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ANOTĀCIJA  

 

JURIJS UMBRAŠKO, MIHAILS STANKEVIČS 

Tēma: „ BAROŠANAS AVOTI ” 

Mērķis:  

Dot izglītojamiem jaunas zināšanas par barošanas avotiem un to lietošanu 

metināšanā. 

Uzdevumi:  

1. Piedāvāt izglītojamiem informāciju atbilstoši tematam (apzināšanai, 

analizēšanai un uztveršanai); 

2. Dot izglītojamiem strādāt grupās un tā rezultātā uzsvērt savstarpējo atkarību; 

3. Iegūt atgriezenisko saikni par stundas tēmu starp skolotāju un izglītojamiem; 

4. Veicināt izpratni par barošanas avotiem; 

5. Izvērtēt tēmas aktualitāti un izdarīt secinājumus. 

Mērķauditorija: 

1. kursa izglītojamie (vecums no 17 gadiem), kuri apgūst profesiju 

„Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”. 

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: 

Šie metodiskie ieteikumi ir domāti skolotājam, lai palīdzētu novadīt nodarbības 

atbilstošajam tematam izglītojamiem, kuri mācās izglītības programmā 

„Metālapstrāde” un apgūst profesiju „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto 

iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” 1 gada garumā.  

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/novitāte: 

Kā mācību organizācijas forma tika izvēlēts darbs grupās. 

Spēlēšanas metode „Bingo!”, kad visi grupas dalībnieki uzsver savstarpējo 

atkarību. 

  



3 
 

SATURS 

 
IEVADS ............................................................................................................................... 4 

1. METODISKĀ IZSTRĀDE MĀCĪBU STUNDAI AR TĒMU „BAROŠANAS AVOTI” ... 5 

1.1. Stundas plāns .............................................................................................................. 5 

1.2. Stundas norise ............................................................................................................ 6 

Avoti ..................................................................................................................................... 8 

Pielikumi ............................................................................................................................... 9 

 

 

  



4 
 

IEVADS 

 

Šie metodiskie ieteikumi ir domāti skolotājam, lai palīdzētu novadīt nodarbības 

atbilstošajam tematam izglītojamiem, kuri mācās izglītības programmā 

„Metālapstrāde” un apgūst profesiju „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē (MAG)” 1 gada garumā. 

Metodiska daļa satur stundas plānu ar tēmu „Barošanas avoti” ar nodarbības 

struktūru un laika plānojumu, kā arī informāciju par visbiežāk sastopamām barošanas 

avotiem un to lietošanas iespējām. 

Kā mācību organizācijas forma tika izvēlēts darbs grupās, interaktīvā spēlēšanas 

metode „Bingo!”, kad visi grupas dalībnieki uzsver savstarpējo atkarību. 
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1. METODISKĀ IZSTRĀDE MĀCĪBU STUNDAI AR TĒMU „BAROŠANAS 

AVOTI” 

 

Darba autori, balsoties uz mācību priekšmeta programmu „Metālapstrāde” ar 

piešķiramo kvalifikāciju „Lokmetinātājs metināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās 

gāzes vidē (MAG)”, izstrādāja metodisko mācību materiālu. Materiāls satur 

informāciju par visbiežāk sastopamām barošanas avotiem un to lietošanas iespējām. 

Lai izstrādātu stundas plānu ar tēmu „Barošanas avoti”, darba autori iepazinās 

ar temata saturu, to apjomu un izveidoja nodarbības struktūru un laika plānojumu. 

 

1.1. Stundas plāns 

 

Mērķauditorija: 1. kursa izglītojamie (vecums no 17 gadiem), kuri apgūst profesiju 

„Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”. 

