby do kowadla. Sily te dadza skladowa R, biegnaca skosnie w gó;e w kierunku glowy pamocnika kowala. Takie
ciecie niewatpliwie spowaduje nieszczesliwy wypadek, nie .mówiac o wyszczerbieniu scinaka i platni.
70

R'l~,6Z. poczQtek przecinania
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t,

I

dnpmwadzamy

Przy cieciu cienkich sztab kawa:1, chcac uniknac pomocuiKa, stosuje podcinke (rys. 33).
,
Ciecie pod mlotem lub prasa odbywa sie w nastepujacy
sposób. Na ryglu znaczymy lekkimi nacieciami przecinaka miej'sca, w których rygiel ma byc odciety (rys. 66). Po nagrzaniu
rygiel kladzie sie na kowadlo i przecina sie przecinakiem maszynowym ze wszystkich stron (rys. 67). tak, iz przeznaczone
do odciecia kawalki trzymaja sie cienkim rd"'z,".j~m a przekroju
. 1t..

, ~

I

Przeci~lI:.kiem tepym (rys. 68) przecin~ sie na g']yac.::oi ten
rdzen. Kawalki w ten sposób odciete beda mialy ksztalt jak na
rys. 69. Mozna by nie stosowac tepego przecin:\:m,a przeciac od
raiu przecinakiem normalnym.
Lecz bylby to gorszy sp~sób.
Nigdy nie uda sie tak ustawie przecinaka, Iaby trafic w naciecie
z przeciwleglej strony i na kawale odcietym pozostana zadziory
(rys. 70). Zadziory te trzeba starannie usunac po odgrzaniu bloku, gdyz po odkuciu dadza ane zafaldowania. Pr~y pozostawieniu
rdzenia i odcieciu go nasteplnie'Przecina~iem
tepym zadziorów
od razu nie bedzie.
, .

2.

PRZEBIJANIE

na wylot, aby nie dopuscic do uderzenia

przeHjaka o platnie.

OTWORÓW

Prz~;hijanie otworów pod;lielic mozna na dwie operacje,
Pierwsza op~racja to przebicie otworu za pomoca przebijaka na
.trzonku. Druga ?peracj a, to roz.szerzehie i wygladzenie otworu.
Dla przebicia otworu w pelnym kawalku stali musimy wy'znaczyc miejsce prze?icia z obydwu stwn, najpierw glebolw
panktaki~m traserskim. Nastepnie po nagrzaniu znaczymy prz~-'
bijakiem odpowiedniego _ ksztaltu (11,atrzonku), równiez z ob\'dwu. strun. Teraz przebijany przedmiot kladziemy na srodiw
platni i, podtrzymujac go kll::szczami. przebijamy z jednej strony
przebijakiem na trzonku do polow;y grubosci {rys. 71}.
Aby 'przebijak nie zakleszczyl sie w 'otworze od ,czasu do
czasu wyjmujemy go i studzimy.
W zaglebienie wsypujemy
szczy;>te miah, weglowego,. Ten, spalajac sie, wytwarza gaz izolujacy 1.arzedzie i nie dopuszczajacy do z~kleszczcnia.
Gdy 'l. jednej strony otwór zostal wybity ,10 polowy grubo.
~cj, tak samo postepujemy' z druga strona. Lecz przebicia l1ie
,

koncem

'

Teraz przedmiot ustawiamy tak na kowadle, ,aby otwór
przebijany wypadl nad otworem. kowadla (rys. 72), lub podstawiamy odp0wi~dni pierscien.
Tym razem silnym uderzeniem
mlota przebijamy otwór na wylot. Pozostala cienka czesc ~aterialu,' oddziE!lajaca otwór górny od dolnego, zostanie wybita i wypadnie przez otwór.
Po takim przebiciu wstepnym nalezy otwór wykonczyc, nadajac mu ostateczny ksztalt 1 wymiar.
Do tej 'Operacji sluza
trzpienie kowalskie (rys. 35). Trzpien jest zbiezny i przy wbijaniu go w rozpoczety otwór bedzie ten otwór rozszerzal, rozpychajac matenal na boki (rys. 73).
Moga tu zachodzic dwa wypadki. 1) Naokolo otworu m'Oze
pozostac rozszerzenie, jak np. w kratach. W takim wypadku, po
wbiciu trzpienia w jego czesc nie zbiezna, czynnosc zostala WykonCzona. Trzpie'Ó przebija~y przez otwór i studzimy.
2. Czesto naokolo otworu rozszet:zenia byc nie moze, jak
np. w wielu narzedziach, ja'ko to: mlotki, gladziki, ~iekiery itp.
W tym wypadku tworzace sie zgrubieme naokolo ucha musi byc
~ pomoca przekuwania
mlotem rozpedz,one wzdluz odkówki.
Trzeba te operacje Wykonac nie wyjmujac trzpienia z otworu.
Przy tym przekuwaniu
'Otwór otrzymuje
ostateczne wymiary
trzpienia. i wygladza' $ie.:
.
Dla wygladzenia wglebien od mlotka, boczne powierzchnie
wygladzamy
szerokim
gladzikiem.
nie wyjmujac
trzpienia
z otworu (ry.~. 74).

3. SCIENIANIE
Scieniariie zwane czesto wyciaganiem,
nosci pret' zmniejszajac

gdyz przy tej czyn-

swój przek~ój poprzeczny

szym - jakby byl wyciagniety.

staje sie dluz'

Scienianie jest najczesciej sLosowana czynnoScia kowalska.
Czasem ~cienianie polaczooe jest ze zmiana przekroju poprzecznego' sztaby przekuwanej.
Czynnosc scieniania jest czynnoscia
najla~ejsza
i -moze byc stosowana dla wszystkich gatunków
stall, nie wylaczajac i wysokowartosciowych'lI!!atunków
~tali na-

73
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rzedziowych. Istotnie, o ile scienianie zostalo przeprowadzone I
przy wlasciv1'2j barwie zaru (wlasciwej temperaturze),
z uzy- I
dem wlasciwych narzedzi, to moze ono poprawic wlasnosci me- I
- chaniczne stali.
1'1

:

'

:/1,

Znane jest zjawisko zwiekszenia ~spólczynnika wytrzymalos,ci na rozerwanie w przekutej (fr,oga scieniania stali. WprawI
dzie po przekuciu zmniejszy sie ciagliwosc stali, ale ciagliwosc
mozna przywrócic, doprowadzajac
ja do ,stanu prawie z przed
przekucia. droga wyzarzania kutych przedmiot6w. Po' wyz'arzeniu odkówek wspólczynnik wytrzymalosci
na rozerwanie zmaleje. Pozostanie ~n jednak wiekszy niz byl przed przekuciem.

;,

1u b

p l a s ~o w :li k ~,
o malo .rózniacych sie od !1icqic poprzecznych wymiara.ch na kow,,~dle'pdbywa'~ie mocnymi uderzeni~mi mlota. Poniewaz ,cbuch
ma, powierzchnie k, ulista, mCltterial u,?ieka, ku brzegom 9~ucha,
przy 'cisnL~p.tu,_
W stanie, nagrzaWalcowany .ryg~e1 ma 4az~,:*,
nym, do "plyniecia" 'V'{kierunku "wlókien". Totez od uderzen
mlotem bedzie sie ',,~yci~al":Lecz
plaski' ksztalt platni 7.jidnej
sl~':ony'"k:uii~tQsc'obricha
~'" .~.drugl~j
strony ,sprawia,
ze 'rygiel
be',
" ,'" ,
~. i:
:-.. .
~-.,
.' .
: .
,
"','
.I!
S ci e n i a n i e

k a n t ó w l{ i

4~i~ ,~~~;,~i~co .~W:pl~sz;zal
trozszerz~l \<ikierunk~ prost~padlyin
4.~\.wJ9kien) r ~~ i~~isko ,ti;>;j~,$t t1iep()zadane, a nawet dla' ,wyS?kowarto.sciowej
atali '~ieb2zpiec~ne,
'ale' przy,. takinil scie11iahiu
I '-'.1.. ;,...
.~, : ;tJ' ..'.' : , ), .~,' I
.: 1: . .' ..'
_
"
'.
nieunikniorie. Przy scieniaclu'kazdym
sposobe~ t)alezy keil p~'Zekl~\-':cmyp<;>krecacn(l,
kowadle
o.. 90°,
aby unikna'c
'rozplaszczania'1'"- . '..,.'I ' r'''' ,,~ , " I'.
...
.:
. "
. 1
'"
_,'
-:"
..
. '.
'
i ,aby,: wywiiirac na warstewki przekuwanego' mabiticilu' nacisk
,

~bl'ii~ja~y

j~' ;ku srodkow'i.

",1,'.

'

-,

,>":, :-,,::, ': .

