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APMĀCĪBAS MĒRĶI 
 

■ Uzzināt vairāk par dažādiem metināšanas procesiem. 

■ Uzzināt vairāk par dažādu produktu pamata tehniskajām detaļām.  

■ Uzzināt to, kā izvēlēties pareizos modeļus atkarībā no nepieciešamā 

izmantošanas veida.  

■ Uzzināt vairāk par metināmiem materiāliem un dažādiem to biezumiem. 

■ Uzzināt vairāk specifikāciju, lai salīdzinātu produktus ar konkurentu 

ražotājiem. 

■ Uzzināt to, kā atbildēt uz biežāk uzdotiem jautājumiem. 

■  Metināšanas procesu priekšrocības un trūkumi. 
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METINĀŠANAS PROCESI 
■ MMA: Manuāla loka metāla metināšana (ar pārklātu 

elektrodu), ar tradicionālo vai Invertera tehnoloģiju. 

■ MIG - MAG Metāls-inerta gāze (ja izmanto tīro argonu), 
metāls-aktīvā gāze (ja izmanto CO2 vai jaukto gāzi) un 

bezgāzes metināšana, lietojot stiepli ar pašaizsardzības 
pārklājumu. 

■ MIG cietlodēšana, izmantojot vara silīcijskābes stiepli. 

■ TIG (volframa elektrods + inertā gāze). 

■ Punktmetināšana ar pretestību vai ar kondensātora izlādi. 

■ Plazmas griešana ar saspiestu gaisu. 
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MMA Process 
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1/9 IZEJOŠĀ METINĀŠANAS STRĀVA AC - DC 

 
2/9 NOSLODZES CIKLS 

 
3/9 OCV – TUKŠGAITAS SPRIEGUMS 

 
4/9 IEEJAS SPRIEGUMS 

 

5/9 PRODUKTA TEHNOLOĢIJA 

 
6/9 ELEKTRODI 

 

7/9 METINĀŠANAS BIEZUMS 

 
8/9 MATERIĀLA SAGATAVOŠANA 

 

9/9 METINĀMAIS PAMATA MATERIĀLS 

Galvenie raksturlielumi, kas būtu jāzina 
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1/9 IZEJAS METINĀŠANAS STRĀVA AC - DC 

■  Apzīmēta ar 5A (ampēri) vērtību, kuru jāizmanto, tā ir jākoriģē atbilstoši 
 elektrodu diametram. Pareizo strāvas vērtību vienmēr norāda ražotājs 
uz elektrodu iepakojuma. 
 

■ Var būt maiņstravas AC, vai līdzstrāvas DC. Visbiežāk pielietojamos metināšanas 
elektrodus sauc rutila, klasifikācija E6013, var izmantot AC vai DC, taču cita veida 

elektrodiem, piemēram, BASIC tipa (klasificēti E 7018), var pielietot tikai DC. 
 

 

 
 
 

 

 

 
Galvenie raksturlielumi, kas būtu jāzina 
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■ IEKĀRTU DARBSPĒJA TIEK DEKLARĒTA: 

 

1) EN 60974.1 standarti attiecās uz visām profesionālām metināšanas iekārtām 
>Par produktu noslodzes ciklu tiek uzskatīts  procentuālais metināšanas LAIKS un, dzesēšanas laiks no visa 10 

minūšu perioda, atkarībā no uzstadītās metināšanas strāvas. 
Piemēram, ja iekārtai ir 150A @ 60% darba cikls, tas nozīmē, ka katrā 10 minūšu ciklā varēs metināt 6 minūtes, un 

4 minūtes būs dzesēšanas laiks, pie 150A strāvas. 
Lūdzu ņemiet vērā, ka: 

■ Samazinot izejas amperāžu, cikls būs lielāks. 

■ 60% cikls tiek uzskatīts par pilnu darba laiku visiem manuālajiem un pusautomātiskajiem metināšanas 
procesiem, kā MMA, MIG-MAG. 

■ 20% cikls ar maksimālo jaudu, būs pietiekams visiem nelieliem remontdarbiem un, auto virsbūves 
remontam. 

■ 100% cikls ir nepieciešams katrā automatizētā metināšanas procesā, piemēram, ja MIG iekārta strādā ar 
robotu. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Galvenie raksturlielumi, kas būtu jāzina 
2/9 NOSLODZES CIKLS 
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■ Šī informācija norāda uz izejas spriegumu (volti), ko mēra, 

kad iekārta ir ieslēgta, bet ar to nestrādā. 

 

■ Šī informācija ir svarīga, jo dažāda veida elektrodiem var būt 

nepieciešams augstāks vai zemāks tukšgaitas spriegums, lai 

ierosinātu elektroloku. 

 

■ Vidējā līmeņa iekārtām parasti šī vērtība ir ap 45-50 Volti. 

■ Industriālajām iekārtām OCV var būt 70V, vai augstāks. 
 

Galvenie raksturlielumi, kas būtu jāzina 

3/9 OCV – TUKŠGAITAS SPRIEGUMS 
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 Galvenie raksturlielumi, kas būtu jāzina 

4/9 IEEJAS SPRIEGUMS 

■ Tas var būt 1-fāzes 230V (fāze 

+ neitrāle + zeme) 

■ Tas var būt 3-fāzu 400V (fāze 

+ fāze + zeme ) 

■  Tas var būt 3-fāzu 230/400V (fāze 

+ fāze + fāze + zeme ) 
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5/9 PRODUKTA TEHNOLOĢIJA 

■ Tradicionālais transformātors. 

■ Invertera Tehnoloģija. 

Invertera tehnoloģija ļauj samazināt iekārtas 

izmērus, svaru un elektrības patēriņu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Galvenie raksturlielumi, kas būtu jāzina 
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Galvenie raksturlielumi, kas būtu jāzina 
     

6/9 ELEKTRODI 
 

 

Elektrodi pilda divas funkcijas: 

1) pievieno materiālu metināšanas šuvei 

2) aizsargā metināšanas peļķi no oksidācijas 

Visbiežāk sastopamie elektrodi ir rutila E 6013, kurus vieglāk izmantot, un tie ir plaši 

pielietojami. 

Vēl viens izplatīts elektrodu veids ir BASIC E 7018, ko izmanto augstas metināšanas kvalitātes 

līmeņa sasniegšanai. 
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6/9 ELEKTRODI 
 

 
Oscar Kjellberg (1870-1931) bija 

pirmā elektroda ar apvalku zviedru 

izgudrotājs 1904.g. (elektrik 

Svetsnings Aktie BOLAGET (ESAB). 

Viņš bija dibinātājs: KJILBERG 

Finsterwalde 1922. 

Galvenie raksturlielumi, kas būtu jāzina 
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Elektrodu klasifikāciju nosaka AWS (American Welding Society) un ASTM (American Society for 
Testing and Materials). 

Ex. E 60 1 3 

E = elektrods 

60 = stiepes izturība (mārciņas uz kvadrātcollu) 

1 = metināšanas pozīcija : 

1 jebkura pozīcija 

2 horizontāla un zem leņķa 

3 = metināšanas strāva, kas varētu būt: 

0 - līdzstrāva (AC) celulozes elektrodiem (elektrods uz +) 

1 - līdzstrāva & maiņstrāva (DC) (elektrods uz +) 

2 - AC un DC (elektrods pie -) 

3 - AC un DC (tikai rutila elektrodiem) 

4 - AC un DC (tikai augstas veiktspējas rutila elektrodiem)  

5 - AC Basic elektrodiem (elektrods pie +) 

6 - AC un DC Basic elektrodiem 

7 - AC un DC augstas veiktspējas dzelzs oksīda elektrodiem 

8 - AC un DC augstas veiktspējas Basic tipa elektrodiem (elektrods pie +) 

Galvenie raksturlielumi, kas būtu jāzina 

6/9 ELEKTRODI 
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ELEKTRODI 

■ Elektrodu klasifikāciju nosaka direktīva EN 499 

■ EX: E 44 T 3 C 1 9 R09 KV20 

■ E= ELEKTRODS 

■ 44= STIEPES IZTURĪBA 

■ T= PIELIETOJUMU VEIDI: 

■ S. PLĀNĀS PLĀKSNES 

■ L. VIDĒJĀS UN LIELĀS PLĀKSNES 

■ T. CAURULĒM 

■ 3 = KVALITĀTES KLASE no 1 līdz 4 (kā speciālu Mehānisko testu funkcija) 

■ C = PĀRKLĀJUMA VEIDS; R: rutila. RC: rutila celulozes. RB: RUTILIC-BASIC. B: BASIC. C: celulozes. V: SPECIĀLAIS 

■ 1 = Metināšanas pozīcija varētu būt: 1 (visas pozīcijas) -2 (jebkura pozīcija IZŅEMOT vertikālā virzienā uz leju) - 3 (tikai UN 
NORMAL ANGLE) -4 (TIKAI FLAT E novietots ANGLE) 

■ 9 = Strāvas stiprums 

■ R09 = Garantēta darbība pie minimālās vērtības desmitos 

■ KV20 = PAPILDUS simbols, kas norāda izturētspēju zemās temperatūrās. Šajā gadījumā elektrods ir lietojams līdz - 20 ° C 
temperatūrā.

