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Metodiskā izstrādne paredzēta Metālapstrādes nodaļas profesionālo priekšmetu 

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

programmas izglītojamajiem.  

 

Metodiskā līdzekļa mērķis: Dalīties pieredzē un uzlabot mācību metožu pielietošanu 

Metālapstrādes praktisko mācību nodarbībās. 

 

 

Nodarbības metodiskais apraksts 

 

Nodarbības tēma: Pareiza metināšanas šuves iesākšana un nobeigšana. 

 

Pamatojums tēmas izvēlei: Metināts savienojums ir neizjaucams vairāku detaļu 

savienojums, kas izveidots ar metināšanas paņēmienu. Būtiski ir tas, ka pareiza šuves 

sākšana un nobeigšana iespaido metinātās šuves, pat konstrukcijas stiprību un spēju 

nezaudēt savu formu pie dinamiskām slodzēm. Tāpat arī metinātājam ir jāprot atšķirt 

pareizi sākta un nobeigta šuve no nepareizi izpildītas. Pareiza metināšanas šuvju 

iesākšana un nobeigšana ir visa mācību perioda laikā. 

 

Nodarbības mērķis: Atkārtot teorētisko vielu par pareizas metināšanas šuves 

iesākšanu un pareizu šuves nobeigšanu un iemācīties praktiski tos izpildīt. 

 

Nodarbības uzdevumi:  
 

 prast sagatavot darbam metināšanas posteņa iekārtu, aparatūru un aprīkojumu; 

 prast izvēlēties, sagatavot detaļas un konstrukcijas metināšanai; 

 prast izvēlēties un uzstādīt metināšanas iekārtā pareizās funkcijas; 

 ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus.  

 

Tēmas apguvei paredzētas 320 minūtes. 

 

Nodarbības plānojums 
 

Stundas 

posms 

Aktivitāte/mācību situācija Laiks 

(min.) 

Nepieciešamie 

resursi Skolotājā darbība Skolēnu darbība Metodes 

Ievaddaļa Stāsta par stundas 

mērķi, uzdevumiem, 

atbild uz jautājumiem. 

Klausās, uzdod 

jautājums. 

Izklāsts 

 

10  

Teorētiskā 

daļa 

Atkārto mācību vielu 

(sk. Pielikums), uzdod 

jautājumus, skaidro, 

izdala dažādus metināto 

šuvju paraugus un liek 

atrast starp tiem 

pareizus un nepareizus 

šuvju sākšanas un 

nobeigšanas veidus. 

Konspektē, atbild 

uz jautājumiem, 

uzdot jautājumus, 

pēta metināto šuvju 

paraugus un izsaka 

viedokli. 

Darbs grupās, 

vizualizācija,d

iskusija 

40 Metināto šuvju 

paraugi  



Stundas 

posms 

Aktivitāte/mācību situācija Laiks 

(min.) 

Nepieciešamie 

resursi 

Skolotājā darbība Skolēnu darbība Metodes 

Praktiskā 

daļa 

1) Rāda piemērus. 

2) Skaidro un rāda 

nesaprotamo. 

3) Sadala skolēnus 

pāros pa divi. 

 

1) Sagatavo 

materiālu darbam. 

2) Konsultējas ar 

skolotāju. 

3) Strādā pāros.  

4) Izvēlas un iestata 

metināšanas 

iekārtās pareizās 

metināšanas 

funkcijas. 

Demonstrācija, 

problēmu 

risināšana, darbs 

pāros 

230 Āmurs, metāla 

birstīte, metāls 

metināšanai 

metināšanas 

maska, 

metināšanas 

cimdi, 

metināšanas 

specapģērbs 

metināšanas 

iekārta,lenķa 

slīpmašīna, 

skrūvspīles. 

Nobeigums Novērtē sametinātos 

paraugus, skaidro 

Parāda sametinātos 

paraugus 

skolotājam, novērtē 

viens otra 

sametinātos 

paraugus, sakopj 

darba vietu! 