Stundas temats: „Barošanas avoti” 

Stundas mērķi: 

1. Dot izglītojamiem jaunas zināšanas par barošanas avotiem. 

2. Uzsver savstarpējo izglītojamo atkarību darbojoties grupās. 

3. Attīstīt izglītojamo prasmi strādāt grupās. 

Stundas uzdevumi: 

1. Izsvērt diskusiju par barošanas avotiem un uzzināt izglītojamo viedokļu; 

2. Piedāvāt izglītojamiem informāciju atbilstoši tematam (apzināšanai, 

analizēšanai un uztveršanai); 

3. Dot izglītojamiem uzdevumu strādāt grupās un tā rezultātā uzsvērt savstarpējo 

atkarību; 

4. Iegūt atgriezenisko saikni par stundas tēmu starp skolotāju un izglītojamiem; 

5. Veicināt izpratni par barošanas avotiem; 

6. Izvērtēt tēmas aktualitāti un izdarīt secinājumus. 

Mācību organizācijas formas: lekcija, darbs grupās. 
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Mācību metodes un paņēmieni: stāstījums, dialogs, demonstrēšana, diskusija, grupu 

un kooperatīvā darba metodes. 

Stundai nepieciešamās literatūras saraksts:  

• Maslovs, V. Metināšanas darbi. M., „ Akadēmija”, 2014.g.; 

• Pētersons O., Priednieks J. (2010) MIG/MAG metināšana. Rīga, AGA SIA 

• Rubana I. Mācīties darot. Rīga: RaKa, 2004.g. 

1.2. Stundas norise 

 

Skolotāja darbība Izglītojamo darbība 

Ievaddaļa (5 minūtes) 

1. Izglītojamo iepazīšana ar stundas mērķiem 

un uzdevumiem. (1 minūte) 

Izglītojamie klausās, uztver informāciju. 

2. Lai rosinātu un aktivizētu izglītojamo 

domāšanu attiecīgajam stundas tematam, 

skolotājs uzdod jautājumus diskusijai: 

- kā jūs domājat, kas ir barošanas 

avoti? 

- pēc jūsu viedokļa, kāpēc nevar lietot 

elektrisko strāvu metināšanai tieši no 

tiklā? (3 minūtes) 

Izglītojamie klausās, notiek diskusija par 

uzdotiem jautājumiem. 

Izglītojamie izsaka savu viedokli. 

3. Dalīšana uz dīvām grupām, telpas 

iekārtošana. (1 minūte) 

Sadalīšanās pa grupām. 

Galvenā daļa (25 minūtes) 

Skolotājs uz interaktīvās tāfeles rāda 

izglītojamiem metināšanas transformatora, 

taisngrieža un invertora shēmas un stāsta par 

to 

 (skat. 1.pielikumu). (15 minūtes) 

Izglītojamie skatās uz tāfeli, klausās, uztver 

informāciju, uzdod jautājumus, konspektē. 

Uzdevumu skaidrošana: metodika Bingo 

(Rubana, 2004, 159). (1 minūte) 

Izglītojamie klausās. 

Interaktīvā tāfelē skolotājs rāda tabulu ar 15 

cipariem no 1 līdz 15, katrs cipars atsevišķā 

lauciņā. Katram numuram ir viens jautājums 

(skat. 2.pielikumu).  

Viena grupa nosauc numuru. Skolotājs lasa 

Visi grupas dalībnieki aktīvi apspriež 

uzdotos jautājumus, dot atbildes. 

Uzvar tā grupa, kurai ir vairāk pareizo 

atbilžu. 
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jautājumu ar šo numuru. Izglītojamais atbild 

(katru nākamo reizi jāatbild citam grupas 

dalībniekam). Ja atbilde ir pareiza, grupa 

saņem vienu punktu. Gadījumā, ja atbilde ir 

nepareiza, atbild cita grupa. Pareizās atbildes 

skat. 3. pielikumā (9 minūtes) 

Nobeiguma daļa (10 minūtes) 

Skolotājs veic darba procesa un rezultātu 

kvalitātes novērtējumu. Norāda pieļautās 

kļūdas un to iespējamos risinājumus un 

paskaidro, kādai jābūt rīcībai, lai tās 

neatkārtotos. 