Galvenie raksturlielumi, kas būtu jāzina 



DECA TRAINING DEPT. - WELDING 

TRAINING 20/06/2014 16 

 

 

 

1. Svarīgākā informācija par elektrodu lietošanu vienmēr būs norādīta uz to 
iepakojuma. 

2. Elektrodu ražotājam būtu jānorāda: 
3.  
4. Tips un klasifikācija: rutila E6013, pamata E 7018, celulozes E 6010 u.c. 
5. Strāvas veids, ko izmanto, AC-DC, vai tikai DC un, DC gadījumā jānorāda 

polaritāte, lai pievienotu elektroda turētāju, pie + vai - vai var būt 
piemērotas abas polaritātes. 

6. Izejas strāvas vērtību ampēros 
7. Izejot no strāvas stipruma, elektrodu izmērs, piemēram, 1,6 vai 2,0mm vai 

2,5 vai 3,25mm, u.c. 
8. Iespējamā metināšanas pozīcija: plakaniski, virs galvas, vertikāli uz augšu, 

horizontāli, u.c. 
9. Minimālais tukšgaitas spriegums OCV. 

Galvenie raksturlielumi, kas būtu 

jāzina 6/9       ELEKTRODI 
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 Galvenie raksturlielumi, kas 
būtu jāzina 6/9         
ELEKTRODI 

■ TIPS PRIEKŠROCĪBAS TRŪKUMI PIELIETOJUMS 

SKĀBES  ZEMA CENA  KRĀTERA ŠĶIDRUMS METINĀŠANA HORIZONTĀLĀ POZĪCIJĀ 

STABILS LOKS VĀJAS ATTĪRĪŠANĀS EFEKTS ZEMA OGLEKĻA TĒRAUDS BEZ 

AC un DC strāva AUGSTS ŪDEŅRAŽA ATBALSTS              PIEMAISĪJUMIEM 

Viegli notīrams uzdegums  EKONOMISKĀ METINĀŠANA            

AUGSTA DEOKSIDĀCIJA  

VIEGLI UZGLABĀJAMI 
 
 

RUTILA ZEMA CENA KRĀTERA ŠĶIDRUMS HORIZONTĀLĀ METINĀŠANA 

STABILS LOKS VĀJAS ATTĪRĪŠANĀS EFEKTS VERTIKĀLĀS UN LEŅĶA ŠUVES PIE NELIELA 

                                                                                                                                                                   BIEZUMA 

VIEGLS LOKA SAVIENOJUMS AUGSTS ŪDEŅRAŽA ATBALSTS ZEMA OGLEKĻA TĒRAUDS                                                         

AC un DC STRĀVA UNIVERSĀLS PIELIETOJUMS 

 
CELULOZES AUGSTA IESPIEŠANĀS NEPIECIEŠAMS DC ĢENERĀTORS METINĀŠANA VISĀS POZĪCIJĀS 

AR AUGSTA SPRIEGUMA VAKUUMU CAURUĻU METINĀŠANA 

AUGSTA KVALITĀTE ŠUVJU NEREGULARITĀTE 

MAZ UZDEDŽU AUGSTS ŪDEŅRAŽA ATBALSTS METINĀŠANA GRŪTI PIEEJAMĀS VIETĀS 

 

ZEMA OGLEKĻA TĒRAUDS BEZ 

PIEMAISĪJUMIEM 

BASIC PERFEKTA APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA  MAZĀK STABILS LOKS                    METINĀŠANA VISĀS POZĪCIJĀS 

ZEMS ŪDEŅRAŽA ATBALSTS GRŪTI NOTĪRAMI UZDEDŽI                   AUGSTAS KVALITĀTES    

AUKSTS KRĀTERIS GRŪTĀK AIZDEDZINĀMS LOKS             METINĀŠANA 

 TIKAI LĪDZSTRĀVA 

GRŪTĀK UZGLABĀJAMI 
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Svarīgākais, kas būtu jāzina, 
ELEKTRODI 
■ Metināšanas strāvas vidējās vērtības 
Elektrodu diametrs 1.60 2,00 2,50 3,25 4,00 5,00 6,00 

Elektrods, 

Skābes 

- - - 100-150 120-190 170-270 240-380 

Elektrods, 

Rutila 

30-55 40-70 50-100 80-130 120-170 150-250 220-370 

Elektrods, 

Celulozes 

20-45 30-60 40-80 70-120 100-150 140-230 200-300 

Elektrods

Basic 

50-75 60-100 70-120 110-150 140-200 190-260 250-320 

 
 
 
 
 

DECA TRAINING DEPT. - WELDING 

TRAINING 
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6/9 ELEKTRODI (kā izvēlēties pareizo un kā 
pareizi uzstādīt strāvas stiprumu) 

 
 

 
 

 

 

 

 Elektrodu/strāvas tabula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svarīgākais, kas būtu jāzina 
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Svarīgākais, kas būtu jāzina: 
 
 

 

7/9 Materiālu biezums 
■ Maksimālais biezums, ko var metināt ir 

mainīgs, atkarībā no metināšanas tehnikas 

– kad materiāls jāsametina vienā reizē, vai 

vairākos piegājienos. 

■ Vienā piegājienā, bez materiāla malu 

sagatavošanas ir iespējams sametināt 

materiālu ar biezumu 1-3mm līdz 5mm, 

atkarībā no maksimālās aparāta izejas 

strāvas. 

 
■ Lielākiem biezumiem skatiet sekojošu 

tabulu 
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VAIRĀKU PIEGĀJIENU MALU SAGATAVOŠANA 

Pirmajā piegājienā metiniet ar neliela izmēra elektrodu un, tad ar lielāka 
izmēra elektrodu, lai aizpildītu malas. 

 
■ Biezumam no 5 līdz 10mm, ir ieteicama V-veida sagatavošana. 

■ Biezumam no 10 līdz 15mm ir ieteicama dubultā V-veida sagatavošana. 
 

Svarīgākais, kas būtu jāzina: 8/9 
Materiāla malu sagatavošana 
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MALU SAGATAVOŠANA 
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MALU SAGATAVOŠANA 
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MALU SAGATAVOŠANA 
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MALU SAGATAVOŠANA 



DECA TRAINING DEPT. - WELDING 

TRAINING 20/06/2014 26 

 

 
MALU SAGATAVOŠANA 
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CAURUĻU SAVIENOJUMU SAGATAVOŠANA 
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CAURUĻU SAVIENOJUMU SAGATAVOŠANA 
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SAGATAVOŠANA 
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9/9 PAMATA MATERIĀLI 

 

Ar elektrodiem jūs varat metināt šādus 
pamatmateriālus: 

■ Tērauds 

■ Nerūsējošais tērauds 

■ Čuguns 

■ Alumīnijs 

 
Jebkurā gadījumā tas ir atkarīgs no elektrodiem un to 

īpašībām, kas ir pieejami tirgū. 

 

Svarīgākais, kas būtu jāzina: 
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TĒRAUDA-OGLEKĻA DIAGRAMA 
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■ Minerāli dzelzs iegūšanai: 

■ Magnetite (Fe3O4) naturālais magnēts. 

■ Sarkanais hematite (Fe2O3) dzelzs minerāls 

■ Limonite (2Fe2O3+3 H2O) hematite dzeltenais 

■ Siderite (FeCo3) dzelzs karbonāts 

■ Metāla lūžņi 
 

■ Sadegšanas reakcija:C+O2=CO2+33500 

KJ/KG (8000kcal/kg) 

TĒRAUDS 
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■ Kušanas temperatūra:1535 °C 

■ Blīvums 20°C:7,874 kg/dm3 

■ Vidējā specifiska siltumietilpība no 0°C līdz 100°C.0,502 kj/kg °C 

■ Kušanas siltums: 230kj/kg (55 kcal/kg) 

■ Dzelzs un oglekļa sakausējumu pamatstruktūras ir: 

austenīts, ferits, perlits, ledeburits, cementits un lēnas 

dzesēšanas grafīts. 

■ Austenīts, ferīts un cementits ir starpfāzes, bet perlits un 

ledeburits ir strukturālās sastāvdaļas. 

TĒRAUDS 
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PIE APTUVENI 1400 °C TEMPERATŪRAS 
 
 
 

OGLEKIS SAMAZINĀS: 
 
 

 

■ MN O + C = MN+CO 

■ SI O2 + 2C = Si + 2CO2 

■ P2 O5 +5C = P2  +5 CO 
 
 
 

Pie temperatūras 1800°C mangāns daļēji desulfatizējas čugunā un veido MN 

S. 

