
       
 

 

 

 

„Mobilios laboratorijos STEM žinių tobulinimui“ („Mobile laboratories 

for improvement of STEM knowledge“), Nr. 2020-1-LV01-KA201-

077502 projekto „Suvirinimas“ modulis  

 

SUVIRINIMAS 
 

Suvirinimas yra veiksmas, kai dviem ar daugiau dalių suteikiama nuolatinė forma. Tai 

daroma kaitinant arba spaudžiant. Asmuo, kuris profesionaliai užsiima suvirinimu, yra 

suvirintojas. Suvirintojo profesija daugelį metų išlieka geidžiamiausia profesionalų dešimtuke 

ir yra gerai apmokama profesija. Suvirinimas šiandien yra labai svarbus, nes daugelis pramonės 

šakų naudoja daug metalų, todėl svarbus tinkamas jų veikimas ir funkcionalumas. Tinkamai 

suvirinti metalai veikia teisingai ir saugiai. 

Suvirinimui gali būti naudojamos chemiškai panašios medžiagos. Suvirinama 

pagrindinė medžiaga ir papildoma medžiaga, ko pasekoje abi medžiagos sumaišomos ir 

susidaro suvirintoji jungtis. Galima suvirinti daugybę medžiagų, tokių kaip metalai, stiklas, 

plastikai, kompozitai ir kt. 

 

Istorija ir istorinis fonas 
 

Suvirinimo raidą galima atsekti senovėje. Ankstesni suvirinimo pavyzdžiai siekia 

bronzos amžių. Suspaudus jungtis buvo pagamintos mažos auksinės apvalios dėžutės. 

Skaičiuojama, kad šie junginai buvo gaminami daugiau nei prieš 2000 metų. Egiptiečiai ir 

Viduržemio jūros rytinės dalies gyventojai išmoko suvirinti geležies gabalus. Buvo rasta daug 

įrankių, pagamintų apie 1000 m. pr. k. 

Tik XIX amžiuje buvo išrastas toks suvirinimas, kokį žinome šiandien. XIX amžiaus 

viduryje buvo išrastas elektros generatorius, išpopuliarėjo lankinis apšvietimas. 1800-ųjų 

pabaigoje buvo sukurtas dujinis suvirinimas ir pjovimas. Buvo sukurtas lankinis suvirinimas 

anglies lanku ir metalo lanku, o varžinis suvirinimas tapo praktiniu procesu. 

 

 



Suvirinimo pavyzdys XIX amžiaus pabaigoje. 

 

Auguste De Meritens, dirbęs kabotų laboratorijoje Prancūzijoje, 1881 metais naudojo lanko 

šilumą, kad prijungtų akumuliatorių švino plokštes. Pirmasis suvirinimo patentą gavo kartu su 

juo dirbęs studentas Nikolai N. Benadros. Tai buvo anglies lankinio suvirinimo pradžia. 

 

Deguonies gamyba, o vėliau ir oro suskystinimas, 1887 m. įvedus pūtimo vamzdį arba degiklį, 

prisidėjo prie suvirinimo plėtros. Pirmasis pasaulinis karas atnešė didžiulę ginklų gamybos 

paklausą, pradėtas diegti suvirinimas. Amerikoje ir Europoje atsirado daug įmonių, gaminančių 

reikalavimus atitinkančius suvirinimo aparatus ir elektrodus. 

1920 metais pradėtas naudoti automatinis suvirinimas. Jį naudojant buvo statomi 

susidėvėję variklio velenai ir susidėvėję krano ratai. Automobilių pramonė jį taip pat naudojo 

galinės ašies korpusams gaminti. 

Amžiaus viduryje buvo išrasta daug naujų suvirinimo būdų. 1930 m. Kyle'as Tayloras 

buvo atsakingas už vinių suvirinimą, kuris netrukus išpopuliarėjo laivų statyboje. Tais pačiais 

metais buvo išrastas ir iki šiol populiarus lankinis suvirinimas povandeniniu būdu. 

Kiti naujausi suvirinimo pasiekimai apima 1958 m. elektroninio pluošto suvirinimo 

proveržį, leidžiantį giliai ir siaurai suvirinti naudojant koncentruotą šilumos šaltinį. Po lazerio 

išradimo 1960 m., suvirinimas lazerio spinduliu debiutavo po kelių dešimtmečių ir pasirodė 

esąs ypač naudingas didelio greičio automatiniam suvirinimui. 