Dla ulatwienia i przyspieszenia pracy kow:ll,s~ieni~'f~~' ry~'
giel, kladzie go na~owadl~J ynqszac ,go z.1ekka ku gc)rze od swo'jbj strony, przez co rygi~l opierasiena"pratni
tylko w kolicach
ie~~netrzhe~j krawedzi kOWad~a: (rys. 75) ~ P-ornocnikuderzamlotefui 'taki aby srodek obuclrcl 'wypadal
na' krawedz kowadhl.
Przesuwajac
rygiel wzdluz
otrzymuje' sie' znaczne scie.n!cnie
dosó', szybko; ,', W.. ten spos.6b, scienlany ,rygiel. ma 1icznekarby
Irys; ;76J,które, tqeha ,wygladzic poczatkowo.samymi
uderzenj.ami"mlata, a nastepnie z uzyciem gladzika.
'. ,
"

":""5 Ci e il ia 'n i~ i y gl i;fi'a 'mfo

ci e m e ch an i'cz'n

y"m.

pi'z.l Scfenill;na: mlohie rygr~l;musi byc ulozony w 'phprzek "kci':
7~

wadia (rys. 77a). Gdy scienianie osiagnie wymiary blisk~e zadanym rygiel wygladzamy, ukladajac go wzdluz platni.
Dla przyspieszenia scieniania bardzo grubych rygli stosuja
bijak i platnie wypukla (rys. 77b).
Przy Ji"ecznym prze,k~waniu stosuja dla pfZyspieszenia prze':
kuwania zlobniki (rys. 78). Przesuwajac
zlobnik na coraz ine
miejsce uderzeniami mlota znacznie wgl-ebiamy zlobnik. Material latwo usuwa sie z pod zlobnika, wyplywajac w kierunku
prostopadlym do walcowej powie:rzchni zlobnika. Powstale nierównosci nalezy wygladzic gladzikiem.
Przy scienianiu material ma dazenie do wyciagania sie
wzdl~z wlókien, lecz zawsze sie zdarza, ze od uderzen mlotem
kes nieco rozszerza sie. Aby nie dopuscic do zbytniego rozszerzania sie nalezy przy :kuciu przekladac kes o 90°.
R o z s z e r z a n i e moze miec miejsce jedynie dla miekkich
gatunków stali. Dla stali wysokowartosciowej
rozszerzanie jest
niebezpieczne, gdyz moze ,spowodowac wewnetrzne pekniecia.
Przy rozszerzaniu stali stosuje sie uderzenia, rabem mlota
(rys. 79), lub za p'Omoca zlobnika (rys. 80)..
,

Przy scienianiu, ze zmiana ksztaltu poprzecznego przekroju,
nalezy ksztalt przeltroju zmieniac stopniowo. Jezeli np. mamy
zmienic przekrój kwadratowy w okragly, nalezy najpierw scieniac rygiel, pozostawiajac przekrój kwadratowy, prawie do grubosci. ostatecznej,
nastepnie przejsc w osmiokat i stopniowo
w kolo,
Dla nadania pretowi ksztaltu okraglego na calej dlugosci
wygladzamy go gladzikiem pólokraglym z zastosowaniem takiejzepodsadzki
(r.ys. 81)..
.
,
Przy znacznym scienianiu przekr,oju
kolowego
w pt'zekrój
równiez kolowy, nalezy najpierw przejsc w przekrój kwadratowy, gdyz taki przekrój najlatWiej wyciagac bez obawy spowodowan~a wewnetrznych pekniec. Gdy ~cienianie doprowadzimy do grubosci odpowiedJliej przechodzimy w osmiokat, szesnastokat, wreszcie w kolo,' przy przy pomocy nadstawki i podsadzki póldkraglych.
'

"

Dla przykladu wezmy walek o srednicy D, który na pewnej dlugosci musimy scienic do srednicy d (rys. 82). W pihwszym rze,dzie kowal musi wyliczyc dlugosc L, potrzebna do "(y75

- jl
flljs.13.P.ozszerzanie
przlJ
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pomocy trzpienia kowalskiego
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cztfsciowo

scieniony niewykonczon/j

nys.80~!Joz;zerzome
z zastosowaniem

plaskownika
zlobnika

Rl/s.81.lJJygladzame
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Jl/jt.82.Pf'zygotrJwamt
o dwóch

materialu
$T'9dmcach

na walek

(lys. 83. Przygotowanie

,
.walka do scieniania

Rljs.71a.Scieniameha.mlocie
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.
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.1:
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z zastosowanie,!, bijaka i platni wypuklych
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konania lego walka. Nastepnie nalezy ,oznaczyc dlugosc h,
trzebna dla otrzymania dlugosci l. Po oznaczeniu tej dlugQs
i nagrzaniu walka, w oznaczonym miejscu robimy zlobnikie
wglebienie,. biegnace naokolo walka (rys. 83). Koniec walk
prz.eznaczony do wyciagniecia, przekuwamy na kwadrat i w
ciagamy' w sposób wyzej opisany.

",

4. ZGRUBIANIE

Nys,88. formowanie bocznych
POIJJ/B,.zcllni
8zescioko,fneqo

Zgrubianie, zwane inaczej s p e c z a n i e m, polega na ty
ze w pewnym miejscu preta wykonuje sie zgrubienie, np. 'lb
bolców, lby srub,piei"scienie na walach. itp.

IIY8.88.

IWalek, który zamie-rza!llYz~rubic, nagrzewamy
zgrubienia. Nastepnie uderzeniami inlota w sztorc

material.'

:

Rozpatrzmy wykonanie lba sruby. Sklada sie ono z kUk I
,

operacji, miedzy którymi zgrubianie jest n~jwazniejsza operacja.
1) Po nagrzaniu konca preta, studzimy pozostale czesci tego preta., aLy je wzmocnic. 2) Pret stawiamy na ~owadle i uderzeniami)
mlota w nagrzany koniec preta zgrubiamy go (rys: 84j. 3) Po-:
niewaz leb sruby ma ostre przejscie miedzy sW6f"Lniem a l1)em,:
a przez iJpeczanie .bez fOnDY nie da sie takiego przej scia osiagnaC', pret wbijamy w odpowiedniego wymiaru otwór gwozdziow-i
.
\
nicy (rys. 85) lub dziurawnicy.
Przez to speczanie pO!~tepuje:1
dalej i jednoczesnie {ormuje sie ostre przejscie miedzy lbeml
a sworzniem. 4) Gdy wymiar grubosci lba zostal prawie osiagniety,j wygladzamy górna powierzchnie lba gladzikiem (rys. 86).'
5) Nalezy teraz uformowac boczne plaszczyzny lba. Jezeli leb
jest kwadratowy robi sie to na kowadle- (rys. 871, pocz,\tkowo i
samym ml.otem, przekladajac leb o 90°. Nastepnie wygladzamy
leb ~ladzikiem. Jezeli ,leb jest szesciokatny, to sbsujemy pod-,
sadzke i nadstawk~ szesciokatna (rys. 88). Przy kuciu prze-H
kladamy leb .0 1/6 obrotu. Przy formowaniu lba pamieta.c na-,
lezy, aby material byl dobrze nagrzany. '6) Poniewaz przy for-'
mowaniu beków lba, górna powierzchnia ulegnie znieksztalceniu,
musimy srube jeszcze raz wbIc w gwozdziownice i wygladzic:

wierzch lba (rys. 86).

.

lba.sruby'

Wygladzanie

Rys.8? Odkuwaniebocznych

pod8tawlba sruby

.

Rozpatrz1l1Y przyklad zgrubienia waJka w srodku.. Po' nagrzaniu' walka w miej scu zgrubienia i ostudzeniu innych

powierzchni czterolro,tneqolba 4ruby

~.grubiamy walek: a) n!i kowadle uder~eniami ml\)ta, gdy walek
jest krótki (rys. 89), b) na plycie wmurowanej w klepisko uderzeniami ,mlota, gdy walek jest dlugi i niezbyt gruby (rys. 90),
e) pionowymi uderzeniami o plyte w klepisku, gdy watek jest
dlugi i ciezki. Wte'dy' .kowale podnosza (recznie, lub blokie~)
pionowo stojacy wal~ki opuszczaja go wlasny~ ciezarem w~dluz
.
'
" ;, "<,
.
osi pi~i1oWOna plyte (.rys.91).
, We .wszystkich wyiej opisanych wypadkach zgrubienie nie,
bedzie mialo wyraznych, ostry.eh'Przej sp. Przej scia wyrazne
osiagniemy formujac je na -wieksz~l p,odsadzce, stosuja<; takaz

nadstawke

('~.x.s,92).
'\'. .
I
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Czynnosc wygi.naniaima za zadanie wygiecie sztaby'.w luk,
kolpl

\91.l;:w:.\tataw.nik.'

.,.' .,~.,

.,'o .':.'-' ",',';' ',.,:.: <'.,' '.:\

PriV \vygirl.at)iu zachodzi zjawisko skracania sie jednych
wlóJden, a wydluzania innych. Dla przykladu wezJ;tiv':;;ztabe i wyginajmy

ja W. luk

0$ 'AB. któr~'1)o

(rys. 93).