Tas savienojas ar kušņu substanci un veido CA S, kas iziet izdedžos.
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■ OGLEKLIS Ct= 3-4 % 

■ SILICIJS SI= 1-3 % 

■ MANGĀNS MN= 1-2 % 

■ FOSFORS P= 0,3-2 % 

■ SĒRS S=0,10-0,20 % 
 

■ FOSFORS+SĒRS : IZRAISA TRAUSLUMU 

ČUGUNS 
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MMA INVERTERU KLĀSTS 
 
 

 

 
Nelielu slodžu pielietojums 

SIL 208/SIL 313/SIL 415/SIL 417 
Galvenās īpašības: 
■ Šie modeļi ir aizsargāti no sprieguma svarstībām līdz pat 15%, no ieejas sprieguma 

piemēram 230V + 15% = 265V. 
■ Karstais starts vieglākai elektrodu aizdedzināšanai. 
■ Loka spēks ļauj palielināt elektrodu dziļmetinātību un metinā- 

šanas kvalitāti. 
■ Pretpielipšanas funkcija. 

■ Izejas strāvas elektroniskā regulēšana. 

■ Iespēja mainīt polaritāti (tikai SIL 313/SIL 415/ SIL 
417) 

■ Zems elektroenerģijas patēriņš 

■ Iespējams izmantot TIG komplektu (tikai SIL 415- 
SIL 417). 
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■  Ar šiem inverteriem, iegādājoties speciālu TIG komplektu 

jūs varat metināt ļoti plānu tēraudu un nerūsējošu 

tēraudu. 

■  Šo papildus iespēju galvenokārt izmanto plāna 

nerūsējošā tērauda metināšanai. 

■  Tas ļauj metināt, sākot no 0,6 mm. 

■ Tam ir nepieciešamas labas prasmes un pareiza 

pamatmateriāla sagatavošana. 

■  Kā arī nepieciešama argona gāze un gāzes 

reduktors / plūsmas mērītājs. 

TIG metināšanas komplekts  
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PROFESIONĀLĀ SĒRIJA 

MOS 138EVO/MOS 168EVO 
Galvenās īpašības: 
■ Šie modeļi ir aizsargāti no sprieguma svarstībām līdz  

pat 15%, no ieejas sprieguma piemēram 230V + 15% = 265V. 
■ Karstais starts vieglākai elektrodu aizdedzināšanai. 
■ Loka spēks ļauj palielināt elektrodu dziļmetinātību un metinā- 

šanas kvalitāti. 

■ Pretpielipšanas funkcija. 

■  Izejas strāvas elektroniskā regulēšana. 

■ Iespēja mainīt polaritāti. 

■  Zems elektroenerģijas patēriņš. 

■ Varš iekšpusē. 

■ Iespējams izmantot TIG komplektu. 
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 PROFESIONĀLĀ SĒRIJA 

MOS 150Gen/170Gen/210Gen 
Galvenās īpašības: 

■ Šie modeļi ir aizsargāti no sprieguma svarstībām līdz  
pat 30%, no ieejas sprieguma piemēram 230V + 30% = 
300V. 

■ Karstais starts vieglākai elektrodu aizdedzināšanai. 

■ Loka spēks ļauj palielināt elektrodu dziļmetinātību un metinā- 

šanas kvalitāti. 

■ Pretpielipšanas funkcija. 

■  Izejas strāvas elektroniskā regulēšana. 

■ Iespēja mainīt polaritāti. 

■  Zems elektroenerģijas patēriņš. 

■  Varš iekšpusē. 

■ Iespējams izmantot TIG komplektu. 
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INDUSTRIĀLĀ SĒRIJA 

MASTRO 32Evo/40Evo/50Evo 
Galvenās īpašības: 

 
■ Šie modeļi ir aizsargāti no sprieguma svarstībām līdz  

pat 30%, no ieejas sprieguma piemēram 230V + 30% = 300V. 

■ Karstais starts vieglākai elektrodu aizdedzināšanai. 

■  Loka spēks ļauj palielināt elektrodu dziļmetinātību un metinā- 
šanas kvalitāti. 

■  Pretpielipšanas funkcija. 

■ Izejas strāvas elektroniskā regulēšana. 

■ Iespēja mainīt polaritāti. 

■ Varš iekšpusē. 

■ Paredzēts lielām ilgstošām slodzēm. 

■  Zems elektroenerģijas patēriņš. 

■ Iespējams metināt ar visiem elektrodu tipiem, 
ieskaitot alumīnija and celulozes tipus. 

■ Iespējams izmantot TIG komplektu. 
■ TIG Lift loka aizdedzes funkcija. 
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VIEGLĀS NOSLODZES SĒRIJA 

STAR 140E/190E/210E/220E/270E 
Galvenās īpašības: 

■ Var izmantot ar pienācīga izmēra ģeneratoru. 

■ Izejas strāvas regulēšana. 

■ Var sasniegt ļoti zemu izejas strāvu metināšanai  
ar 1,6 mm elektrodiem 

■ Ideāls darbam ar rutila, inox un čuguna elektrodiem. 
 

 

 

TRADICIONĀLIE ELEKTRODU METINĀŠANAS APARĀTI 
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PROFESIONĀLĀ SĒRIJA 

 
T-ARC 520 – 525 
Galvenās īpašības: 

■ Var izmantot ar pienācīga izmēra ģenerātoru. 

■ Izejas strāvas regulēšana. 

■ Var sasniegt ļoti zemu izejas strāvu metināšanai  
ar 1,6 mm elektrodiem. 

■ Ideāls darbam ar rutila, inox un čuguna elektrodiem. 

P-ARC 525AC/DC 
Galvenās īpašības: 

■ Var izmantot ar pienācīga izmēra ģenerātoru. 

■ Izejas strāvas regulēšana. 

■ Var sasniegt ļoti zemu izejas strāvu metināšanai  
ar 1,6 mm elektrodiem. 

■ Ideāls darbam ar rutila, inox un čuguna elektrodiem  
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INDUSTRIĀLĀ  
SĒRIJA 
T-ARC 527-529-530 
Galvenās īpašības: 

■ Var izmantot ar pienācīga izmēra ģenerātoru. 

■ Izejas strāvas regulēšana. 

■ Var sasniegt ļoti zemu izejas strāvu metināšanai  
ar 1,6 mm elektrodiem. 

■ Ideāls darbam ar rutila, inox un čuguna elektrodiem. 

■ Dubultā sprieguma izeja 50/70 V (tikai T-ARC 529 modelis). 

T-ARC 845 
Galvenās īpašības: 
■  Var izmantot ar pienācīga izmēra ģenerātoru. 

■ Izejas strāvas regulēšana. 
■ Var sasniegt ļoti zemu izejas strāvu metināšanai  

ar 1,6 mm elektrodiem. 

■ Ideāls darbam ar rutila, un basic elektrodiem. 

P-ARC 526-735-840-846 
Galvenās īpašības: 
■ Var izmantot ar pienācīga izmēra ģenerātoru. 
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■ Izejas strāvas regulēšana. 
■ Var sasniegt ļoti zemu izejas strāvu metināšanai ar 1,6 mm elektrodiem. 

■ Ideāls darbam ar visu veidu elektrodiem. 
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INDUSTRIĀLĀ-ELEKTRONISKĀ SĒRIJA 
 

E-A RC 840-860 
Galvenās īpašības: 

■ Elektroniskās metināšanas strāvas regulēšana. 

■ Regulējams Karstais Starts & Loka spēks. 

■ Pretpielipšanas funkcija. 

■ Dubultā termiskā aizsardzība. 

■ TIG Lift metināšana.  

■ Tālvadības pults pēc pieprasījuma. 

■ Var izmantot ar pienācīga izmēra ģenerātoru.  

■ Izejas stravas regulēšana. 
■  Var sasniegt ļoti zemu izejas strāvu metināšanai ar 1,6 mm  

elektrodiem. 
■ Ideāls darbam ar visu veidu elektrodiem. 

 



DECA TRAINING DEPT. - WELDING 

TRAINING 20/06/2014 46 

 

 

GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS; 

1. Var metināt ārā laukā. 

2. Var metināt šaurās vietās. 

3. Var izmantot ar gariem atbilstoša šķērsgriezuma 

kabeļiem. 

4. Zemas sākotnējās investīcijas. 

 
GALVENIE TRŪKUMI 

1. Nepieciešams tīrīt metināšanas šuvi no 
izdedžiem pēc metināšanas operācijas. 

2. Vienmēr paliek pāri neizmantots elektroda 
gabals. 

3. Jāsargā elektrodi no mitruma. 

4. Minimālais metināšanas biezums 1-1,5mm, 
tāpēc nav izmantojami auto virsbūvju remontā, 
vai citur, kur jāmetina tik plāni materiāli. 

MMA PROCESA PRIEKŠROCĪBAS UN TRŪKUMI 
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■  Kāds drošinātājs man ir 
nepieciešams pie elektrobarošanas? 

■  Vai es varu izmantot pieslēguma 
kabeļa pagarinātāju un, garāku 
metināšanas kabeli? 

■  Kādus materiālus es varu metināt? 
■  Kāpēc pēc noteikta izmantošanas 

laika siltuma aizsardzības ierīce 
atslēdz aparātu? 