 

Vaizdo įrašai: 

ENG 

https://www.youtube.com/watch?v=smKKTH4WvFk  

https://www.youtube.com/watch?v=C6JQ2-7zu0A  

https://www.youtube.com/watch?v=DJ5Z6cWWJaE  

https://drive.google.com/file/d/1bXXUzq8HqczDk3veqTfhh5PY-

ZB_BvIB/view?usp=sharing 

 

 
 

Suvirinimą atlieka atitinkamus mokymus baigęs suvirintojas, turintis pakankamai 

kompetencijos užsiimti suvirinimu. Suvirintojo darbo tikslas – metalo gaminių ir konstrukcijų 

gamyba. Suvirinimas – tai metalų sujungimas į neatskiriamą jungtį, kurioje taikomas vietinis 

https://www.youtube.com/watch?v=smKKTH4WvFk
https://www.youtube.com/watch?v=C6JQ2-7zu0A
https://www.youtube.com/watch?v=DJ5Z6cWWJaE
https://drive.google.com/file/d/1bXXUzq8HqczDk3veqTfhh5PY-ZB_BvIB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bXXUzq8HqczDk3veqTfhh5PY-ZB_BvIB/view?usp=sharing


dalių lydymas arba bendra deformacija. Yra daugiau nei 60 skirtingų suvirinimo būdų, kurie 

suskirstyti į dvi pagrindines grupes: 

● Suvirinimas sulydant; 

● Suvirinimas spaudžiant/ 

 

 
 

Pagrindinis suvirintojo darbas – suvirinimo darbų paruošimas, konstrukcijos paruošimas pagal 

brėžinį, suvirintų jungčių atlikimas bei rezultato po apdorojimas ir kontrolė. Darbui reikia 

mokėti skaityti brėžinius, išmanyti apdirbimo technologijas ir medžiagų savybes. 

 

 



 

Suvirinimo procese šiluma nukreipiama į metalines dalis sulydant jas į vientisą visumą. 

Todėl suvirinimo darbai turi daug pritaikymų laivų statybos, automobilių ir aviacijos 

pramonėje, taip pat sijų sujungimui statant pastatus ir tiltus, taip pat atliekant remonto ir 

restauravimo darbus. 

Suvirinimo srityje galima išskirti šias specializacijas: 

● suvirintojas 

● lituotojas 

● pjovėjas liepsna 

● taškinis suvirintojas 

● terminio virinimo suvirintojas 

 

 
Suvirinimas trintimi 

 

 
Litavimas 

 

Aukštos kvalifikacijos suvirintojai savo darbe naudoja labai įvairias medžiagas: titaną, 

aliuminį, plastiką ir kt. Suvirintojai savo darbą organizuoja bendradarbiaudami su kitais 

statybininkais, patys pasirenka reikalingus įrankius. Mažiau kvalifikuoti suvirintojai dažnai turi 

ribotas užduotis. Jiems skiriamos konkrečios suvirinimo užduotys, kurių būtinumas ir galimybė 

nuspręsta iš anksto. 

  



Tobulėjant technologijoms, nuolat atsiranda naujų galimybių kokybiškesniems 

suvirinimo darbams atlikti. Įdiegta suvirinimo mechanizacija: suvirinimo robotai, suvirinimo 

traktoriai, kur suvirintojo vaidmeniu tampa suvirinimo operatoriaus veikla, kur operatorius 

stebi procesą ir prireikus jį koreguoja. 

 

 

Gerai žinoti! 

Robotinis suvirinimas yra automatinis suvirinimas, daromas specialiu robotu. 

 
Pavyzdžiai: 

Suvirinimo robotas Motoman (naudojamas Bestnet AS) 

 

GECKO portatyvus suvirinimo traktorius 

https://www.youtube.com/watch?v=bf8fZj9eUJY 

RAILBULL suvirinimo traktorius 

https://www.youtube.com/watch?v=Wvjv4Lru7q8 

https://www.kmet.ee/et/tootmine/keevitamine/ 

 

Darbo sąlygos ir sauga 
 

Darbo sąlygos suvirinant gali būti įvairios – dirbama tiek patalpoje, tiek lauke. Turite 

būti pasirengę dirbti nepatogioje padėtyje, atlaikyti temperatūros svyravimus, aukštį ir 

triukšmą. Į aplinką išsiskiria kenksmingos dujos ir aerozoliai, todėl būtina kokybiška 

ventiliacija. Lankinio suvirinimo metu naudojama ultravioletinė ir infraraudonoji spinduliuotė. 