W sztabie takiej znajd~l~ sie pewna

wygiqciuni~

zmleBi swojej, dj.ugQ!§P. Os 'laka

nazwi~niy ps1'a ,abojetna, .Wstzystkie wlókna; kt<?!e' znajda sie
na dals~ei odle~Hoscf od sr()dka kfzywiznY!<Ri~ o~,9l:1ojetna, zos!:ana,wydluzone, q~yli 'scieniasi~. Ws?:ystkl~ WJ<,>}di;~(któ.r~:J/maj).,
duia~h;;.n.a. mniejs7;ym pro~ieniu niz o§ ~boj:et,ia:,'
~~~ta:na',~krócom~, ~;yii ~g'r~bia ~ie'. Pr~y ~~lych grubosc'iach ;~yiiin:anej ~ztaby ,zlozone zjawisko wydluzania i zgrubiania nie spowoduje zad~
"ych trudnosci przy gieciu. Przy wiekszych grubosciach, giecie.
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'Wywoluje dosc znaczne scienienie na zewnetrznym luku ora.~
zgrubienie na wewnetrznym luku. Objawom tYm bedziemy :'fi
iJieli zapobiegac, stosujac dodatkowe czynnm;ci.
.

PRZYKLADY WYGINANIA
-Wyginanie sztaby.
Wyginanie s;>;tabyw kierunku mnIejszego wymiar\! p0przecznego ";"1 k a.t o w n i k o kacie == 900 (rys. ~4). ,
Czynnosc te wykonac mozna na kowadle lub w imad1c Puy
gieciu na kowadle nalezy ~agrazny plaskownik ulozyc w poprzek
,kowadla, tak aby wyznaczona uprzednio rys!!., po której' b~;dziemy przeprowadzac
giecie, ulozyla sie .na zewnetrznej krawedzi
kowadta., Ciezkim mlótem M (rys. 95) pomocnik przyciska leiaca CL:esc:szt~by do k,owad-Ia. Kowal mlotkieJ?' j ednorec mym
ID wygina zwisajaca "cz.esc' 'sz\aby, dociskajac ja do boku kowadla.'
. .,,'
.
":"B()ki 'kat~whika"?-d ,.J~.shy"_w~wbetrzne.j kata wyj da nieco

rozsze~~one, 9d;shoflY, zewnetrznej' nieco zwezone.
Aby wyrównac i wygladzic katownik' n'a szerokosci, stosujemy operacje wygladzania boków poczatkowo mlotem, a nastepnie przy pomocy gladz~ka (rys. 96).
'"
.
',Jezeli katownik musi. miec katy proste dobrze ~ypelnione,
-to vJ czasie wyginai1ia,n~leiy do zewnetrznych wlól~ien'w. miejscu wygiecia dopr;bwad:zicmabrial przez speczani~lli.amiori katownika. W tym ~tu nie doprowadzamy wygin--ania(.
:do konca,
lecz, po otrzymaniu: kata rozwartego, klad.ziemy.':"k~townikna
platpikowadla (ry~::97), opieramy go jednYJIlramieriiew.,? opór,
umieSzczony
w."",.;..kW!:I;dratowymotworze "kowadla.
i. uderz~p.i~U:)J.i
.
".'
i

I

1Iilptka, spec_zajac.~A~pr,owadzamy mateJ;ial do miehca-wygiep'a.
" Aby katowni1i;rii~.'~grubial,"siena
calej swofej dl~~osci,t~~z
~y~~«?,_.u~~~f~~?~lka k'~t~;,.r~IIl~ona kato~nika ~tudzimy Vr wo.d:ii~~StópniQvitQ"pr,zyghla.-ia€~atownik i speczajac d.oprow~dzimy
w'ie~ti~ta.cIe"~(fkCj~a-:prost~go.; _o wype,fuion,ych kat~ch:.Wygladzenie wezszych'b~ków
katow~ika w okalicach wygiecia jest
koniecine.'
t,
,. ........

W wypadku wyginania katownika w imadle zaciskamy szt-a'be w szczekach tak, aby upr?:ed.'niowyznaczona rysa, po której
:82
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bedziemy

-Wyginac,

znalazla

sie naprzeciw

krawedzi

szczeki..

' .derzeniami mlotka (rys. 98) wygi~amy sztabe w katownik.
. Wyginanie sz'taby w imadle ~oze byc stosowane przy cien:"
s ch sztabach. ~posób ten nie jest
sposobem
kowalskim.
\
.

~

. w\vrób w~~ielniey.
" Najwazniejsza ,czynnoscia kowalska przy wyrobie wegi~lnic.
jest wyginanie plaskownika w kierunku wiekszego wymiaru .poprzec~nego, który w stosunku do grubosCi plaskownika
jest
znaczny.
.
Rys. '99 przedstawia operacje wyginania ramienia. Wygiecie
poczatkowe robimy nieznaczne, uprzednio ostudziwszy oba ramiona, a pozostawiajac
mocno nagrzanym miejsce w okolicy
wierzcholka katownika. Scienienie plaskownika przy zewnetrznym kacie jest znaczne.
Aby scienienia wyrównac musimy sztabe zgrubic, uderzajac
mlotkiem w krótsze ramie, a w razie koniecznosci i w dluzsze'
'"

(rys. 100). Przy speczaniu

nik do platni lezace :ramie.

oburecznym

mlotem dociska pomoc.

Stopniowo wyginamy krótsze ramie wegielnicy, zblizajac siecoraz bardziej do kata prostego.. Brakujacy material przy zewnetrznym kacie osiagamy droga speczania ramion. Zgrubienieprzy ~acie wewnetrznym kasujemy mlotkiem, rozpedzajac nadmiar materialu ku katowi zewnetrznemu, gdzie brakuje materialu (rys. 101). Ostateczne wypelnienie kata prostego zewnetrznego osiagniemy droga uderzen mlotkiem jak na rys. 102 i '103.
Pozostaje wygladzenie boków wegielnicy w poblizu katów
(rys.
101) i sprawdzenie kata przy pomocy wzorc@wej wegiel"
.nicy, jak równiez plasko~ci wegielnicy. .
Wyginanie ksztaltowników.
Wyginanie ksztaltowników przy pomocy szablonu odbywa
sie w ten spo'Sób, ze szablon! na który~ wygi~amy, musi swoim
zewnetrznym lukiem. odpowiadac za~ówno ksztalte:nl, jak i wymiarami, wewnetrznemu Jukowi majacej powstac krzywizny.
Dla przykladu wezmy ceowniki rozpatrzmy, 'jaki potrzeb~y
jest szablon i jakim ~peYacjom musimy po'ddac katownik przy
wyginaniu go w kolo (rys. 105).
83

/
I

'

II.

.,

C

.

III-'-.

.

:..-:.. --.

--,.-

, "

11'/8'lOO.Speczanie zewne/f'zn/jch
wlÓkien f'amion wegielnic/}

.

"

!Pljs.10l. Sci,nioni, f'amion pf'ZIJ w,wn,ff'l1nlJm
.
ka,cl. WelJi,/rI,clJ

RY3. .,OS. Zakonczenie

speczania

f'amion wegielniclj

,
Rys.lOt. Speczanie ZeIJ)neff'ZRlJch
wlókien wlgieliJiclj'

.

~

LJ
l/ll~
I
!
I

~...
.
Ri}4.lO~. "Wygladzani, wegillniCfj

...

~

/hJ&109.lPggladzanie

powiel'zchnikola

l08.UJqginanie ceown/Jra UJ lDlo.

KoriCOllJO
CZlJf/f1OSC.

{

I

I

l

.I

lO,

85

1~ieeie rUl'Y.
Na robotach morltazowych zachodzi ,nieraz koniecznosc

Najpierw musimy przygotowac szablon.
Ten musi odpo-tJ
wiadac 'ksztaltom wewnetrznym majacego powstac kola. Osiaga si\~ to przez skrecenie ze soba luków o róznej srednicy i gr~bos ci ,

giecia rury w luk. O ile luk ma nieznaczna krzywizne (duzy
promien krzywizny), a rura mala srednice, mozemy rure w stanie
nagrzanym wygiac, zachowujac duze ostroznosci, aby nie zafal~owac .scianki na wewnetrznym luku (rys. HO).

'

W wypadku
wac na szablon

wyginania ceownika w kolo, mozemy zastosorygiel a i plaslmwnik b, skrecon~ srubami c

Bezpieczniej jednak, a przy rutach wiekszych srednicnie,- .
-odzowne jest, giecie rur wypelnionych I>iaskiem. Piasek wy twana cisnienie od wewnatr~ i nie dopuszcza do iafaldowania. Piasek musi byc czysty i' suchy oraz musi szczeini~ wtPeltrlac J;'Ure.
Obydwa ~pn.ce rury musza byc zabit~ korkami drewnianymi"
,.
Oznaczamy kreda na rurze granice miedzy lukieJli ~'9Zes.dani prostymi. Nagt:zewamy tylko ,c:z;escrury, podlegajacej wygieciu;Prze~
gieciem studzimy czesci rury nie podleg~jace wy~
gieci,u. Gniemy st.opniQwo w ,imadle lub miedzy k~lkami wkrec?;
nym:. w. plyte ~owalska lu\) w dziurawnice,.'

z plyta kowalska d (rys. l,06). Dlugosc szablonu wynosi, zaleznie
od srednicy kola, cwierc do szóstej czesci obwodu kola.
W'yginanie postepuje w ,nastepujacy sposób. Nagrzewamy
ceowni~ na dlugosci równej dlugosci szablonu.
Goraca czesc.
ceownika przykladamy do szablonu i l-'fzykrecamy koniec zwórnica S dó szablonu (rys. 106). Pomocnik kowala chwyta wvstajacy i jeszcze n1'e nagrzany koniec korytka i wygina go wolno
w kierunku szablonu. Drugi pomocnik mlotem M1 dobija srodkowy pas korytka do scislego przylgniecia do szablonu.
Praca