■  Vai es varu sametināt divus dažādus 
materiālus kopā? 

 

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI 
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■ Metināšanas pusautomāts sastāv no elektroenerģijas avota (parasti DC), 
stieples padeves ierīces, ar elektronisko kontroli un aizsarggāzes 
ekranējumu. 

■ Strāva kausē metināšanas stiepli un gāze pasargā šuves krāteri no 
oksidēšanās. 

■ Izmantojamā metināšanas tehnika var būt atpakaļgaitas, tāpat kā metinot 
ar elektrodu, vai pārvietojot degli uz priekšu. Izmantojot atpakaļgaitas 
kustību būs lielāka dziļmetinātība nekā pie priekšgaitas tehnikas. 

MIG-MAG un BEZ GĀZES PROCESS 
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1/8 IZEJAS STRĀVA 

2/8 NOSLODZES CIKLS 

3/8 IEEJAS SPRIEGUMS 

4/8 DAŽĀDAS AIZSARGGĀZES 

5/8 BEZ GĀZES METINĀŠANA 

6/8 MATERIĀLA BIEZUMS 

7/8 MALU SAGATAVOŠANA 

8/8 PAMATMATERIĀLI 

Svarīgākais, kas būtu jāzina 
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1/8 IZEJAS STRĀVA 

 

■ Pusautomāti vairumā gadījumos vienmēr ir 
līdzstrāvas DC aparāti. Tāpēc nav 
nepieciešams, kā piemēram, MMA 
metināšanā, zināt par maiņstrāvas AC vai 
līdzstrāvas DC īpatnībām. 

 

Svarīgākais, kas būtu jāzina 
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2) EN 60974.1 standarti attiecas uz visām profesionālm metināšanas iekārtām 
>Par produktu noslodzes ciklu tiek uzskatīts  procentuālais metināšanas LAIKS un, dzesēšanas laiks no visa 

10 minūšu perioda, atkarībā no uzstadītās metināšanas strāvas. 
Piemēram, ja iekārtai ir 150A @ 60% darba cikls, tas nozīmē, ka katrā 10 minūšu ciklā varēs metināt 6 

minūtes, un 4 minūtes būs dzesēšanas laiks, pie 150A strāvas. 
Lūdzu ņemiet vērā, ka: 

■ Samazinot izejas amperāžu, cikls būs lielāks. 

■ 60% cikls tiek uzskatīts par pilnu darba laiku visiem manuālajiem un pusautomātiskajiem 
metināšanas procesiem, kā MMA, MIG-MAG. 

■ 20% cikls ar maksimālo jaudu, būs pietiekams visiem nelieliem remontdarbiem un, auto virsbūves 
remontam. 

100% cikls ir nepieciešams katrā automatizētā metināšanas procesā, piemēram, ja MIG iekārta strādā ar 
robotu. 

Svarīgākais, kas būtu jāzina 

2/8 NOSLODZES CIKLS 
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■ 

( fāze + neitrāle + zeme) 
 

■ 1-fāzu 400V ( fāze + fāze + 

zeme) 

■ 3-fāzu 230/400V (fāze + 

fāze + fāze + zeme) 

Svarīgākais, kas būtu jāzina 

3/8 IEEJAS SPRIEGUMS 

1-fāzu 230V 
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GĀZE METĀLS 

Svarīgākais, kas būtu jāzina 

4/8 DAŽĀDAS AIZSARGGĀZES 

ARGONS 99,99% 

MIX ARGONS80%+HELIJS20% 

ALUMINIJS - VARŠ CUSI3 

MIG BRAZING - NIKELIS 

ARGONS 99,998% TITĀNS 

CO2 99,5% TĒRAUDS 

MIX ARGONS/CO2 80%+20% TĒRAUDS 

MIX ARGONS/CO2/O2 

80%+17%+3% 
CINKOTS DZELZS 

0,08-0,29% C 

MIX ARGONS/O2 97%+3% 

MIX ARGONS/O2 98%+2% 

MIX 
ARGONS75%+HELIJS20%+5%H2 

NERŪS.TĒRAUDS 

MARTENSITS12-165CR < 

0,10%C 

AUSTENITS18%CR+8%NI <0,10%C 

HELIJS (HE) TITANS-CIRKONIJS 
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5/8 BEZ GĀZES METINĀŠANA 

 

■ Izmantojot speciālu apvalkotu stiepli, ir iespējams 

metināt tikai tēraudu. Aizsardzība tiek nodrošināta 

pateicoties kušņiem stieples iekšienē. Šajā 

gadījumā metināšanas kopīgais rezultāts būs 

līdzīgs MMA elektrodu metināšanai. Uzdedži 

jānotīra ar birsti vai āmuru. Minimālais 

metināšanas biezums ar šādu bez gāzes stiepli ir 

aptuveni 1,2-1,5 mm. 

 

Svarīgākais, kas būtu jāzina 
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6/8 BIEZUMS 
Maksimālais biezums, ko var metināt, ir mainīgs 

atkarībā no metināšanas tehnikas, vienā piegājienā, 
vai vairākos. 

 
Minimālais biezums ir no 0-0,8 mm, atbilstoši lietotāja 

iemaņām. Ar biezākiem materiāliem ir tāpat kā MMA 
metināšanā. 

 
Vienā piegājienā, bez malu sagatavošanas ir ieteicams 

metināt no 3 līdz 5 mm (tas var mainīties atkarībā no 
aparāta maksimālās  izejas strāvas). Biezākiem 
materiāliem ieteicama malu sagatavošana. 

 
Svarīgākais, kas būtu jāzina 
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Daudzpiegājienu metināšana  ar malu sagatavošanu. 

■ Pirmais piegājiens ir ar zemāku izejas strāvu, pārējie ar 
augstāku strāvas iestatījumu, lai aizpildītu malas. 

■ V-veida malu sagatavei ieteicamais biezums ir no 5 līdz 10 
mm. 

■  Pie biezuma no 10 līdz 15mm ieteicams veikt dubult-V malu sagatavošanu. 

Svarīgākais, kas būtu jāzina 

7/8 MALU SAGATAVOŠANA 
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8/8 PAMATMATERIĀLS 

 

■ Ar metināšanas pusautomātiem var metināt: 

■ Melnos metālus, nerūsējošo tēraudu, cinkotu 
tēraudu, augstas stiprības tēraudu, alumīnija- 
silīciju, vai alumīnija-magniju, izmantojot 
atbilstošu degli (degli ar spoli 1-2) vai papildus 
komplektu. 

■ Komplektā ietilpst: plastmasas vadīkla, stieples 
padeves rullītis un speciālie kontaktuzgaļi, 
izmantojot atbilstošu degli (EP15 - EP15 POT 1-2). 

Svarīgākais, kas būtu jāzina 
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PROFESIONĀLIE – AUTOMOTIVE 
DECAMIG 2500 Synergic 
Galvenās īpašības: 
■ 11 metināšanas programmas 

■ Var izmantot 3 dažādus degļus (SPOOL GUN, EP 15 
POT, EP 15), lai atvieglotu Alu un CuSi3 metināšanu 

■ Punktmetināšanas taimeris 
■ Elektroniskais induktors ļauj mainīt dziļmetinātību 
■ Pārslodzes aizsardzība 
■ Traucējumu pārbaudes kontrole 

 

 

 
 

 

 

 

MIG-MAG INVERTERU KLĀSTS 
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VIEGLĀS NOSLODZES APARĀTI 

Starflux 130AC - Decastar 130AC 
Galvenās īpašības: 

■ Metināšana bez gazes metināšanai arī ārpus telpām 

■ Pārslodzes aizsardzība 

■ Pateicoties nelielai jaudai, piemērots nelieliem darbiem mājsaimniecībās 

Startwin 135 Evo – 165/1 Evo – 180 E 
 Galvenās īpašības: 

■ Metināšana ar vai bez gazes metināšanai arī ārpus telpām 

■ Pārslodzes aizsardzība 

■ Pateicoties nelielai jaudai, piemērots nelieliem darbiem mājsaimniecībās. 
 