Suvirinant pavojingose patalpose, reikia atsižvelgti ir į elektros smūgio pavojų. 

Suvirintojas savo darbe naudoja suvirinimo, pjovimo dujomis, metalo pjovimo ir kėlimo 

įrangą, elektrinius ir mechaninius rankinius įrankius bei pagalbines priemones. Darbo padėtys 

skiriasi pagal užduotį, dirbama tiek horizontalia, tiek vertikalia padėtimi, rankų padėtis gali būti 

ir virš galvos. 

https://www.youtube.com/watch?v=bf8fZj9eUJY
https://www.youtube.com/watch?v=Wvjv4Lru7q8
https://www.kmet.ee/et/tootmine/keevitamine/


 
Suvirinimo ir litavimo darbus atliekančių asmenų darbas yra susijęs su nuolatine rizika 

dėl degančio ryškios liepsnos lanko, nuodingų garų išsiskyrimo ir darbo su karštomis 

medžiagomis. Jie dėvi specialius darbo drabužius, pirštines, dėvi rankų apsaugą ir avalynę, 

galvos ir rankų apsaugos kaukę, akinius, apsauginį gobtuvą, prie kurio pritvirtinama papildoma 

akinių pora. Visi daiktai pagaminti iš ugniai atsparios medžiagos. Akiniai turi apsaugoti akis 

nuo radiacijos, taip pat kibirkščių ir šlako dalelių. 

Suvirinimo dujos ir suvirinimo dūmai gali sukelti alergines reakcijas. Suvirinant dažytus 

paviršius ir legiruotą plieną išsiskiria toksiški junginiai. Suvirinant apsauginėmis dujomis, 

išsiskiria didelis ozono kiekis. Taip pat suvirintojas savo darbe susiduriama su dulkėmis ir kitais 

teršalais, taip pat su įvairiomis cheminėmis medžiagomis, kurios gali sukelti alergiją 

padidėjusio jautrumo žmonėms. 

 

Svarbu žinoti! 

Suvirinant reikia atsižvelgti į įvairius pavojus, tokius kaip optinė spinduliuotė, elektros 

pavojai, valdymo klaidos, gaisras dėl lakiųjų kibirkščių ir teršalų. 

 

Suvirintojo darbo laikas skiriamas detalių surinkimui, šlakų ir purslų šalinimui bei 

rezultatų vizualiai apžiūrai. 

Kadangi suvirintojai dirba statybvietėse, įprastas darbas pamainomis. Profesija taip pat 

reikalauja pasirengimo dirbti švenčių dienomis, taip pat anksti ryte, vėlai vakare ir naktį (pvz., 

reaguojant į avarijas). 

Mašinų, metalo ir aparatų gamybos įmonės iš bendrųjų suvirintojo įgūdžių labiausiai 

vertina darbo saugos žinias. Svarbiausiais pagrindiniais įgūdžiais ir žiniomis laikomos skirtingų 

darbo metodų išmanymas bei suvirinimui naudojamos įrangos ir pagalbinių priemonių 

išmanymas. Beveik taip pat svarbios yra įvairių medžiagų išmanymas ir techninių brėžinių 

skaitymas bei suvirinimo normų ir standartų išmanymas. Darbdavių nuomone, daugiau dėmesio 

reikėtų skirti gebėjimui išmanyti įvairias medžiagas. Šaltkalvystės ir vairavimo įgūdžiai yra 

būtini kaip papildomi įgūdžiai. Svarbiausios asmeninės savybės – punktualumas ir pareigos bei 

atsakomybės jausmas, taip pat fizinė ištvermė. 

Suvirintojas turi būti susipažinęs su statybinėmis, profesionaliomis saugos technikomis 

ir apsauginėmis priemonėmis bei žiniomis apie žalingą suvirinimo poveikį žmogaus 

organizmui. 

 



Įdomu žinoti! 

Suvirintojo kvalifikacija grindžiama gebėjimu žinoti su suvirinimu susijusius kintamuosius, 

tokius kaip suvirinimo procesas, gaminio forma, suvirinimo profilis, papildomos medžiagos, 

lakštų ir vamzdžių matmenys, suvirinimo padėtis. 