ta postepuje stopniowo w miare, jak coraz dalsze czesci st'odkownika beda przylegaly do szablonu.
Tymczasem kazda z pólek ceownika bedzie zachowywac si~
odmiennie. Dolna pólka, opierajac sie (, plyte, bedzie wbijana
w wytworzony row~k. Pólka musi ulec zgrubieniu, totez rowek
winien byc dostatecznie luzny, aby pomiescic pólke pJmimo jej
zgrubienia, lecz jednak na tyle ciasny, aby n~e dopuscic zafaldowan, do czego cienka pólka bedzie dazyla. Górna pólka, nie
qlajaca prowadnic, bedzie miala dazenie/do zafaldowania
Aby
nie dopuscic do tego kowal, w miare wyginania, uderzeniami
mlota M2 dobija pólke do szablonu i rozpedza zafaldowania.

"

'

','

,
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Do ,wyginania ostatniej czesci k~la stosujemy klucz I
(rys. 107), którym dociskamy ceownik (rys. 108), przy' tydi mlo-i
tamt musimy dobijac zarówno srodownrk, jak i pólke górna. PO"j
wygieciu ostatniej czesci kolo' powinno sie zamknac.'
Jezeli idzie o bardzo dokladne kolo, 'to zastosujemy dodat- ,
szablonie

"

~':'Wygla:dtanie
stosuje.g~e po, skonczonym'odkuwarou;
aby
\<jy~la'dz:ic slady poz.ostale po uderzeniaoh mlotkiem.;Dla
wy"
gladz~riia duzych plaszczyzn stosuj,e sie ,gladzik pla.ski (r;ys.40).
Sibtoka' stopka tego gladzika rozklada uderzenia mlotem na duza
plaszczy2i1'le;' zmniejszajac cisnienie na "Je.dnostke'poia. Cisnienie
to-nie wystarczy do wglebi~nia glad.zika,: ale, wystarczy do."w,)~~
gi'aiizeniapla.s;!!;Czyzny.,
'
".,"
,i:~'
"'"
;'t'::
"..'
: ,
\::i:""Wa;~ki 'gladiik '('rys: 4(i)} stóiowany 'j'est ~e 'w'glebieniadt
g'dzi~'szetoki ni~ zmiesci 'sie.""
".::;.,
,
., . ,,".':1
. Do wygladzania:p~6~i~fZ"chIii
'w~lcbwych'stbsuje
'sie""podS"adzke', (rys; -:36~' i ;11adStawk~, "{rys. 38)" -'-' pólokragl.e:,wklesle.
.., .. "
1

z nia jak ~ poprzednia, itd., dopóki ostatnia czesc nie z'amkn.ie
koJa.

'

.,.J-J

6. WYGLAD'ZANIE

'

,

",_

""

Gdy czesc ceownika na dlugosci szahlonu zostala wygieta,
. takiej samej dlugosci i poste~uiemv
nagrzewamy nastepna czesc

kowa operacje wygladzania
kola na specjalnym
(rys. 109), przy pomocy wysokiego gladzika.
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ZGRZEWANIE
I

.",' ,:'-

.'.' ;

'

", 'Zgl'zewanie ':jest' kowaJska czynnoSCia laczeriia~ '&wóchhagrzanych do. p'la'StyczrioscL/kawalkÓw'j"staU'iniekkieJ' .'pTz'Yuiyciu
cisnie-hia.' 'Cisnienie potrzebne do 'zgrzania moze--'byc;'-i#Ywóline

p.riypOlnocy'ude-rien"

ni.'luta "reczni~ tith:mechaniCzriie;' a1bo' tez

priisa.'Potrzebha 60 zgrzania pliistycznosc'osi:tgniem'y')droga wy.
sokiego

nagrzania.

';~- ' ;,

'f

Zdolnosc

do zgrzewania

zelazo posiada w bardzo wysokin1.!J

stopniu. Latwo daje sie zgrzewac staJ jedynie o malej zawartosci': ,
wegla. Im stal zawiera wiecej wegla, tym trudniej zgrzewa sie.
Ga:tunki stali o duzej zawartosci wegla, praktycznie biorac.
nie zgrzewatIlY, gdyz trudnosc zgrzania jest b. wielka, a po zgrzaniu miejsce zlaczenia jest b.slabe.
Stal miekka IW miejscach
zgrzanych .posiada 70 do 80% normalnej wytrzymalosci.

i

Normalnie zgrzewamy stal miekka (zelazo) i stal maszy- i
nowa. Stale narzedziowe i stopowe zgrzewaja sie jedynie przy i\

uzyciu ciala posredniczacego.Sposób ten stosowany jest w na-

1

rzedziarstwie przy wyrobie nozy tokarsko-strugarskich,. tzw. na_i:

pawanych.

.

.

Dla szybkiej obróbki tworzyw stosowana jest na rioze stal
szybkotnaca, bardzo wydajna w pracy. Stal ta jednak jest bar-!,
dzo. droga. Aby nól wypadl tanio, trzon noza wykonuje sie
z miekkiej stali. Ostrze wykonane jest ze stali szybkotnacej!
i .polaczone z trzonem droga: a) nalutowania, b) zgrzania,. ~ub
. c) spawania.

I
llys.114:Zwijanie i Zljl'zew.anie wst!Jk
pUl'ygazowej

.

Najlatwiej polaczyc stal szybkotnaca ze stala miekka przez
nalutowanie plytki. Wada tegó polaczenia jest nieII!-oznoscpo. '
wtórnego zagrzania noza, gdyz temperatura topliwosci lutu.!
a jest nimczy.sta.mie~iJ:iest zwykle nizsza od temperatury hartownosci stali szybkotnicej; Na 'skutek..tego.nóz JI.lusibyc zahartoWMrJ,.vi temperaturze i1iewl,sci~ej,. .~~"ftfisk~ek.w.ia~~.c.~~:
w. temperaturze topienia sie miedzi 10840C. Nóz tik zahartowany nie posia4analez)f.t~j twart\,osci. Gdybysby jednak chcieli
.
:. i
,,:-"
" ,.
.I..~,
""'~.~
''i'd':~l'.
nagrzac stal do temperatury
harlownosci,
miedz
wytopi
sie
i splynie, a n!,lutowywana pl'y~ka odpadnie.'; .
..',
\
powyzszej wa~y nie posiadaja nOze zgrzewane lub spawane.Moga byc on,\ dowolnie nagrzewane, a wytrzv.malosc polaczenia nie zmniejsz~ sie. I
Posredniczacym cial,em sa opilki bardzo miekkiej stali.
Opilki te bedac b. drobnymi ziarenkamistali, zaczna sie topic.'
gdy sta.l zalet\,wie stanie sie plastyczn~. Pól-plynne opilki zlacza'
sie pod cisnieniem zarówno ze stala szybkotnaci\ jak i ze stala
zwykla, daj l\C polaczenie trwale i oporne 'na wysokie temperatury.
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nys.11a.flrzygotowailie paska
ao wypobu ,.Uf' qaz.owych
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Rys. 115.Zgrzewanie na zakladke

/lys. NB. Zakonczenie sztachety zelaznej
wljkónanej metoda zgpzanla

. lly8.11B.
Zwijanie pu" kotlowych
"
,y

Warunkiem

koniecznym

mownika, którego szerokosc musi byc' równa obwodowi majacej
powsta-c rury, zwiekszona. o maly dodatek, dlugosc zas wieksza
od dlugosci rury (rys. i13). 2} Koniec tasmownika nagrzewamy
i zwijamy w kolo (rys. 114). 3). Po nagrzaniu calego tasmownika
do stanu 'plastycznosci, na specjalnej m.aszyni~ zwanej przeciagarka, przeciagamy tasmownik przez pierscien o srednicy rury,
która chcemy otrzymac (rys. 114). Tasmownik, majac zapoczatkowane iwijanie, przy przeciaganiu przez pierscien bedzie sie
zwijac na calej dlugosci. Poniewaz szerokosc, jaka moze pomiescic sie na obwodzie pierscienia o srednicy d wynosi ?Cd, a ~asmownik jest nieco szerszy, nastapi speczanie scianek. rury. Nacisk obwodowYJ jaki sie wskutek tego wytworzy, wystarczy do
zgrzania rury: Pozostaje obciecie obydwu konców rury na miare.

dobrego zgrzania na Qpilki jest Z\:1-

pelna czystosc powierzchni zgrzewanych ,i' opilek. Powie~zch!lie
zgrzewane musza byc doprowadzone do z;upelnej czystosci. Op:lki nie moga byc zardzewiale. Dla uchronienia zgrzewanych po_

wierzchni i opilek przed zendrowaniem, opilki mieszamy z boraksem; Boraks po roztopieniu pokrywa szklista,
masa miejsca zgrzewane i chroni je od utleniania.
. Sp o s o b y z Po'o7.e'w a n i a.
sposoby zgrzewania: i} zgrzewanie
k.ladke i 3} zgrzewanie w klin.
Z~rzewanie

gestoplynna

Najczesdzj
stosuje si~ tr'zy
w styk, 2) zgrzewanie na, za-

w s'y1"

'Zgrzewanie w styk poh'l!eI na zgrzewaniu

dwóch pretów
przez zetkniecie ich i dod~nl,~cie w stanie nagrzanym do plastyczr.osci. Cisnienie wywolul
sila dzialajaca wzdluz osi tych
pretów. Na sk11tek wylwnl'/.01wgo cisnienia plastyczna stal zlaczy sie "INjeJnq clllosc, /I nl\ miejsclI zgrzania,powstalo
zgrubienie. Takie :r.gnwwnni,! iElk l1l1 ry.s 111 przedstaviia ni€bezpieczenstwo dosta.niu sie zendry rnied~y zgr:r.ewan'2 powie!z::hnie,
która nie dopusci do zgrzania "INtych miejscach.