 

 

 

 

TRADICIONĀLIE MIG – MAG PUSAUTOMĀTI 
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D-MIG 420S – 420T 

Galvenās īpašības: 

 
■ Deglis ar EURO savienotāju 

■ Aparāts aprīkots ar riteņiem 

■ Līdz 7 metināšanas pozīcijām 

■ ON / OFF slēdzis 

■ Pārslodzes aizsardzība 
 

 

 

 

 
 

PROFESIONĀLIE PUSAUTOMĀTI – AUTOMOTIVE 
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D-MIG 520T – 525T 
 

Galvenās īpašības: 

■ Punktmetināšanas taimeris 

■ “Burn back” degļa funkcija, kas novērš  

stieples pielipšanu 

■ “Mīkstā” starta funkcija vienmērīgai  

loka aizdedzei  

■ Pārslodzes aizsardzība 

■ MIG cietlodēšanas funkcija 
 

 

 

 

 

 

 

 



DECA TRAINING DEPT. - WELDING 

TRAINING 20/06/2014 64 

 

 
 

D-MIG 635T – 650T – 660T 
Galvenās īpašības: 

■ Pārslodzes aizsardzība 
■ Smagai noslodzei 
■ Līdz 470A strāva 
■ 4-rullīšu stieples padeves mehānisms 

 

D-MIG 735T – 750T – 760T 
Galvenās īpašības: 
■ Atsevišķs stieples padeves mehānisms 

■ Deglis aprīkots ar ūdens dzesēšanas sistēmu 
■ Aprīkots ar Simple Weld tehnoloģiju 
■ Polaritātes inversija bez-gāzes metināšanai 
■ Pārslodzes aizsardzība 
■ Smagai noslodzei 

■ Līdz pat 550A strāva 

■ 4-rullīšu stieples padeves  
mehānisms 

INDUSTRIĀLIE PUSAUTOMĀTI 
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Pašregulējošā stieples ātruma sistēma 
1. Stieples tipa izv. 

2. Stieples diametra izv. 

3. Gāzes tipa izv. 

4. Metināšana 2t vai 4t 

5. Manuālais/Sinerģiskais 
režīms 

6. Nepārtraukts/punktmetināš

anas izv. 

7. Pieeja izvēlnei 

8. Palielināt vērtību 

9. Samazināt vērtību 

10. Precīza stieples ātruma  
regulēšana 

11. Digitālais displejs 

SIMPLE WELD TEHNOLOĢIJA 
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D-MIG 520SD – 525TD - 530SD 
Galvenās īpašības: 

■ Aprīkots ar Simple Weld tehnoloģiju 

■ Nokomplektēts MIG cietlodēšanai 

■ Pārslodzes aizsardzība 

D-MIG 530 TDK 
Galvenās īpašības: 

■ Aprīkots ar Simple Weld tehnoloģiju 

■ Vienlaicīgi pievienoti 2 degļi, lai ietaupītu pārejas  

laiku uz citu materiālu 

■ Ieejas savienojums 2 gāzēm 

■ 10 strāvas regulēšanas pozīcijas 

■ Pārslodzes aizsardzība 

■  Nokomplektēts MIG cietlodēšanai 

SIMPLE WELD SĒRIJA AUTOMOTIVE 
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D-MIG 532 TDK 

Galvenās īpašības: 

■ Aprīkots ar Simple Weld tehnoloģiju 

■ Vienlaicīgi pievienoti 2 degļi, lai ietaupītu pārejas  

laiku uz citu materiālu 

■ Ieejas savienojums 2 gāzēm 

■ 10 strāvas regulēšanas pozīcijas 

■ Pārslodzes aizsardzība 

■ Nokomplektēts MIG cietlodēšanai 
 

 

SIMPLE WELD SĒRIJA AUTOMOTIVE 
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D-MIG 635TD – 650TD – 660TD 
Galvenās īpašības: 
■ Aprīkots ar Simple Weld tehnoloģiju 

■ Pārslodzes aizsardzība 

■ Intensīvai noslodzei 

■ Strāva līdz 470A 

■ Stieples padeves 4 rullīšu mehānisms 

 

D-M IG 735TD – 750TD – 760TD 
Galvenās īpašības: 
■ Atsevišķa stieples padeves ierīce 

■ Deglis aprīkots ar ūdens dzesēšanas sistēmu 

■ Aprīkots ar Simple Weld tehnoloģiju 

■ Polaritātes inversija bez-gāzes metināšanai 

■ Pārslodzes aizsardzība 

■ Intensīvai noslodzei 

■ Strāva līdz 550A 

■ Stieples padeves 4 rullīšu mehānisms 

INDUSTRIĀLIE PUSAUTOMĀTI 
SIMPLE WELD SĒRIJA 
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■ Vai es varu izmantot aparātu ar 
13A drošinātāju? 

■ Vai varu pagarināt degļa vadu? 

■ Kādus materiālus es varu 
metināt? 

■ Kāpēc pēc noteikta izmantošanas 
laika siltuma aizsardzības ierīce 
atslēdz aparātu? 

■ Vai es varu sametināt kopā divus 
dažādus materiālus? 

BIEŽAK UZDOTIE JAUTĀJUMI 
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Galvenās priekšrocības: 

1. Iespējams sametināt pat ļoti plānus materiālus. 

2. Metinājumu šuves nav jātīra no sārņiem. 

3. Ļoti viegli aizdedzināt loku, vienkārši nospiežot 
mēlīti uz degļa. 

4. Iespēja metināt virzot degli uz priekšu, vai arī 
atpakaļgaitā. 

5. Nav nepieciešams elektroda nomaiņu ik pēc dažām 
minūtēm. 
 

Galvenie trūkumi: 

1. Grūti metināt ārā, ja ir vējš. 

2. Nav iespējams noteikt degļa garumu, ko varētu izmantot. 

3. Nepieciešamas dažādas gāzes un stieples dažādiem materiāliem. 

4. Ne vienmēr ērts un parocīgs lietošanā. 

MIG/MAG procesa priekšrocības un trūkumi 
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METINĀŠANAS APARĀTU UN PIEDERUMU STENDS  
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Metināšanas maskas ar pašaptumšošanās funkciju 
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■ Šī sistēma ir ļoti noderīga materiālu metināšanai ar nelielu biezumu, jo tajā 
izmanto nekūstošus volframa elektrodus. Faktiski, šajā procesā sakausē pašu 
pamatmateriālu tieši tur, kur tas ir nepieciešams, kā arī operātors var pievienot 
citus materiālus. Šī iemesla dēļ, šim metināšanas procesam ir nepieciešama ļoti 
laba pamatmateriāla sagatavošana. 

■ TIG ir ļoti profesionāla metināšanas tehnika un, tā sniedz ļoti labus estētiskos 
rezultātus, pat tad, ja tas ir vislēnākais metināšanas process. Tajā vienmēr tiek 
izmantota tīra argona aizsarggāze. Elektrodu diametrs palielinās, pieaugot izejas 
strāvai un materiāla biezumam. 

       TIG metināšanas process  (volframs-inertā gāze) 
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Fig.2 

DC AC AC 

Elektrods tungsten-cerium 2% pure tungsten pure tungsten 

(pos.0 balance) (max cleaning) 
 

D=0,5 15-40 AMP 10-20 AMP 
 

1 25-85 AMP 20-30 AMP  

1,6 70-150 AMP 30-60 AMP 20-40 AMP 

2,4 150-250 AMP 60-120 AMP 40-100 AMP 

3,2 200-350 AMP 80-160 AMP 60-140 AMP 

4 300-400 AMP 100-240 AMP 80-200 AMP 

 
Fig.2 Fig.1 
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Volframa elektrods 

        

D L a° D d1 L a° 

1,6 3 30-60° 1,6 0,8 2 20-25° 

2,4 5 = 2,4 1,2 3 = 

3,2 7 = 3,2 1,6 4 = 
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4 10 = 4 2 5 = 
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1/5 IZEJAS STRĀVA 

2/5 NOSLODZES CIKLS 

3/5 NEKŪSTOŠIE ELEKTRODI 

4/5 LOKA AIZDEDZES SISTĒMA 

5/5 PAMATMATERIĀLS 

Svarīgākie raksturlielumi, kas būtu jāzina 
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Svarīgākais, kas būtu jāzina 
 

 
 

1/5 IZEJAS STRĀVA 

■ Var būt līdzstrāvas DC vai AC/DC. 

ALUMĪNIJAM nepieciešama maiņstrāva AC. 

TĒRAUDIEM nepieciešama līdzstrāva DC. 
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■ Metināšanas aparātu darbspēja tiek deklarēta sekojoši: 

 
EN 60974.1 standarti attiecas uz visām profesionālm metināšanas iekārtām 
>Par produktu noslodzes ciklu tiek uzskatīts  procentuālais metināšanas LAIKS un, dzesēšanas laiks no visa 

10 minūšu perioda, atkarībā no uzstadītās metināšanas strāvas. 
Piemēram, ja iekārtai ir 150A @ 60% darba cikls, tas nozīmē, ka katrā 10 minūšu ciklā varēs metināt 6 

minūtes, un 4 minūtes būs dzesēšanas laiks, pie 150A strāvas. 
Lūdzu ņemiet vērā, ka: 

■ Samazinot izejas amperāžu, cikls būs lielāks. 

■ 60% cikls tiek uzskatīts par pilnu darba laiku visiem manuālajiem un pusautomātiskajiem 
metināšanas procesiem, kā MMA, MIG-MAG. 

■ 20% cikls ar maksimālo jaudu, būs pietiekams visiem nelieliem remontdarbiem un, auto virsbūves 
remontam. 

100% cikls ir nepieciešams katrā automatizētā metināšanas procesā, piemēram, ja MIG iekārta strādā ar 
robotu. 