Izglītojamie uzdod jautājumus.  
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Avoti 
 

1. Datorprogrammas izstrāde un īstenošana arodizglītības programmas 

„Metālapstrāde” metinātāju profesionālo priekšmetu teorētiskai apmācībai”. (2006) 

Pieejams: http://www.pikc.lv/lv/macibu_materiali/metinasanas-darba-

tehnologija/metinataja_darba_tehnologija.pdf 

2. Maslovs, V. Metināšanas darbi. M., „ Akadēmija”, (2014) 

3. Metināšanas profila izglītības programmu apgūstošo izglītojamo teorētisko 

zināšanu kvalitātes noteikšanai jautājumu bāze. (2009) Rīgas 3. arodskola. Pieejams: 

http://www.3arodskola.lv/ru/dokumenti/metjaut.doc 

4. Pētersons O., Priednieks J. (2010) MIG/MAG metināšana. Rīga, AGA SIA. 

5. Ribakovs V. (1986) Loka un gāzes metināšana. Rīga, Zvaigzne. 

6. Rubana I. (2004) Mācīties darot. Rīga: Raka. 

  

http://www.pikc.lv/lv/macibu_materiali/metinasanas-darba-tehnologija/metinataja_darba_tehnologija.pdf
http://www.pikc.lv/lv/macibu_materiali/metinasanas-darba-tehnologija/metinataja_darba_tehnologija.pdf
http://www.3arodskola.lv/ru/dokumenti/metjaut.doc
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1. pielikums 

Barošanas avoti 

Elektriskais loks ar barošanas avotu un savienojošiem kabeļiem veido kopīgu 

enerģētisku sistēmu, tādēļ, ievērojot loka īpašības, nevar lietot parastos barošanas 

avotus (piemēram, pieslēgties elektriskajam tīklam). Elektroloka barošanas avoti 

jākonstruē speciāli šim nolūkam, ievērojot noteiktas prasības: 

1. Tukšgaitas spriegumam jānodrošina loka aizdedzināšana (jābūt pēc iespējas 

lielākam) un tajā pašā laikā tam jābūt nelielam no drošības viedokļa. 

2. Barošanas avota raksturlīknei jābūt tādai, lai nodrošinātu stabilu loka degšanu. 

3. Loka barošanas avotam jānodrošina strāvas stipruma regulēšana. Tas 

nepieciešams, lai ar vienu loka barošanas avotu varētu metināt dažāda 

biezuma materiālus (iegūt dažādas jaudas lokus). 

4. Īsslēguma strāvas stiprumam jābūt ierobežotam. Metināšanas procesā 

īsslēgumi nedrīkst izraisīt strāvas stipruma bezgalīgu pieaugumu, kā tas ir 

parastajās elektriskajās ķēdēs (Pētersons, Priednieks, 2010, 47). 

Metināšanas transformators 

Metināšanas transformators pārveido viena sprieguma maiņstrāvu cita sprieguma 

maiņstrāvā ar to pašu frekvenci, un to izmanto metināšanas loka barošanai. 

Transformatoram ir tērauda serde (magnētvads) un divi izolēti tinumi. Tīklam 

pieslēgto tinumu sauc par primāro, bet elektrodu turētājam un metināmajam 

izstrādājumam pieslēgto tinumu – par sekundāro tinumu.  

Serdes 1 apakšējā daļā atrodas primārais tinums 3. Tas sastāv no divām spolēm, kas 

novietotas uz diviem stieņiem. Primārā tinuma spoles nostiprinātas nekustīgi. 

Sekundārais tinums 2 arī sastāv no divām spolēm, kas novietotas ievērojamā 

atstatumā no primārajām. Gan primārā, gan arī sekundārā tinuma spoles savienotas 

paralēli. Sekundārais tinums ir kustīgs, un to var pārvietot pa serdi ar skrūvi. 

Metināšanas strāvu regulē, izmainot atstatumu starp primāro un sekundāro tinumu. 

Kad sekundārais tinums tuvojas primārajam, izkliedes magnētiskā plūsma un 

induktīvā pretestība samazinās, un metināšanas strāva pieaug. Gadījumā kad 

sekundārais tinums attālinās no primārā, izkliedes magnētiskā plūsma pieaug 

(induktīvā pretestība palielinās) un metināšanas strāva samazinās (Ribakovs, 1986, 

23). 
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1. pielikuma turpinājums 
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1. pielikuma turpinājums 

 

Metināšanas taisngrieži 

 

Metināšanas taisngrieži parasti sastāv no trim daļām: 

1. Metināšanas transformatora (parasti trīsfāžu), kas pazemina spriegumu, veido 

nepieciešamo raksturlīkni, regulē strāvas stiprumu. 