 

Daugelis su mašinų ir metalo pramone susijusių įmonių dirba projektiniu principu, o tai 

reiškia, kad laimėjus didesnius pirkimus, skubiai reikia didelio kiekio darbo jėgos, kuri galėtų 

iš karto atvykti į pagalbą. Todėl daugelis suvirintojų nori dirbti laikinaisiais darbuotojais, kad 

įmonėms pasiūlytų lanksčius sprendimus. Geri suvirintojai yra labai brangūs, ypatingai dideli 

atlyginimai mokami povandeninių laivų suvirintojams. 

 

 

 

 

 

Techninė informacija 
 

 
 

Suvirinimas kaip medžiagų sujungimo būdas plačiai naudojamas mechaninės 

inžinerijos, energetikos ir statybos įmonėse. Pramoninė suvirintų metalo konstrukcijų ir 

mechaninių gaminių gamyba vadinama suvirinta gamyba. 

 

Suvirinimo tikslas – išgauti jungiamoms dalims lygiavertį suvirintą jungtį, kurios 

mechaninės savybės (pvz., atsparumas tempimui, pailgėjimas trūkimo metu, gniuždymo darbo 

smūginis lenkimas) būtų ne žemesnės nei pagrindinio metalo. 

 

Suvirinimo pranašumai, palyginti su kitomis sujungimo technologijomis 

(pvz., litavimas, varžtinė jungtis, kniedyta jungtis): 

● pigiausias sujungimo būdas nuolatinėms jungtims padaryti; 

● aukštos mechaninės jungčių savybės; 

● sandūros gali būti atliekamos tiek viduje, tiek lauke; 

● sandūros yra lengvos ir mažo dydžio; 

● didelis produktyvumas; 

● tinka įvairioms medžiagoms, įskaitant kompozitus ir plastikus; 

● gali būti naudojamas įvairiose aplinkose, pvz., ore, vakuume, po vandeniu; 

● galimybė automatizuoti procesus, pvz., naudoti suvirinimo robotus. 

 

Suvirinimo trūkumai: 

● dauguma veiklų atliekamos rankomis, todėl suvirinant reikia didelių darbo 

sąnaudų; 



● daugelio suvirinimo procesų kokybė priklauso nuo suvirintojo profesinių 

įgūdžių; 

● procesas pavojingas suvirintojui dėl didelės energijos ir aukštos įtampos elektros 

naudojimo; 

● gali atsirasti suvirinimo defektų; 

● dažnai po suvirinimo reikia atlikti neardomąją jungčių patikrą; 

● į aplinką patenka toksiški junginiai. 

 

Suvirintos jungtys yra nenuimamos jungtys, pagamintos suvirinant. Suvirinimas 

daugiausia naudojamas metalinėms detalėms sujungti, tačiau taip pat galima suvirintomis 

jungtimis sujungti nemetalines dalis (pvz., keramines ir plastikines dalis) arba sujungti 

metalines ir nemetalines dalis. 

  

Suvirintų jungčių tipai išsiskiria abipuse suvirintų dalių padėtimi:  

● sandūrinės jungtys yra viename lygyje su jungtimis, o sandūrinės jungtys yra 

viena iš labiausiai paplitusių suvirinimo siūlių gamyboje; 

● suvirinti elementai ant užleistinių jungčių yra išdėstomi lygiagrečiai ir iš dalies 

persidengia vienas su kitu; 

● priešpriešinės arba tėjinės jungties atveju vienos dalies galas yra sujungtas su 

kitos dalies šoniniu paviršiumi; 

● kampinės jungtys – tai jungtys, kuriose jungiamos dalys yra viena kitai stačiu 

ar mažesniu kampu ir suvirinamos išilgai bendro krašto. 

● briauninės jungtys susiliečia išilgai šoninių paviršių, o suvirinti galai sulydomi 

suvirinimo metu. 

  

Vaizdo įrašas: 

ENG https://www.youtube.com/watch?v=8kbUZLuhrW8&list=RDCMUCVHH7j0zpl_ykHy

ul6rVrtA&index=5  

  

Suvirinimo siūlė – tai suvirinimo siūlės dalis, susidaranti kristalizuojantis išlydytam metalui 

suvirinimo vonelėje. Suvirinimo siūlės skirstomos į sandūrines ir kampines siūles pagal 

suvirinimo tipą.  