Svarīgākais, kas būtu jāzina 
2/5 NOSLODZES CIKLS 



DECA TRAINING DEPT. - WELDING 

TRAINING 20/06/2014 78 

 

Svarīgākais, kas būtu jāzina 
 

 

 

3/5 NEKŪSTOŠIE ELEKTRODI 

Ir dažādi TIG elektrodu veidi: 
 
 
 

● TĪRAIS VOLFRAMS (zaļā krāsa). To lieto alumīnija metināšanai ar maiņstrāvu 
AC.  

Kušanas temperatūra: 3422°C 

● Cērija Volframs (zilā krāsā) .Tas tiek izmantots pie augstām strāvām un tas ir ieteicams tērauda, 

nerūsējošā tērauda, vara, misiņa, niķeļa, titāna metināšanai ar līdzstrāvu DC. Loks ir viegli 

aizdedzināms, un, turklāt, samērā stabils. 

● Cirkonija Volframs (baltā krāsā), tērauda, nerūs.tērauda, vara, misiņa, niķeļa, titāna metināšanai 

ar līdzstrāvu DC. 

● Torija Volframs (sarkanā krāsā), tērauda un nerūsējošā tērauda metināšanai ar līdzstrāvu DC 

(taču vairs neizmanto, jo tas ir radioaktīvs). 

● Lantāna Volframs (2% zilā krāsa + 1,5% zeltaina krāsa), tiek izmantots pie augstām strāvām. 

Labāka īpašība ir tā, ka tas satur 2% lantāna oksīda. Šis elektrods nodrošina lielāku veiktspēju, 

un arī stabilāku loku. 

  To izmanto ar maiņstrāvu AC un līdzstrāvu DC.  
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● Augstfrekvences 
Dzirksteli rada augstfrekvences ģenerātors, kas ļauj aizdedzināt loku no noteikta 

attāluma. 
 
● Tig Pacelšana 

Kad elektrods ir saskarē ar pamatmateriālu, aparāts izdod zemu strāvu, kas nebojā 
elektrodu. Tiklīdz elektrods tiek pacelts no metāla virsmas, strāva pieaug un rada 
elektroloka aizdedzi. 

AUgstu frekvenču šeit nav, un šī iemesla dēļ nav arī elektromagnētiskie traucējumi. 
 
● Skrāpējuma aizdedze 
Elektroloks tiek aizdedzināts novelkot (skrāpējot) elektrodu gar pamatmateriālu. 

Neliela daļa volframa tiks novadīta no elektroda uz pamatmateriālu, un tas 
pazemina metināšanas kvalitāti. Arī elektrods tiek bojāts skrāpējot to gar 
pamatmateriāla virsmu. 

Svarīgākais, kas būtu jāzina 

4/5 ELEKTROLOKA AIZDEDZES SISTĒMA 
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5/5 PAMATMATERIĀLI 

 

TIG procesu, galvenokārt, izmanto nerūsējošā tērauda, 

alumīnija, titāna, vara, niķeļa metināšanai. 

Nerūsējošo tēraudu metina ar līdzstrāvu DC, elektrodu 

pievienojot pie negatīvā pola (elektrodu uz - ). 

Līdzstrāvu DC izmanto arī titāna, vara un niķeļa metināšanai ar 

tiešo polaritāti (elektrodu uz - ). 

Alumīniju un tā sakausējumus metina ar maiņstrāvu AC 

(elektrods pie uz - ) un pie augstas frekvences. 

 
Svarīgākais, kas būtu jāzina 
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Galvenie raksturlielumi: 

■ Blīvums: 2,7 kg/dm3 

■ Kušanas temperatūra: 659 °C 

■ Kušanas enerģija: 395,6 kj/kg(0.94kcal/kg) 

■ Īpatnējais siltums no 0 līdz 100 ° C: 1kj / kg (0,24 kcal / kg) 

■ Vārīšanās temperatūra: 2327 ° C 

■ Lineārās termiskās izplešanās koeficients: 0,000024 

■ Elementārais kristāliskais režģis: tieši-centrēts kubiskais 

■ Galvenie Minerāli ir: boksīts (apmēram 55% no Al2O3) - leicīts 
(apmēram 25% no AL203) - kriolīts (aptuveni 15% no AL203) 

■ Sakausējumu veidi: Al + Cu: apstrādājams, bet nav metināms. 

ALUMĪNIJS 
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■ Al+Mn:  metināms, bet nav apstrādājams 

■ Al+Mg: (peraluman 2, peraluman 7, silumins) ļoti labi 
metināms 

■ Al+Zn:(ergal) izturīgs, bet nav metināms 

 
■ ALUMĪNIJA OKSĪDS (AL2O3) KŪST PIE 2000 

°C TEMPERATŪRAS. 
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PUSPROFESIONĀLIE 
SILTIG 415 
Galvenās īpašības: 
■ TIG skrāpējuma loka aizdedze. 
■ Var metināt arī ar rutila, Basic, INOX un čuguna  

elektrodiem. 
■ Aizsardzība no sprieguma svārstībām līdz 15% no  

ieejas sprieguma, 230V + 15% = 265V. 
■ Karstais starts vieglākai elektrodu aizdedzei. 
■ Loka spēks palielina elektrodu dziļmetinātību un 

metināšanas kvalitāti. 
■ Elektroda pretpielipšanas funkcija. 
■ Elektroniska izejas strāvas regulēšana. 
■ Iespēja mainīt polaritāti. 
■ Digitālais displejs. 

TIG METINĀŠANAS INVERTERI 
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INDUSTRIĀLIE 
MASTROTIG 200 DC (CU) 
Galvenās īpašības: 
■ Augstfrekvences loka aizdedze, kas nebojā  

volframa elektrodu. 
■ TIG pacelšana (TIG lift) viegli aizdedzina loku, un nerada  

elektromagnētiskos traucējumus. 
■ Tālvadības pults, izmantošanai DC Pulsāciju režīmā, ar iespēju pielāgot visus parametrus 

un strāvas pulsācijas. 
■ Strāvas regulēšanas iespēja ar pedāļa palīdzību metināšanas laikā. 
■ Var metināt ar visiem MMA elektrodu veidiem. 
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DC INDUSTRIĀLIE 
MASTROTIG 216 AC 

 

 
 

TIG metināšanas invertors ar mikroprocesora vadību, nodrošina  
TIG, TIG pulse, MMA metināšanas procesus DC un AC/DC ar  
HF (augstas frekvences) un LIFT ARC loka aizdedzi. Ideāla izvēle  
visiem profesionāļiem augstākās metināšanas kvalitātes  
sasniegšanai. 

 

 MMA DC metināšana ar dažādu tipu elektrodiem 

 AC/DC TIG process dažādu materiālu metināšanai:  

 tērauds, nerūs.tērauds, titāns, varš, bronza, nikelis (DC),  

alumīnijs, magnijs, un to sakausējumi (AC) biezumā līdz 4,5 mm 

 Iebūvēts karstais starts vieglākai elektrodu aizdedzei 

 Regulējams strāvas loka spēks 

 Elektrodu pret-pielipšana 

 AC easy: Frekvence (Hz) un balanss (%) tiek automātiski  

noregulēti atkarībā no uzstādītajiem metināšanas parametriem 

 Pulse: Metināšanas strāvas pulsācijas lieliski noder pie plānu materiālu metināšanas, kur nav pieļaujama materiāla 

pārkarsēšana, un var metināt jebkurā pozīcijā 

 Easy Pulse: pulsāciju frekvence (Pulse Hz) un strāva (%)I tiek noregulētas automātiski atkarībā no uzstādītajiem 

metināšanas parametriem 

 BI-LEVEL: divi dažādi strāvas uzstādījumi metināšanas procesa gaitā, ļoti noderīgi kompleksā metināšanā, piem. mainoties 

materiāla biezumiem 

 TIG HF/TIG striking: augstfrekvences loka aizdedze/LIFT ARC loka aizdedze 

 2T (manuālā metināšana): Degļa poga nospiesta un tiek turēta lai metinātu, metināšana tiek apstādināta atlaižot degļa pogu 
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 4T (automātiska metināšana): Degļa poga tiek nospiesta un atlaista lai uzsāktu metināšanu un, turpināt metināt līdz poga 

tiek vēlreiz nospiesta un atlaista 

 SPOT: metināšana tiek apstādīnāta pēc iestādītā laika perioda 

 Programmu saglabāšana: Metināšanas parametru saglabāšana turpmākai izmantošanai, var saglabāt 9 dažādas 

programmas. 

IG metināšanas procesa regulējamie parametri: 

 Ø mm: Nekūstošā elektroda diametra izvēle, atkarībā no kuras aparāts izvēlēsies strāvas stiprumu. 

 PREGAS: Pirms gāzes laika regulēšana. 

 SLOPE-UP: Strāvas kāpuma no sākuma (arc start) līdz iestādītai vērtībai (I amp) laika regulēšana. 

 I(amp): Galvenās metināšanas strāvas regulēšana. 