Powierzchn:ia zgrzewania musi byc tak przygotowana,aby

Z~J'zewunic

.

_

Zgrzewania na zakladke jest stosowane ogólnie. Zgrzewane
sztaby przygotowuje sie w ten sposób, ze miejsca zgrzania. specza sie nieco i scina skosnie. Powierzchnia skosna przeznaczona
do zgrzania winna byc tak obrobiona, aby w srodku powierzchni
powstal-'pukiel. Po zetknieciu z soba powierzchni zgrzewanych
(1!Ys. liS) zetkna sie one przede wszystkim puklem. Lekkimi
uderzeriiami mlotka kowal zgrzewa sztaby najpi2rw na ~puklosci. Zgrzewanie bedzie postepowalo od srodka ku brzegom.
Uderzenia beda coraz silniejsze. Ze szczeHny wytryskiwac bedzie
zendra, o ile sie tam zostala, pomimo starannego oczyszczenia
powierzchni zgrzania. Gdy zgrzanie nastapilo, kowal przekuwa
sztabe, obracajac ja co raz 090°.

zapewnic usuniecie zendry, gdyby sie miedzy zgrze'Nanymi powierzchniami znalazla, pomimo ich oczyszczenia przed z.grzewaniem.
Rys. 1'12 przedstawia racjonalnie przygotowana do zgrzania
powierzchnie sztorcowq sztaby. Wytworzone w 'czasie zgrzewania, od dluzszego cisnienia,. zgrubienie przekuwa sie mlotem, doprowadzajac sztabe do normp,.lnejgruboscL Sposób zgrzewaq.ia
w styk jest trudny do wykonania recznie, a przy tym mala powierzchnia zeLkniecia powoduje znaczne zmniejszenie wytrzymalosci w stosunku do calej sztaby.
Powyzsze przyczyny sprawiaja, ze zgrzewanie w styk stosuje sie bardzo rzadko. Masow'o jest ono stosowane przy wyrobie
rur gazowych.
-

Z przebiegu ,zgrzewania l1a zakladke widac, ze w. miejscu
zgrzania mat.erial ulegnie scienieniu. Aby tego scienienia sztaby
w miejscach zgrzewania uniknac, uprzednio zgrubiamy kónce
zgrzewane.
Przekuwanie
miejsc zgrzewanych jest bardzo pozyteczne,
gdyz w wypadku zlego zgrzania przy przek~1.wa.niu ujawni sie-

Wyrób rtH' ~azowyeh.
Aby d.flc przyklad zgrzewania w ~tyk opi~ze, s.chema:tycznie
wyrób rur
. gazdwych. l} Rury gazowe przygotowywa sie z tas- I
I
I
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na zakladke.

lo i polaczenie ;ozpadnie sie.
vi wypadku dobrego zgrzania przekuwanie nie zaszkodzi,
li przeciwnie poprawi wlasnosci mechaniczne szwu,- gdyz..prukuwanie wplywa - dodatnio na w.lasnosci mechaniczne stali.
~l

bienia<.:h -- tworza w przeswide kolo,o srednicy rury. W przeswicie miedzy walcami znajduje sie trzpien o srednicy równej
wewnetrznej srednicy rury. Rura, nagrzana do bialosci i wsunieta w przeswit walców, jest przeciagana miedzy wal-cami. Walce 'dociskaja zakladke do trzpienia i zgrzewaja (rys. 119).
5. Ostatnia operacja to obciecle konców rury na miare.

Przy zgrzewaniu na zakladke powierzchnia zgrzana jest:
znacznie wieksza od poprzecznego przekroju preta i dzieki temu I
zgrzewanie na zakaldke daje polaczenie mocniejsze od zgrzewania w styk.
.
Zgrzewanie stosuje $ie w wypadku, gdy ksztalty przedmiot~
znacznie utrudniaja odkucie go w calosci. Odkucie skladowych
czesci i polaczenie ich przez zgrzanie w jedna calosc bedzie latwiejsze. Rys. 116 przedstawia zakonczenie zelaznej sztachety.
Odkucie tego"zakonczenia z cienkiej sztachety.o przekroju k~adratowym byloby trudne.
Jezeli jednak zakonczenie odkujemy
oddzielnie w forem niku, z ksztaltownika bardziej odpowlada jacego dla tej odk6wki. 21nastepnie zgrzejemy je z. pozostala czescia sztachety, bedzie lo latwiejsze i tansze niz odkuwanie calosci.
Wyról\

rur kotlowych.

Z~rzewanie w klin.
Zgrzewanie w klin stosuje sia bardzo rzadk-o i to wtedy,
gdy wymagamy specjalnie mocnego zgrzania. Z pospolitych robót
zgrzewanie w~I klin stosuj emy przy wyrobie stal onych siekier.
Poniewaz siekiera do rabania drewna nie musi byc cala wykonana z twardej stali, a jed~ie ostrze jej musi byc twarde i zahartowane, siekiera' wykonywana jest z miekkiej stali.

.

Jako przyklad musowego zgrzewania na zakladke. przytocze
wyrób rur kotlowych. Rury kotlowe wykonane sa z paska przez
zwiniecie tego paska, a zgrzane sa nie w styk, jak rury gazowe:.
lecz na zakladke.

RIj8.120.

1.. Operacja pierwsza, to przy.gotowanie paska. Pasek posiada szerokosc równa obwodowi rury. zwiekszona o wielRosc
zakaMki. Przekrój poprzeczny jest r:ównoleglobokiem (rys. 117}.
2. Druga operacja. to zwiniecie na goraco konca rury w kolo
(rys. M.8). tak aby jedna krawedz zachodzila na druga.
3. Trzecia. operacja, to zwiniecie paska w rure na calej dlugosci. Robi

sie to przeciagaj

ac pasek

przez

pierscien

n!! goraco

na przyciagarce (rys. 118).
4. Czwarta operacja: to zgrzanie zwinietej rury. Wykonuje.
wgle.,.
sie to na walcach. Walce - o wytocz'onych, pólokraglych
92
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Zgl'zewan/e
o.strza.siekieplj

Ulklin

Rys. 120 przedstawia
sposób zgrzania ostrza z siekiera.
Koniec siekiery rozcinamy i nieco rozchylamy (rys. 120) obydwa..
rozciecia. Przygotowujemy sztabke stali na ostrze i robimy fazEC
(klin). Po ;agrzaniu wsuwamy sztabke w rozciecie i na razie'
lekkimi uderzeniami mlota, a nastepnie stopniowo coraz silniejszymi zgrzewamy.
Z g rz e w ~ n i e w k 1i n w y m a g a s p e c j a l n i eu waz n e j i c z y s t e j p r a c y. Jest ono znacznie trudniej":.
sze niz zgrzewanie na zakladke, gdyz mamy tu dwie powierzch-.
nie do jednoczesnego zgrzewania.
Z,e wzgledu na ksztalt powierzchni zgrzewanych l~twiej tu przeoczyc plamke zendry niz
gdzie indziej.

.

.

o ile nagrzewanie do przekuwania wymaga umiejetnosci

i uwagi, to nagrzewanie do zgrzewania musi byc przeprowadzone
równie umiejetnie i jeszcze uwazniej. Sztaby przekuwane nalezy
wlozyc w rozpalony koks, przy tym trzeba uwazac, aby powierzchnie zgrzewane lezaly zwrócone ku górze -. na grube;
warstwie koksu, oddzielajacej przedmiot qd dmuchawy, aby nie
nastapilo zbyt intensywne zendrowanie.
Ognisko nalezy prowadzic przy' slabym podmuchu pow.ietrza, gdyz wtedy nagrzewanie bedzie szlo wolno, co zapewni nagrzani~ w calej llHl.l!licpr1.l!Jdmioll.l,a nie tylko na powierzchni.
Gdy sztaby nagrzci(~ Ilie do czerwonej barwy zaru, nalezy podmuch zwiekszyc, ~dyz wtedy na skutek b. intensyw:lego spalania,
.osiagniemy szybkie wykonczenie nagrzewania.
Na szybkim nagrzewaniu 'od barwy czerwonej do barwy bia-t
lej zalezy nam dlatego, ze przy wysokich temperaturach
zelazo
mocna zendruje i zendrowanie
jest proporcjonalne
do czasu
przebywania w ognisku. Pomimo, ze tak zalezy nam na skróceniu czasU przebywania stali mocno nagrzanej w ognisku, bardziej
.zalezy nam na dobrym nagrzaniu przedmiotów i to nie tylko na
.powierzchni, lecz i w gl'rbi. Dlatego tez zabezpieczamy stal przed
zendrowaniem, posypujac ja lek~o piaskiem: Piasek wtaz z zen.dra tworzy, po roztopieniu, szlake, pokrywajaca powierzchnie
zgrzewane, chroniac je od dalszego zendr'Owania. To pozwala na
-wyróWnanie nagrzania w calej masie nagrzewanego przedmiatu.
Piasek, przeznaczony do ochrony powierzchni od zendrowania, nalezy dawkowac drobnymi ilosciami, rzucajac wprost
w .ognisko. Przeniknie. on z cala. pewnoscia do nagrzewanych
.przedmiotów. Nie nalezy' w czasie nagrzewania wyjmowac stali