  

Sujungiant metalus išskiriami du suvirinimo tipai: 

● lydančiojo suvirinimo metu dviejų jungiamų dalių kraštai papildomo šilumos 

šaltinio pagalba sujungiami su išlydytu metalu arba su pridedamu papildomu 

metalo lydiniu ir susidaro bendras išlydyto metalo tūris, vadinamas suvirinimo 

vonia, kuri atvėsta ir suformuoja suvirinimo siūlę. 

Lydomojo suvirinimo pavyzdžiai yra rankinis lankinis suvirinimas, suvirinimas dujomis, 

suvirinimas lazeriu, plazminis suvirinimas. 

● slėginis suvirinimas apima plastinę jungiamų detalių briaunų deformaciją, per 

kurią formuojasi jungiamų detalių dalių tarpatominiai ryšiai ir šis paviršius 

vadinamas suvirinimu. Suvirinimas slėgiu užtrunka ilgiau nei lydomasis 

suvirinimas, nes šis procesas priklauso nuo jungiamųjų medžiagų fizikinių ir 

cheminių savybių, paviršiaus būklės, išorinės aplinkos ir kitų aktyvinimo 

priemonių (pvz., trinties, ultragarso). 

Suvirinimas slėgiu apima taškinį kontaktinį suvirinimą, linijinį suvirinimą, frikcinį suvirinimą, 

suvirinimą sprogdinimo būdu. 

  

Vaizdo įrašai: 

https://translate.google.com/translate?hl=et&prev=_t&sl=et&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8kbUZLuhrW8%26list%3DRDCMUCVHH7j0zpl_ykHyul6rVrtA%26index%3D5
https://translate.google.com/translate?hl=et&prev=_t&sl=et&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8kbUZLuhrW8%26list%3DRDCMUCVHH7j0zpl_ykHyul6rVrtA%26index%3D5


  

Taškinis suvirinimas 

ENG https://www.youtube.com/watch?v=AwL1CAg43PU 

  

Suvirinimas trintimi 

ENG 

https://www.youtube.com/watch?v=zhfjev_2c5I&list=RDCMUCVHH7j0zpl_ykHyul6rVrtA

&index=21  

  

Suvirinimas sprogdinimo būdu 

ENG https://www.youtube.com/watch?v=d87dd5T2yYg&list=RDCMUCVHH7j0zpl_ykHyu

l6rVrtA&index=25  

  

Ultragarsinis suvirinimas 

ENG https://www.youtube.com/watch?v=TH5Pkj3ew7k&list=RDCMUCVHH7j0zpl_ykHyu

l6rVrtA&index=5  

Pagrindiniai suvirinimo būdai ir pritaikymas 

 

● Rankinis lankinis suvirinimas padengtu elektrodu (MMA) arba 

suvirinimas elektrodu 

 

 
 

Rankinis lankinis suvirinimas naudojamas visų rūšių plieno, ketaus, nikelio, vario 

lydinių suvirinimui ir ribotai remontiniam aliuminio suvirinimui. Rankinis lankinis suvirinimas 

tinka suvirinti beveik visose suvirinimo padėtyse, o rankinis lankinis suvirinimas gali būti 

naudojamas suvirinimui patalpose, lauke ir povandeniniame suvirinime. 

 

Taikymas: metalinių konstrukcijų gamyba įvairiose erdvinėse padėtyse. 

 

Privalumai: platus suvirinimo medžiagų asortimentas, universalumas, įrangos 

paprastumas, gali būti naudojamas įvairiose aplinkose, geras įrangos transportavimas, lengvas 

suvirinimo parametrų nustatymas, gera suvirinimo kokybė, žemas triukšmo lygis ir pirkimo 

kaina. 

 

Trūkumai: mažas našumas, rankdarbių naudojimas (negali būti mechanizuotas), gali 

atsirasti suvirinimo defektų (pvz. daug pradžios ir pabaigos taškų), išsiskiria daug suvirinimo 

dujų. 