2. Taisngriežu (pusvadītāju) bloka, kas maiņstrāvu pārveido līdzstrāvā. 

3. Droseles, kas izlīdzina iztaisnoto līdzstrāvu. 

Strāvas iztaisnošanai (maiņstrāvas pārvēršanai līdzstrāvā) parasti izmanto silīcija 

diodes vai tiristorus. Silīcija diodes un tiristori ir mazāk jūtīgi pret pārslodzēm nekā 

selēna, kas metināšanā ir ļoti svarīgi. 

Pusvadītāju ventiļiem nepieciešams noteikts temperatūras režīms, tāpēc metināšanas 

taisngriežu svarīga sastāvdaļa ir dzēšanas bloks: radiators, ventilators, strāvas releji un 

termostats (Pētersons, Priednieks, 2010, 47-48). 
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1. pielikuma turpinājums 

 

 

 

 

Metināšanas invertori 

Modernāki, bet vienlaikus arī tehniski sarežģītāki, ir metināšanas invertori. Nelielo 

izmēru un svara dēļ invertori ir ļoti perspektīvi barošanas avoti metālkonstrukciju 

ražošanā un cauruļvadu metināšanā, kur ir apgrūtinoši nepārtraukti pārvietot smagos 

transformatorus vai taisngriežus. Savukārt iespēja iegūt jebkura veida raksturlīkni (no 

strauji krītošas līdz augošai) dod iespēju pielietot šo metināšanas kompleksu visiem 

metināšanas veidiem, izmantojot vienu loka barošanas avotu. 
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1. pielikuma turpinājums 

 

1. 1 blokā trīsfāžu maiņstrāva ar rūpniecisko frekvenci 50Hz tiek pārveidota ar 

pusvadītāju bloka palīdzību līdzstrāvā. 

2. Iegūtā līdzstrāva blokā 2 (invertors) tiek pārveidota (invertēta) augstfrekvences 

maiņstrāvā ar frekvenci 20 kHz un vairāk. Šajā blokā notiek arī nepieciešamo 

parametru ieregulēšana. Atgriezeniskā saite vienlaicīgi nodrošina ieregulēto 

parametru saglabāšanu metināšanas laikā. 

Pateicoties augstajai frekvencei, visas regulēšanas operācijas notiek ļoti ātri. 

3. Trešajā blokā transformators veido nepieciešamo metināšanas spriegumu. Tā kā 

frekvence ir augsta, transformatora izmēri un svars ir nelieli. 

Iegūtā strāva vēlreiz tiek iztaisnota blokā (4) un caur filtru (5), kas izlīdzina 

svārstības, pievadīta lokam. 

Sarežģītās un dārgās elektronikas izmantošana strauji palielina iekārtu, kurās tiek 

izmantoti invertori, cenas, taču plašais metināšanas veidu spektrs, mazais svars un 

gabarīti, kā arī ieregulēto parametru stabilitāte metināšanas laikā padara invertora tipa 

loka barošanas avotus par aizvien perspektīvākiem (Pētersons, Priednieks, 2010, 48). 

 

 



15 
 

2. pielikums 

Spēles tabula 

1 4 7 10 13 

2 5 8 11 14 

3 6 9 12 15 

 

Jautājumu saraksts ar atbilžu variantiem  

 

Nr. 

p.k. 
Jautājums Iespējamie atbilžu varianti 

1. 

Kurš no nosauktajiem ir invertora 

konstruktīvais mezgls? 
 

         

1) rotors; 

2) kolektors; 

3) fotorelejs; 

4) transformators. 

2. 
Metināšanas transformators 

nepieciešams: 
          

1) maiņstrāvas pulsāciju izlīdzināšanai; 
2) maiņstrāvas pārveidošanai līdzstrāvā; 
3) papildu pretestības iegūšanai; 
4) tīkla sprieguma pārveidošanai. 

3. 

 

Metināšanas taisngriežus lieto: 
 

          

1) papildus pretestības iegūšanai; 
2) līdzstrāvas pārveidošanai maiņstrāvā; 
3) maiņstrāvas pārveidošanai līdzstrāvā; 
4) metinot griestu šuves. 