z ogniska na powietrze, w celu obejrzenia stopnia nagrzania
's~li, gdyz na powietrzu wysako nagrz~na stal szybko zendruje.
Opisane powyzej sposoby prowadzenia nagrzewania stali
w ognisku dotycza nie tylka nagrzewania do zgrzewania, wazne
'sa ,one 'I przy nagrzewaniu we wszystkich wypadkach zarówno
kucia, j ak i zgrzewania, a takze hartowania stali.
Obydwa kawalki stali wyjete z ogniska do zgrzania nalez y
oczyscic z zendry, co uskuteczniamy przez szybkie uderzenia
.-()kow~dlo. Z'endra szybko stygnie i kurczac sie razluznia swoj e
polaczenie z zelazem, totez p'O g~altownym' wstrzasie, spowa.
J

dowanym uderzeniem

o kowadlo,

odrywa sie i opada.

powierzchnie czyszcza metalowymi szczotkami.

Czasem.
.

Na ~akonczenie dodac nalezy, ze zgrzewanie jest najtrud~
niejsza czyt!noscia kowalska.
Wymaga ono duzej znajomosci.

.

materialu, opanowania ogniska oraz znacznej wprawy w czynnosciacn kucia. Przyslowi~ !,kuj zelaZio póki gorace" powstalo,
W'kuzni, kto wie, czy nie przy czynnosci zgrzewania, gdzie ma
swój jaskrawo narzucajacy sie sens.
.
W spólczesne zdobycze .techniki i ulepszenia
w dziedziniespawania acetylenowego i elektrycznego odciazyly znac~nie kuznie, zaslepujac w wielu wypadkach zgrzewanie ogniskowe spawaniem. Rozpowszechnione
d'O niedawna wsród rzemieslqików
mniemanie, ze spawanie acetylenowc, czy elektryczne, nie zastapi
zgriewania ogniskowego musi pod wymowa faktów upasc. Badania przeprowadzone
w laboratoriach kolejowych wykazaly nie-..
watpliwie dobroc polaczen spawanych. Budowanie mostów zelaznych (w Polsce prof. inz. Bryla) calkowicie. spawanych i ...trwalosc tych mostów wymownie przemawiaja za stosowaniem spa.wania zamiast zgrzewania, tam gdzie to jest tansze i wygod-.
niejsze.

8. WYKUWANIE W FORMACH
Wykuwanie w formach jest naj nowsza czynnoscia kowalska.
Protatypem formy kowalskiej jest tzw. foremnik (rys. 37). Sluzy'
on do wykuwania. przy pomocy mlota oburecznego, lub mlota.
mechanicznego, drobnych przedmiotów jak np. galki, ucha kIu-.
cza zakretki itp.
W miare postepu mechanizacjf kowalskiej, foremniki zastapione zostaja formami, mloty reczne mlotami 'mechanicznymi.
ciezkimi, 'pózniej prasami.
Rozwój kolejnictwa, automobilizmu, wreszcie lotnictwa, zapotrzebowanie na amunicje i bron przyspieszaja proces mechanizacji kuznictwa.
Wielkie zamówienia kolejowe, wojskowe
i przemyslowe stwarzaja warunki sprzyjajace rozwojowi masowejprodukcji
kuzniczej, gdyz wykuwanie. w formach jest zwiazane z wytwórczoscia masowa lub wielko-seryjna.
Wykuwanie w formach, zaliczone w niniejszym kursie, do"
czynnosci kowalskich; jest wlas'ciwie mechanicznym kuznicLwrm.
J
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Podpada pod nie wszelka mechaniczna przeróbka kuznicza, wykonywana seryjnie lub masowo w formach, które sklada'ja sie
L dwóch czesci (polówek) dolnej, zw. m a t ry c a i górnej, zw.

p a t r y,c a.
Matryca i patryca posiac\aja wykonane "negatywy" odkuwanych czesci maszyn, tak sporzadzone, ze obejmuja one przedmiot wykuwany w sposób umozliwiajacy jego wyjscie z formy.
Najczesciej w matrycy miesci sie polowa czesci odkuwanej,
a, w patrycy druga polowa. Czasem ksztalty odkówki sa takie,
ze' mies=?:czasie calkowicie w matrycy, patryca wówczas posi,ada
plaski bijak,
Czasem ksztalty przekuwanej czesci wYp1agaja
przenikania patrycy w matryce.
p r z y kla d y o d k u w a n i a w f o r m a c h 'najlepiej
wyjasnia sposoby tej przeróbki kuzniczej,
"Wyrób zderzaków wa~onowych. na mlocie parowym.
Z<;}erzaki wagonowe bywaja dwóch typów: z talerzem plas'kim i z talerzem wypuklym. Obydwa rodzaje zd,zrzaków wykonuje sie w jednakowych ilosciach. Na kazdym koncu wagonu sa
,dwa zderzaki: jeden z talerzem plaskim (rys. 121), a drugi z ta.lerzem wypuklym (rys. 122).
'
Zderzaki wagonowe sa tak wmontowane, ze z talerzem plas-

.l1y."12l,

Zdel'zok

war;oI70JJRj,pfa;ki
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;kim jepnego wagonu zawsze wspólpracuje talerz wypukly in-,
:1lego wagonu. Jest to konieczne ze wzgledu na luki ~a torach.
Material na wyrób zderzaka jes~ to sta.lowy rygiel o wymia'uch

poprzecznych 110 x 110.
1, Pierwsza operacj a
to odciecie z rygla klocka, z ktÓ-

-

'

rego otrzymalibysmy zderzak. Obj etosc klocka winna byc równa
objetosci zderza~a zwiekszonej o straty na zgar (3 do 1.0%)
-i dodatek na ewentualne dobre wypelnienie formy.

2. Druga operacja - to odciagniecie sworznia (S).
3. Trzecia 'op,eracja to odkacie talerza. Przeprowadzic ja
-mozna na mlocie w matrycy (rys. 123). Matryca miesci w sobie
zderzak calkowicie. Otwór O sluzy do umieszczenia sworznia.
'Talerz pomiesci sie we wglebieniu .T po specz~niu klocka K
-()przekroju kwadratowym. Dla dobrego wypelnienia -formy, czesc
dla odkuCia talerza (K) wykonana zostala z nadmia1'e'Ql.Naa.,miar teIi pom~es9i sie w. malym wglebieniu W.

~

.
., ~
IlY$,/28. OdcIec;' ru.bka
zderzakawaqonow~I/O
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Zamiast patrycy daje sie plaski bijak p.
Rys. 124 przedstawia matryce dla zderzaka wypuklego. Patryca ma pukiel. Kujemy dotad, dopóki patryca nie zacznie uder,zac o matryce. Bedpie to oznaczalo, ze material wypelnil forme
calkowicie. Poni~waz dla dobrego wypelnienia formy dalismy
pewien nadmiar materialu, to nadmiar ten wypelni wglebienie W
(rys. 123 i 124), wytwarzajac naokolo talerza pierscien cienkiego
materialu.
4. Operacja 4.bedzie to obciecie okalajacego talerz zde~zaka
cienkiego pierscienia (rys. -125), wytworzonego z nadmiaru ma"
terialu. Rys. 126 przedstawia obciecie tego pierscienia na mlocie,
1ub ciezkiej prasie srubowej. Po tych operacjach zderzak 'idzie
na obróbke mechaniczna.
Wyrób rur tloczono-cla~nionyeh.
Rury gazowe i kotlowe sa to rury ze szwem. Ze wzgledu
na zgrzewany szew mozna je wykona.c z miekkiej stali.
Rury gazowe i kotlowe ze wzgledu na gatunek siali, jak
i sposób wykonania moga byc stosowane na przewody wodne,
gazowe tub parowe jedynie w wypadku niezbyt wysokich cis. snien. Przemysl potrzebuje rur nieraz do bardzo wysokich cisnien; jak np. w instalacjach pras hydraulicznych
(do 600, a nawet 1000atmo~fer).
Rury ze szwem wysokich cisnien nie wytrzymuja.
Na przewody do wysokich cisnien stosowane sa rury bez
szwu, wykonane droga walcowania, jak np. rury Mannesman. nowskie, lub wykonane droga tloczenia i ciagnienia. jak np. rur'f
syst. Ehrhardta.
Rury t1oczono-ciagnione wykonuje sie z kratówki. Dla róznycp wymiarów rur stosowane sa rózne wymiary poprzecznego
przekroju kratówki.

1. Pierwsza operacja

-

to przygotowanie bloku o przekroju

kwadratowym.
którego objetosc równalaby sie objetosci stali
w rUrze, zwiekszonej o zgar i odpadki, których ilosc ustala sie
na drodze praktycznej.
na prasie hydraulicznej2. Druga operacja - to wytloczenie

pionowej czerepu w ksztalcie szklanki. Do tego celu stosuje sie
matryce o ksztalcie szklanki oraz trzpien T o przekroju kolo98

.'

wym

-

zbiezny, aby latwo bylo go. wyciagnac
czerepu-szklanicy
(rys. 127).

z wytloczonego