Analīze, 

problēmu 

risināšana, 

demonstrācija 

40  
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Pielikums  

 

Pareiza metināšanas šuves iesākšana un nobeigšana 

 
 

     

   Šuves iesākšana. Uzsākot metināšanu, vēlams materiālam pievadīt vairāk siltuma, 

lai to uzkarsētu un jau no paša šuves sākuma būtu pilnīgs caurkausējums. Ja metina ar 

metināšanas iekārtu kurai nav “HOT START” funkcijas, tad metinot saduršuvi, 

izvēlēto atstarpi starp detaļām šuves sākumā izslīpē platāku, vai arī noņēm fāzīti, lai 

metāla biezums šuves sākumā būtu minimāls un tai pietiktu pilnīga caurkausējuma 

sasniegšanai ar optimālu strāvas stiprumu. Metinot ar iekārtām kurām jau ir starta 

strāvas funkcija “HOT START” šīs iepriekšminētās darbības nav obligāti jāveic. 

Funkciju ieslēdz ar vienas pogas piespiešanu, bet nedrīkst aizmirst, ka jāieiet 

iestatījumos un jāuzstāda laiks, cik sekundes tiks izpildīts  karstais starts. Laika 

regulēšanas diapazons MIG/MAG metināšanas iekārtām no 0 - 10 sekundēm, TIG 

iekārtām 0-15 sekundēm, laiku iestata atkarībā no metāla biezuma un atstarpes 

lieluma starp detaļām. 

   Šuves nobeigšana. Šuves beigās nedrīkst strauji pārtraukt loku un uz metāla 

virsmas atstāt krāteri. Krāteris šuvē var radīt plaisas, jo satur piemaisījumus, 

galvenokārt sēru un fosforu. Metinot mazoglekļa tēraudus, krāteri aizpilda ar 

elektroda metālu vai novada sānis uz pamatmetālu. Ja metina tēraudu, kuram ir 

nosliece veidot rūdītu mikrostruktūru, krāteri novirzīt nedrīkst, jo var rasties plaisas. 

Nav ieteicams aizmetināt krāteri, vairākkārt pārtraucot un aizdedzinot loku, jo 

veidojas metālu piesārņojoši oksīdi. Vislabākais šuves nobeigšanas paņēmiens ir 

krātera aizpildīšana ar metālu, pārtraucot elektroda padevi un lēnām pagarinot loku, 

kamēr tas pilnīgi pārtrūkst. Mūsdienu metināšanas iekārtām jau ir iestrādāta 

programma,  kura veic pareizu šuves krātera aizpildīšana. Šo funkciju sauc par 

“CRATER FILL” , šo funkciju ieslēdz ar vienas pogas piespiešanu, bet nedrīkst 

aizmirst, ka jāieiet iestatījumos un jāuzstāda laiks, cik sekundes tiks izpildīta krātera 

aizpildīšana. Laika regulēšanas diapazons MIG/MAG metināšanas iekārtām no 0 - 10 

sekundēm, TIG iekārtām 0-15 sekundēm, laiku iestata atkarībā no metāla biezuma. 

 

 

 

 Starta strāvas “hot start” apzīmējums uz MMA 

un TIG metināšanas iekārtām. 

 



  Krātera aizpildīšanas “crater fill” apzīmējums 

uz MMA un TIG metināšanas iekārtām. 

 

 Starta strāvas “hot start” apzīmējums uz 

MIG/MAG metināšanas iekārtām. 

 

 Krātera aizpildīšanas “crater fill” apzīmējums 

uz MIG/MAG metināšanas iekārtām. 

 

 Funkcijas “hot start” laika iestatīšana 

MIG/MAG metināšanas iekārtām. 

 



 Funkcijas “crater fill” laika iestatīšana 

MIG/MAG metināšanas iekārtām. 

 

  Parasti funkcijas “hot start” un “crater fill” 

lieto kopā, lai metināšanas process būtu raitāks un metinātās šuves būtu 

kvalitatīvākas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