 (%) I: “Pulse” un “4T” režīmos regulē bāzes metināšanas strāvu, izteiktu procentos no galvenās metināšanas strāvas. 

 SLOPE-DOWN: Laiks, kurā atlaižot degļa pogu, metināšanas strāva samazinās no galvenās vērtības līdz gala vērtībai kvalitatīvai 

procesa pabeigšanai. 

 I(amp): Galvenās metināšanas strāvas regulēšana. 

 POSTGAS: Gāzes padeves laika regulēšana metināšanas beigās. 

 PULSE (Hz): Strāvas pulsāciju frekvences regulēšana “TIG PULSE” režīmā. 

 BALANCE (%): TIG A/C režīmā regulē strāvas pozitīvo un negatīvo pusviļņu ilgumu attiecību. Zemas balansa vērtības veicina 

palielinatu loka dziļmetinātību, kā arī samazina elektrodu nodilumu. 

 FREQUENCY (Hz): TIG A/C režīmā regulē metināšanas strāvas frekvenci. Jo augstāka frekvences vērtība, jo koncentrētāks būs 

elektroloks, un otrādi. 

 T (SPOT): Punktmetināšanas režīmā regulē metināšanas ilgumu. 
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INDUSTRIĀLIE 
DECATIG 200E 

Galvenās īpašības: 
■ AC / DC strāva nerūsējošā tērauda un alumīnija 

metināšanai 

■ Augstfrekvences loks vieglākai tā aizdedzei, 
nebojājot volframa elektrodu 

■ Metināšana arī ar standarta elektrodiem, kā arī 
rutila un basic elektrodiem. 

 
 

TRADICIONĀLIE TIG  METINĀŠANAS APARĀTI 
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 Plazma ir griešanas aparāts. Kā tas strādā? 

■ Gaiss ar kompresora palīdzību tiek padots 

pie ļoti augstas temperatūras cauri 

elektriskam lokam, tā sasniedzot plazmas 

stāvokli. 

■ Liels enerģijas daudzums nāk ārā no degļa 

un koncentrējas nelielā caurumā. 

■ Tas ļauj mums griezt visus elektrību 

vadošus materiālus, piemēram, tēraudu, 

nerūsējošu tēraudu, alumīniju, varu u.c. ar 

lieliem biezumiem. 

PLAZMAS GRIEŠANA 
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1/6 IZEJAS STRĀVA 

2/6 GAISA SPIEDIENS UN PLŪSMA 

3/6 NOSLODZES CIKLS 

4/6 PAMATA MATERIĀLS 

5/6 MATERIĀLA BIEZUMS 

6/6 PATĒRIŅA MATERIĀLU KALPOŠANAS LAIKS 

Svarīgākās specifikācijas, kas būtu jāzina 
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■ Plazmas griešanas iekārtu izejas strāva vienmēr ir 

līdzstrāva DC. 

■  Tas ir svarīgi, jo ir saistīts ar materiāla biezumu, 

kuru var griezt. Jo vairāk ampēri mums ir, jo 

biezākus materiālus mēs varam sagriezt. 

Svarīgākās specifikācijas, kas būtu jāzina 1/6  

IZEJAS STRĀVA 
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2/6 SASPIESTAIS GAISS 
 

Ir minimālais un maksimālais gaisa spiediens, 

kas jānodrošina iekārtas normālai darbībai, 

bet arī šī vērtība ir saistīta ar griežamo 

material biezumu. Lai sagrieztu biezākus 

materiālus būs nepieciešams lielāks gaisa 

spiediens. 

 

Svarīgākās specifikācijas, kas būtu jāzina 
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■ Metināšanas aparātu darbspēja tiek deklarēta sekojoši: 

 
EN 60974.1 standarti attiecas uz visām profesionālm metināšanas iekārtām 
>Par produktu noslodzes ciklu tiek uzskatīts  procentuālais metināšanas LAIKS un, dzesēšanas laiks no visa 

10 minūšu perioda, atkarībā no uzstadītās metināšanas strāvas. 
Piemēram, ja iekārtai ir 150A @ 60% darba cikls, tas nozīmē, ka katrā 10 minūšu ciklā varēs metināt 6 

minūtes, un 4 minūtes būs dzesēšanas laiks, pie 150A strāvas. 
Lūdzu ņemiet vērā, ka: 

■ Samazinot izejas amperāžu, cikls būs lielāks. 

■ 60% cikls tiek uzskatīts par pilnu darba laiku visiem manuālajiem un pusautomātiskajiem 
metināšanas procesiem, kā MMA, MIG-MAG. 

■ 20% cikls ar maksimālo jaudu, būs pietiekams visiem nelieliem remontdarbiem un, auto virsbūves 
remontam. 

100% cikls ir nepieciešams katrā automatizētā metināšanas procesā, piemēram, ja MIG iekārta strādā ar 
robotu.

Svarīgākās specifikācijas, kas būtu jāzina 

3/6 NOSLODZES CIKLS 
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4/6 PAMATMATERIĀLS 
 

Plazmas iekārtas var griezt visus elektrību 

vadošus materiālus. 

 

Svarīgākās specifikācijas, kas būtu jāzina 
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5/6 MATERIĀLU BIEZUMS 
 

Rūpniecības sektorā lietotājiem ir 

nepieciešams griezt materialus gan ar 

lielu, gan mazu biezumu. Automobīļu 

remonta nozarē lietotājiem bieži ir 

nepieciešams strādāt ar ļoti zemām 

strāvām, lai nesabojātu metālu. 

 
Svarīgākās specifikācijas, kas būtu jāzina 
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6/6 PATĒRIŅA MATERIĀLU KALPOŠANAS LAIKS 
 

Plazmas iekārtas deglī koncentrējas ļoti liels enerģijas 
daudzums, un šī iemesla dēļ degļa detaļas ir 
pakļautas spēcīgām termiskām slodzēm un, līdz ar 
to ātrākai izdegšanai. 

Degļa detaļām jābūt vienmēr labā stāvoklī, lai būtu 
labs griešanas rezultāts, un deglis kalpotu ilgāk. 

Ieteicams biežāk kontrolēt degļa detaļu stāvokli, lai tas 
būtu vienmēr labā stāvoklī. 

 

Svarīgākās specifikācijas, kas būtu jāzina 
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PLAZMAS GRIEŠANAS INVERTERI 
 

 
I-PAC 1235 

Galvenās priekšrocības: 
● Var griezt visus elektrovadošus materiālus, piemēram, 

tēraudu, nerūsējošu tēraudu, alumīniju, augstas izturības 
tēraudu, tādu, ko izmanto mūsdienu automašīnu 
ražošanā. 

● Vēl vairāk, tam ir augsts griešanas ātrums, pateicoties 
augstai elektriskā loka koncentrācijai, kas ļauj griezt 
pamatmateriālu bez tā pārkarsēšanas un deformēšanas. 

● Griešanas strāva var mainīties no 5 līdz 40 ampēriem. 
Iestatījums ir atkarīgs no materiāla biezuma. 

● Ir iespējams iestatīt ļoti zemas izejas strāvas un gaisa 
spiediena vērtības, lai grieztu metāla loksnes, kuras 
pārklājas, nesabojājot pretējās loksnes. Tas ir ļoti svarīgs 
parametrs automobīļu pēcpārdošanas tirgū. 

 

 
AUTOMOTIVE 
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 Galvenās priekšrocības: 
● Aprīkots ar integrētu kompresoru. 
● Var griezt visus elektrovadošus materiālus, piemēram, tēraudu, 

nerūsējošu tēraudu, alumīniju, augstas izturības tēraudu, tādu, 
ko izmanto mūsdienu automašīnu ražošanā. 

● Vēl vairāk, tam ir augsts griešanas ātrums, pateicoties augstai  
elektriskā loka koncentrācijai, kas ļauj griezt pamatmateriālu bez tā  
pārkarsēšanas un deformēšanas. 

● Griešanas strāva var mainīties no 5 līdz 40 ampēriem. Iestatījums 
ir atkarīgs no materiāla biezuma. 

●  Ir iespējams iestatīt ļoti zemas izejas strāvas un gaisa 
spiediena vērtības, lai grieztu metāla loksnes, kuras 
pārklājas, nesabojājot pretējās loksnes. Tas ir ļoti svarīgs 
parametrs automobīļu pēcpārdošanas tirgū. 

I-PAC 1235 K AUTOMOTIVE 
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D-PAC 60-90-120 
Galvenās priekšrocības: 

 
INDUSTRIĀLĀS 

● Šīs tradicionālās iekārtas ir ļoti labas lieljaudas darbiem, 
jo tām ir ļoti augsts noslodzes cikls. Piemēram D-PAC 
120 tas ir 45A @ 100%, un tas nozīmē, ka tā var 
nepārtraukti griezt mazleģētu tēraudu ar biezumu 10-
12 mm. 

● Pilota loks 

● Augsta frekvence, kas ļauj aizdedzināt loku arī uz 
krāsotām metālu virsmām. 