Przygotov.(any blok B ustawia sie w matrycy (rys. 127)
pionowo. N~ gÓrT1'\'I't'\..1c:tawebloKu, W którpj mamy wykonac
przebicie, sypiemy drobny mial weglowy, który wobec wyso'kiego nagrzania bloku oraz wysokiego cisnienia, .bedzie sie stopn~owo sp~l~~'l' izolujac trzpien od materialu, aby nie nastapilo
z:ikleszczen:te.' Jfrzpien dla lepszej izolacji pomalowany jest gralitem, rozprowadzonym w ropie naftowej.
Prase 'nastawia sie tak, aby trzpien nie prz'ebil bloku na
wylot, lecz pezostawil dno (rys. 128).
IW czasie tloczenia, blok, który poczatkowo nie dochodzi do
dna matrycy,
opierajac, sie przekatnymi o boczne stoz}cowe
scianki, zostaje wtloczony do dna. Przy dalszym ruchu trzpienia
blok poczatk()wo specza sie nieco, wypelniajac scisle dolna czesc
stozkowej matrycy. Nastepnie trzpien, wglebiajac sie w material, rozpycha g~ na boki speczajac nadal.
Wskutek opisanych zjawisk matryqa zostaje na calym przekroju poprzecznym wypelniona. Material ani speczyc, ani rozepchnac sie na boki juz nie moze. Trzpien wciaz opuszcza sie ku dolowi, wytlaczajac material ku górze matrycy.
Material pod duiym cisnieniem. nagrzany do plastycznosci, "plynie" ku górze, wypelniajac matryce póki ruch trzpiel-lia nie zo-stanie zatrzymany. Zatriymanie
nastapi po dojsciu' poprzeczki
nurnika do ustawionego oporu. Po zatrzymaniu, nurnik prasy
wraz z trzpi~niem ca,fnie sie ku górze. Wytloczony czerep zostaje.
wypchniety z matrycy trzpieniem t, ~apedzarlym przez specjalny
cylinder hydrauliczny prasy. Czerep ten (rys. 128) bedzie mial
lcsztalt szklanki z postrzepionymi bokami.
3. Trzecia operacja to scienienie boków szklanicy i wyciagnieCie kh w rure, Osiaga sie tó przeciagajac szklanke przez kilka pierscieni P (rys. 129) zeliwnych, wewnatrz utwardzonych.
W tym celu sZ'klanke S nasuwa sie na trzpien walcowy T, który
rest prze4luzeniem nurnika poziomej prasy hydraulicznej.

Trzpien, opierajac sie o dno cze~epu, przeciaga go przez
pierscienie

coraz to mniejszej

srednicy,

wskutek

'I

cZl2go scianki

lizklanicy scieniaja sie, nabieraja ksztaltu rury o srednicy zew-

.,
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t operacja.
Przygotowanie surówki, tj. pociecie z kratówki
balwanka o wyroi.arach 31 x 31 x 31 (rys. 140).
2 operacja.
Odciagniecie
reczne
balwanka
dzwigienki
(rys. 141).
3 operacja.
Q4kucie zgrubne w futmie (rys. 142)-.

netrznej równej srednicy najmniejszego pierscienia. a wewnetrznej - równej srednicy trzpienia (rys. 130).
4. dstatnia operacja, to odciecie, denka i postr;l;epionego
konca w celu otrzymania rury.
'.'
W taki sam sposób, jak rury bez szwu, wykonuje sie czerepy
pocisków armatnich.
Powyzej opisane przyklady odkuwania w formach dotycza
wypadków, gdy mozna wymagany Ksztalt otrzymac w jedne}
formie. Wypadki takie zdarzaja sie naogól rzadko. Aby otrzymac ostateczny ksztalt, przedmiot musi przejsc caly szereg operacji tloczenia, stopniowo zblizajac sie do ksztaltu. ostatecznego.

"

5

,.

6..
7
"

Obciecie rabka (rys. 143).
Ostateczne odkucie w formie (rY$. 144).
Ostateczpe

obciecie rabka .(rys. 145).

Wygiecie jednego ramienia (rys. 146).

Z przykladów powyzej opisanych jasno widac, jak olbrzymie znaczenie dla przemyslu ma wykuwanie w formach, ~tóre
pozwala na osiagniecie dokaldnosci, o która pr~y...recznym kuciu

Odkucie dzwif!ienki jednoramiennej.
I
138 przedstawi'aja przebieg kucia dzwigienki.
Rysunki 131
Dzwigienke odkuwa sie z surówki stalowej o wymiarach..
24 x 20 x 24 (rys. 132!, która odciaga sie' recznie lub ,na ,mlocie
mechanicznym (rys. 133). Tak przygotowana odkówke' kladzie
'sie w matryce zgrubna, zawierajaca
w s,obie polowe grubosc~
dzwigienki o wymiarach nieco zwiekszonych.
Patryca zawiera. druga pol-owe dzwigienki. Poniewaz dla dobrego wypelnienia
formy matenal zostal wziety z pewnym nadmiarem, to w matrycy i patrycy wykonano naokolo ksztaltu nieznaczne wglebienie
"..
2 mm lacznej grubosci.
W tym wglebieniu pomiesci sie 1+
nadmiar materialu. Po odkuciu odk6wkn bedzie posiadala naokolo szeroki rabek (rys. 134). Rabek ten zostanie sciety na.

-

prasie srubowej lub innej (rys. 135).

<I

,

Po obcieciu rabka odkówki (rys. 136) ida na ostatnia, wykanczajaca operacje kucia. Forma wykanczajacej matrycy scisl~
odpowiada formie przedmiotu zarówno pod wzgledem Ksztatlów
jak i wymiarów.
Na $kutek pewnego scienienia z tej odkówki otrzyma sie
znowu rabek, mniejszy niz po pierwszym kUelu w formie

(rys. 137).
I
Po obcieciu' i opilowaniu l~b oszlifowaniu rabka dzwi'gienka.
jest gotowa do d~szej obróbki na obrabiarkach (rys. 138).
,

Pr,zebieg kucia dzwigienki dwuramiennej (rys. 139).
Rys. 140 - 146 przedstawiajakol.ejne operacj'e-przy, 00.kuwaniu dzwigienki.

nie moglibysmy sie pokusic. Droga wykuwania w formach Wy-

'

konuje sie barc}zo wiele narzedzi i czesci maszynowych. Wychodza one dokladnie i ladnie wykonane oraz tanie.
Wyrób form kowalskich.,
.odkówki wymagaja form posiadajacyph

ksztal;ty negatyw-

ne. Wykonanie tych form nastrecza nieraz znaczne
Rzadko zdarza sie tak prosta forma, jak np. dla.
zderzaków wagonowych lub do tloczenia czerepów
ków (rys. 121 - 130). Formy te mozna wykonac

tokarce.

trudnosci.
odkuwania
rur, pocisna zwyklej

'

Jednak juz forniy do odkucia opisanych' w niniejszej pracy
dzwigienek (rys. 131
146), wymagaja bardziej skompHkowanei obróbki. Zwykle przy kuzni mechanicznej istnie'je pracownia
narzedziowa, która ma za zadanie wyrób nowych, sprawdzanie
i reperacje starych form.'
Pracownia taka zaopatrzona jest w obrabiarki i urzadzenia.

-

Oprócz typow~ych obrabiarek, jak: tokarki, strugarki, frezarki,
wiertarki i szlifierki, musza sie tam znalezc i specjalne obrabiarki.
B~rdzo wazna role odgrywaja
we. Frezarki kopiowe, zaopatrzone

tu specjalne frezarki kopiosa w dwa wrzeciona robocze

pionowe, tak ze soba zwi~ane, ze gdy jedno wrzeciono prowadzic bedziemy po jakiejs krzywce,
drugie wrzeciono wykona
ruch równiez po takiej samej krzywej, frezujac odpowiedni
ksztalt. Nieposlednia role odgrywaja frezarki zaopatrzone w giet-
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,kicwal/obracajacy
Sie .wi'wezowej oslonie. Na koncu. wa~u mozna
w specjalnym uchwycie mQcówac 'rózne specjalne ).1ar~edzia,. jak
"np,";frezy kszlalt(i)we' (,rys. 147). pilniki ksztaltowe (r,ys.' 148).
tarczki szlifierskie gietkie itp.
,
Bardio wygodne sa silniki elektr}Czne typu;;Bjax" f ustawiane n~ stole na specjalnej podsfawie; ItLb'podwieszpne na szynach, aby d!lc moznOsc przesuwania ich do dowolnego miejsca
<
pracy.
.
i

Sil~lk 'zaopatrzony jest w dlugi, gietki wal z uchwytem do
mocowania frezow, tarcz szlifi~rskich, pilników ksztaHow:ych itp..
Któ'tki charatker p1"acy niniejszej nie pozwal;: zbytnio :rozwodziC" sie nad wyrobem form kowalskich, który to dzial .jest dzis
obszernfrn, sp'ecjalnym' dzialem narzedziarstwa
kowalskiego.
,

.

I
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BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY W KUZNI