4. 

Kāds barošanas avots ražo 

metināšanas strāvu bez 

pieslēguma pie strāvas tīkla? 

 

1) taisngriezis; 

2) invertors; 

3) transformators; 

4) ģenerators. 

5. 

Kādas ir metināšanas taisngrieža 

galvenās sastāvdaļas? 

 

1) transformators, drosele, slēdzis; 

2) transformators un strāvas frekvences 

pārveidotājs; 

3) transformators, taisngriezis; 

4) taisngriezis, drosele, stieples padeves 

mehānisms. 

6. 
Kurš barošanas avots pārveido 

maiņstrāvu metināšanai? 

1) metināšanas ģenerators; 

2) metināšanas transformators; 

3) metināšanas taisngriezis; 

4) metināšanas agregāts. 

7. 

Kādā secībā invertora tipa 

metināšanas taisngriezī ir izvietoti 

mezgli? 
 

        

1) transformators → taisngriezis → 

strāvas frekvences pārveidotājs; 

2) transformators → strāvas frekvences 

pārveidotājs → taisngriezis; 

3) strāvas frekvences pārveidotājs → 

transformators → taisngriezis; 

4) taisngriezis → strāvas frekvences 

pārveidotājs → transformators. 

8. 

Kuram no barošanas avotiem var 

mainīt raksturlīknes veidu, 

piemērojot to vairākiem 

metināšanas veidiem? 

1) transformatoram; 

2) invertoram; 

3) ģeneratoram; 

4) akumulatoram. 
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2. pielikuma turpinājums 

 

9. Pie kāda darba ilguma vērtības, 

atbilstoši Eiropas normatīvu 

prasībām, metināšanas strāva būs 

maksimāla? 

1) 35 %; 

2) 60 %; 

3) 100 %; 

4) 150 %. 

10. Pie kāda darba ilguma vērtības 

metināšanas strāva būs minimāla? 

1) 150 %; 

2) 100 %; 

3) 60 %; 

4) 35 %. 

11. Kurās metināšanas iekārtās 

neizmanto elektromotorus? 

1) taisngriezī, ja darba strāva virs 200 

(A); 

2) metināšanas pusautomātā; 

3) metināšanas pārveidotājā; 

4) metināšanas transformatorā. 

12. Kādam nolūkam metināšanas 

taisngriezī kalpo transformators? 

1) lai samazinātu tīkla spriegumu un 

strāvu; 

2) lai pārveidotu spriegumu un strāvu 

metināšanai atbilstošos parametros; 

3) lai aizsargātu pārējos patērētājus pret 

īssavienojumu; 

4) lai palielinātu spriegumu. 

13. Kuru no dotajiem metināšanas 

strāvas avotiem nepieslēdz 

elektriskajam tīklam? 

1) metināšanas transformatoru; 

2) metināšanas ģeneratoru; 

3) metināšanas taisngriezi; 

4) metināšanas pusautomātu. 

14.  EN standarts nosaka šādu 

aizsargstikla izmēru: 

1) 52 x 102;  

2) 297 x 210;  

3) 60 x 110;  

4) 110 x 210. 

15.       Kurš no dotajiem ir transformatora nosacītais apzīmējums elektriskajās 

shēmās? 

 

     1)                      ;   2)                       ;       3)                                  4) 
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3. pielikuma turpinājums 

 

 

Atbilžu lapa 

1. 4) transformators. 

2. 4) tīkla sprieguma pārveidošanai. 

3. 3) maiņstrāvas pārveidošanai līdzstrāvā; 

4. 4) ģenerators. 

5. 3) transformators, taisngriezis; 

6. 2) metināšanas transformators; 

7. 3) strāvas frekvences pārveidotājs → transformators → taisngriezis; 

8. 2) invertoram; 

9.  1) 35 %; 

10. 2) 100 %; 

11. 4) metināšanas transformatorā. 

12. 2) lai pārveidotu spriegumu un strāvu metināšanai atbilstošos parametros; 

13. 2) metināšanas ģeneratoru; 

14. 3) 60 x 110;  

15. 4)  

 

 

 