● Izejas strāvas regulēšana dažāda biezuma griešanai. 
● Automātiskā degļa dzesēšanas sistēma 
● Darba parametru kontrole uz iekārtas priekšējā panela: 

gaisa padeves, ieejas jaudas un termoaizsardzības 
kontrole. 

TRADICIONĀLĀS PLAZMAS GRIEŠANAS IEKĀRTAS 
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Galvenās priekšrocības 
1 Ātra griezuma izpilde, salīdzinājumā ar veco sistēmu (pneimatiskās šķēres). 

2 Zemas izmaksas, jo tās strādā ar saspiestu gaisu. 

3 Ļoti labas kvalitātes griezumi, salīdzinājumā ar veco sistēmu (pneimatisko 
šķēres). 

4 Metāls netiek pārkarsēts un, līdz ar to detaļas netiek deformētas.  

5 Iespējams griezt arī USS tēraudus, ko vecās tehnoloģijas nevar sagriezt. 

6 Var strādāt arī ar ļoti nelielām strāvām, kas nebojā pieguļošus materiālus, 
arī tad, ja tie ir krāsoti. 

Galvenie trūkumi 
1 - Ir nepieciešams pastāvīgi precīzi kontrolēt degļa pozīciju, lai iegūtu 

kvalitatīvu griezumu. 

PRIEKŠROCĪBAS UN TRŪKUMI 
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■ Kāda veida materiālus es varu griezt? 

■ Vai es varu griezt visās pozīcijās? 

■ Kas notiktu, ja gaisa spiediens būs par 

zemu? 

■ Vai ir jānotīra metāls no krāsas?... 

VISBIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI 
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KNIEŽU PUNKTMETINĀŠANA 
Kniežu funkcija metāla lokšņu izvilkšanā 

 

■ Šajā procesā var izmantot dažāda 

veida instrumentus. 

■  Šajā procesā darbs tiek veikts vienā 

loksnes pusē un, šī iemesla dēļ remonts 

ir ātrāks un lētāks, nekā darot to ar 

vecajām tehnoloģijām. 

■  Punktmetināšanas process ir īslaicīgs, 

tāpēc detaļas temperatūra saglabāsies 

zemā līmenī, tādējādi, nedeformējot 

to. 
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■ Šis process ir domāts automobīļu remontam 
un, šī iemesla dēļ, to ir iespējams izmantot pie 
tēraudiem. 
 
 

■ Ar SW15 modeli var strādāt arī uz nerūsējošā 
tērauda un alumīnija. 

PAMATMATERIĀLS 
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PUNKMETINĀŠANAS IEKĀRTU KLĀSTS 
 

 
 

SW 22 Basic Evo – 2200A AUTOMOTIVE
 

Galvenās priekšrocības: 

● Samazināts svars un izmēri, salīdzinājumā ar 

tradicionāliem spoteriem (izvilcējiem). 

● Tā barošanas spriegums ir 230V un, šī īpašība 

samazina absorbēto instalācijas jaudu līdz 4 kW. 

● Uz aparāta priekšējā paneļa  ir tabula, kas parāda 

visus iestatījumus, visa veida darbiem. 

● Tas ir aprīkots ar vienu spoteri, vienmēr 
savienotu ar aparātu, dažāda veida remonta 
darbiem. 

● Termoaizsardzība. 
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SW 100 – 8000 Amps SYNERGIC 

 
 

 
 
 
 
 

Galvenās priekšrocības: 
 

 

● Mikroprocesors 
Optimizē metināšanas parametrus 

Sinerģiskā regulēšana: 

a) Automātiski iestata metināšanas parametrus 

atbilstoši izvēlētajam instrumentam un sagataves 

biezumam. 

b) Regulējams laiks un punktmetināšanas strāva. 

c) Divciparu displejs metināšanas strāvas 

iestatīšanai. 

d) Iespēja izmantot vienlaicīgi gan 

punktmetināšanas, gan izvilkšanas pistoli, kas palīdz 

ietaupīt laiku, nepieciešamu instrumentu nomaiņai. 

● PULSĀCIJAS REŽĪMI 

Nepārtraukta vienreizējā punktmetināšana un pulsa punktmetināšana 

augstas stiprības lokšņu metāliem un, cinkotam tēraudam. 

● SURESPOT automātiska kompensācija 

Automātiskā kompensācija sniedz katra punkta metinājuma vienmērīgumu. 
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■  Ļoti lielas strāvas plūsma, īsā laika 

periodā izejot cauri divām metālu 

loksnēm sametina tās kopā. 

■ Elektrodu galiem jābūt pienācīgi 

noslīpētiem, lai iegūtu pareizo kontaktu, 

pretējā gadījumā punktmetinājumu kvalitāte 

var būt zema. 

■ Turklāt, ir svarīgi ņemt vērā pareizo 

elektrodu turētāju spiedienu uz detaļām. 

PUNKTMETINĀŠANA 
Pretestības punktmetināšanas funkcija ar dubulto elektrodu 

pneimatisko pistoli 
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■ Iespēja izvilkt metāla loksnes no 

vienas puses. 

■ Ātra remontu veikšana. 

■ Ļoti laba remontdarbu estētiskā 

kvalitāte. 

■ Metāls netiek pārkarsēts un 

deformēts.  

PRIEKŠROCĪBAS 
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■ Punktmetināšanas process ir 
domāts automobīļu virsbūvju 
remontam un, šī iemesla dēļ tas 
ļauj metināt tēraudu. 

PAMATMATERIĀLS 
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SW 15 – 66000 JF 
Galvenās priekšrocības: 

AUTOMOTIVE 

● Kondensātora izlādes metināšanas 
sistēma (Volti). 

● Var sametināt materiālus ar lielu biezumu. 
●  Iekārta darbojas, balstoties uz savu shēmu, 

atkarībā no tā, kā mainās kniežu diametrs 
un materiāls. 

●  Iespēja regulēt no ciparu displeja strāvas un 
laika parametrus atbilstoši savām vajadzībām. 

●  Jaudas patēriņš ir tikai 0.4kW, lai 
uzlādētu kondensātoru 

● Termoaizsardzība 
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1 – Ātra remontu izpilde. 

2 - Ļoti laba remontdarbu estētiskā 

kvalitāte. 

3 - Metāls netiek pārkarsēts un 

deformēts.  

PRIEKŠROCĪBAS 
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■ Vai es varu saremontēt arī alumīnija 

detaļas? 

■ Kādu minimālo un maksimālo biezumu 

varu metināt? 

■ Vai es varu metināt netīrot nost krāsu no 

pamatmateriāla? 

VISBIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI 
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GALVENĀ TIRGUS STRATĒĢIJA 
■ Vispirms, katrai nopietnai kompānijai ir vajadzīga sava stratēģija. 

■ Mēs vēlamies piedāvāt produktus, kas pilnībā atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas būtu attiecināmi uz 
nopietniem piegādātājiem, nevis meklēt tikai lētāko cenu, riskējot pārdot nezināmas izcelsmes produktus? 

■ Diemžēl, brīnumi šajā ziņā nav iespējami un, parasti, kurš mazāk iztērē, izdarot izvēli par labu vislētākajam 
produktam, vēlāk ir spiests iztērēt daudz vairāk. 

■ Mūsu lielā pieredze pasaules mēroga tirgū pārliecināja mūs ieguldīt produktos, kas atbilst, pirmkārt, drošības 
standartiem un,  mūsu, ka arī  mūsu izplatītāju profesionalitātei. Ikviens viegli var pārdot lēti, bet tikai retais spēj 
sniegt pienācīgu tehnisko atbalstu klientiem, to nav iespējams nodrošināt bez ilggadējas pieredzes atbilstošajā 
jomā. 

■ Izvēloties produktu, lai uzturētu veiksmīgas ilgtermiņa biznesa attiecības, ir svarīgi pārliecināties, ka attiecīgā 
produkta ražotājs spēj piedāvāt Jums kvalitātes atbilstību jūsu prasībām, kā arī pēcgarantijas servisu. 

Ražotājs Deca piedāvā: 

■ Pēcpārdošanas informatīvo un materiālo atbalstu. 

■ Rezerves daļas, pieejamas daudzus gadus pēc tam, kad produkti tiek atjaunināti. 

■ Tehniskais atbalsts pa tālruni. 

■ Komerciālās apmācības par produktiem. 

■ Produkcijas sertifikāti un CE atbilstības deklarācijas. 

■ Saprātīgs piegādes laiks. 

■ Konkurētspējīgas produktu cenas. 

■ Mūsu oficiālo izplatītāju tehniskais atbalsts jūsu valstī. 
 
P.S. Mēs pilnībā apzināmies, ka tirgus pieprasa gandrīz vienmēr tikai zemākas cenas, bet, parasti, līdz ar to, pircējam 
pašam jāuzņemas visa atbildība par iegādātiem produktiem, tāpēc, izvēloties vislētākos pieejamus tirgū produktus, jūs 
tikai vēlāk atklāsiet to reālās izmaksas, saskaroties ar iepriekš minētajiem punktiem. 
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