Maly rocznik statystyczny z roku 1938 wykazuj~, ze' na
z~emiach Panstwa Polskiego, bylo w 1937 roku 13370 wypadków
przy pracy, w tym smiertelnych 7'15. 12655 wypadków spowodowalo krótsza lub dluzsza niezdolnosc do pracy. Liczba 12655
obejmuje tylko te wypadki. które spowodowaly niezdolnosc do
pracy na czas powyzej czterech tygodni. Nie wskazuje jednak.
jaka jest wsród tej ilosCiliczba wypadków t r wal e j niezdolnosci do pracy. Z innych zródel sadzac, liczba. wypadków. powodujacych trwala niezdolnosc do pracy, wynosi oklolo 1000 osób
rocznie.
Ta znaczna ilosc wypadków, bedacych przyczyna tra~edii
licznych rodzin robotniczych. dotykarów.nlez cale spoleczenstwo.
bo wytraca z grona pracowników element twórczy, a przysparza
osobników, na utrzymanie których, wraz z ich rodzinami, musi
lozyc spoleczenstwo. Strat moralnych obliczyc sie nie da. Straty
zas materialne spoleczenstwa, przemyslu. panstwa, z unierucho~
mienia tylu rak roboczych. liczy sie na, setki milionów roc:mie.
Zagadn~enie bezpieczenstwa pracy jest zagadnieniem spolJ!cznym na wielka skale.
W spóldziab:l.nie w kierunku zwiekszenia bezpieczenstwa
przy ,pracy obowiazuje w~zystkich. poczawszy od ,pracodawcy,
poprzez kierowników przedsiebiorstw. kierowników zakladów.
mistrzów pracowni rzemieslniczych. az do samych robotników.
t,Jstawodawstwa wszystkich panstw cywilizowanych obo~iazek
ten nakladaja 'na pracodawców i kierowników warsztatów. Ale
obowiazek moralny qbciaza wszystkich.
Higiena i bezpieczenstwo pracy w kuzni sa ze soba' scisle
zwiazane jak i w innych'dzialach prafY. Niehigieniczne warunki
pracy zwieksza niebezpieczenstwo pracy.
'
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Higiena pracy kowala da sie podzielic na dwie grupy:
a) higiene o&obista i b) higiene ogólna. O higienie osobistej kowala da sie powiedziec to, co nalezy do higieny osobistej kazdego czlowieka pracy. Odpowiednie odzywianie, odpowiednia
odziez, odpowiednie sporty lub gimnasty,ka.
Praca kowala jest praca ciezka, a warunki pracy wymagaja
aby kand,ydaci do tego zawodu'byHzdrowi, zwlaszcza na pluca,
serce i zoladek, mocnej budowy ciala, wzrostu niezbyt niskiego.
"

Odziez kowala przy pracy winna byc raczej swobodna niz

·obcisla, jedpak opieta. Oprócz nprn1a.lnegoubrania roboczego
(kombinezony plócienne, spodnie z, bluza wpuszczona w spodnie), kowal winien byc zaopatrzony w fartuch skórzany, chro~
niacy go od iskier. Obuwie wygodne, lecz mocne,. skórzane, aby
chronilo stopy od poparzenia.
Wlosy krótkie.
W kutniach
wielkich - beret scisle przylegajacy do wlosów. R.ekawice kowal moze uzywac jedynie przy wielkich pra'cach, gdzie daleko
pos~niety podzial pracy daje moznosc ograniczyc.i znormalizowac ruchy. Przy rófnych robotach rekawice beda przeszkadzac.

..

.1

Praca kowala na ogól rozwija jego wszystkie miesnie. Jednak. postawa kowala przy kowadle wprowadza pewne zbyt jednostronne znieksztalcenia. Wynikalaby z tego koniecznosc przeprowadzania specjalnych cwiczen gimnastycznych, wybranyca za
porada lekarza-specjalisty
sportowego, które by skutki tej postawy zmniejszyly lub usunely.
Co do ogólnych wymagali higieny pracy w kuzni,' to poza
ogólnymi w~pólczesnymi wymaganiami higienicznymi, stawianymi pracowniom, jak sz'atnie, cieple umywalnie, jadalnie, klozety,
mamy tu do czynienia ze specjalnymi wymaganiami, wyplywajacymi ze 'specjalhych warunków pracy. O,to one: ,
I

i.

Inte~sywne

przewieh:zanie

kuzni" które. zabezpieczy

11'
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bry wyciag spalin. Zapewnic jednak .trzeba. doplyw swiezego
powietrza do kuzni z zewnatrz, a nie. z innej pracowni, gdzie
powietrze zostalo zepsute. ., .
l
2. Zabezpieczenie pracbWil.ików~dza:ru' ognIska. Skutki zart!
daj'a sie 'zmniejszyc przez.zakladanie na okap oslón blaszanych
od tej strony/ gdzie robotnik pr'actij~ stale (od ,strorty' kowadla)
rys. 149.
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3. Za.bezpieczenie pracowników latem od zaru idacego z rt11"
instalacji odprpwadzania spalin, przez nfituralna górna went y-

1aC'jeitp. itd.

.

Co sie tyczy bezpieczenstwa pracy w kuini,to zalezne jest
ono: 1J od urzadzen zabezpieczajacych od wypadków, 2) od' rozplanowania kuini, 3) porzadku w kuini, 4) robotników.
1. Osloniecie pasów, kól zebatych, pewne przykrycie kimalów. ogrodzenia miejsc, gdzie moze czyhac niebezpieczenstwo.
dla przechodzacych robotników, oto sa ogólne urzadzenia bez. pieczenstwa pracy w kuini.
2. Dobre rozplanowanie kuzni niezawodnie zmniejszy ilost.
'apadków. Odpowiednie ustawienie ognisk i kowadel jest jednym z najpierwszych wymagali bezpieczenstwa pracy.
Ogniska i kowadla najbc~piczniej ustawiac w .jednej linii kazde, aby odpryski, czy to ~ przekuwanego materialu, czy to z netl"zedzia uszkodzonego, nie uderzaly w sasiada. Rys. 150 przed~
stawia dobre rozplanowllnlo kuzni. Rys. .151 przedstawia zle rozplanowanie kuzni.
Pr~ejscia, podreczne sklady surowca, magazyn narzedzi,
winny byc w takim miejscu, aby transport surowego .materialu.
oraz odkówek odbywal sie mozliwie naj krótsza droga itp.
3. Porzadek panujacy w kuini niewatpliwie wplynie na.
zmniejszenie wypadków ta:kich, jak poparzenia, skaleczenia, poslizgniecia itp.
4. Pnnkt trzeci mozliwy jest do przeprowadzenia w kazdej
kuzni. Do tego .konieczny jest jednak wspóludzial robotników.
Pracownik, który nie dba o porzadek na swoim miejscu pracy,.
jest niebezpieczny dla wspóltowarzyszów pracy, a kosztowny dla.
pracodawcy. Nigdy nie wiadomo" jaki wypadek wyniknac moze'
z niedbalstwa takiego nieporzadnego robotnika. To zostawi rOzgrzane zelazo w przejsciu, to polozy mlotek w takim miejscu, ze
potracony spadnie na glowe :jemu lub komus innemu, to skaleczy
siebie lub kogos przez niewlasciwe uzycie narzedzia. A przyjrzec sie uwaznie narzedziom takiego robotnika... Nigpy nie sa

Kazdy kowal, pomimo najuwazniejszej pracy, nawet w idealnych warunkacb, jest narazony na poparzenia i okaleczenia.
Umiejetnosc pracy, porzadek, uwaga, zmniejsza ilosc tych wypadków. Natychmiastowy opatrunek, czystosc" a vi powazniej.szych wypadkach pomoc lekarska, zapewnia powrót do calkowitej sprawnosci.
Wysoka temperatura, j,askrawy zar, bijacy od ogniska i od
rozgrzanego materialu, zle wplywaja na oczy kowali A niezaleznie od tego ~bzliwo,sc skaleczenia, a nawet wybicia oka odpryskami zendry, scinków lub na%retwykruszonego narzedzia, czynia
oko kowala bardzo narazonym punktem w jego ciele.
Niestety, nikt nie wymyslil takiego zabezpieczenia oczów
kowala, aby moglo ono byc prze'z kowala przyjete. Totez kowale

'"

pracuja bez zadnych zabezpieczen oczów - ani od jaskrawego
zaru ogniska, 'ani od odprys.ków; Zagadnienie to czeka na d 0, b r e rozwiazanie. Dobra ochrona oczów kowala, nie utrudniajaca pracy, jest pozadana.

dlll

.t.,

-

gotowe do pracy, wczoraj nowe, dzis lub jutro
szmelc. Dla.
takiego robotnika ~ie moze/byc miejsca VIpracujacym zespolowo
gronie. Bedzie on dezor~anizowal prace.
'
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