 

Vaizdo įrašai 

EST https://www.youtube.com/watch?v=r0FplaIFoYc 

ENG https://www.youtube.com/watch?v=ILH3al8iQOo 

https://translate.google.com/translate?hl=et&prev=_t&sl=et&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAwL1CAg43PU
https://translate.google.com/translate?hl=et&prev=_t&sl=et&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dzhfjev_2c5I%26list%3DRDCMUCVHH7j0zpl_ykHyul6rVrtA%26index%3D21
https://translate.google.com/translate?hl=et&prev=_t&sl=et&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dzhfjev_2c5I%26list%3DRDCMUCVHH7j0zpl_ykHyul6rVrtA%26index%3D21
https://translate.google.com/translate?hl=et&prev=_t&sl=et&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dd87dd5T2yYg%26list%3DRDCMUCVHH7j0zpl_ykHyul6rVrtA%26index%3D25
https://translate.google.com/translate?hl=et&prev=_t&sl=et&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dd87dd5T2yYg%26list%3DRDCMUCVHH7j0zpl_ykHyul6rVrtA%26index%3D25
https://translate.google.com/translate?hl=et&prev=_t&sl=et&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTH5Pkj3ew7k%26list%3DRDCMUCVHH7j0zpl_ykHyul6rVrtA%26index%3D5
https://translate.google.com/translate?hl=et&prev=_t&sl=et&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTH5Pkj3ew7k%26list%3DRDCMUCVHH7j0zpl_ykHyul6rVrtA%26index%3D5
https://www.youtube.com/watch?v=r0FplaIFoYc
https://www.youtube.com/watch?v=ILH3al8iQOo


 

● Gas welding 

 

  
 

Suvirinimas dujomis – tai procesas, kuriam nereikia sudėtingos įrangos ar elektros 

energijos šaltinio, o suvirinant dujomis galima suvirinti beveik visus šiuolaikinėje pramonėje 

naudojamus metalus ir jų lydinius. Degiosios dujos suvirinant dujomis yra acetilenas, propanas, 

gamtinės dujos, vandenilis, benzinas ir žibalo garai. Dujinis suvirinimas dažniausiai 

naudojamas statybose, žemės ūkyje ir remonto darbuose. 

 

Taikymas: mažo skersmens vamzdžių suvirinimui, ypač šildymo ir karšto vandens 

sistemų įrengimui, vandens ir dujų vamzdžių bei kitų vamzdžių konstrukcijų sujungimui. 

 

Privalumai: tinka suvirinti beveik visus plačiai naudojamus metalus, galima suvirinti 

ankštomis sąlygomis, suvirintojui matomos suvirinimo siūlės, suvirinimo dujomis įranga 

santykinai nebrangi ir lengvai perkeliama. 

 

Trūkumai: mažas našumas, mažas suvirinimo greitis, didelė dujų kaina ir didelis 

sprogimo pavojus, sunkumai užtikrinant stabilią kokybę. 

 

Vaizdo įrašas: 

ENG https://www.youtube.com/watch?v=-SA4D098u-Q 

 

● Lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu apsauginių dujų aplinkoje (MIG 

/ MAG) 

 

  
Suvirinant lydžiuoju elektrodu, suvirinimo siūlė susidaro lydant netauriuosius metalus 

ir papildomus metalus (elektrodo strypą). Dėl šios priežasties MIG/MAG suvirinimas dar 

https://www.youtube.com/watch?v=-SA4D098u-Q


vadinamas suvirinimu viela. Šis suvirinimo būdas vadinamas pusiau automatiniu, nes elektrodo 

padavimas yra mechanizuotas, o suvirinimo judesį atlieka suvirintojo ranka. 

 

Lankinis suvirinimas apsauginių dujų aplinkoje pagal naudojamų apsauginių 

dujų savybes skirstomas į dvi grupes: 

● MIG arba lankinis suvirinimas inertinių dujų aplinkoje (pvz., argono ir 

helio, naudojami aliuminio ir vario lydinių suvirinimui); 

● MAG arba lankinis suvirinimas aktyviosiose dujose (pvz., anglies dioksido 

ir jo mišinių su kitomis dujomis, naudojamas nerūdijančio plieno suvirinimui). 

 

Taikymo sritis: transporto priemonių gamyba ir remontas, plieninės konstrukcijos, tiltų 

statyba ir mechanikos inžinerija. 

 

Privalumai: didesnis našumas ir suvirinimo greitis, galima virinti visose suvirinimo 

padėtyse, geresnė suvirinimo kokybė, lengviau mechanizuoti ir automatizuoti, paprasta naudoti 

ir trumpi suvirintojo mokymai, gera išlydyto metalo apsauga nuo aplinkos oro. 

 

Trūkumai: reikalingas dujų balionas, kurį reikia periodiškai pildyti, sunku atlikti 

suvirinimą lauke. 

 

Vaizdo įrašai: 

EST https://www.youtube.com/watch?v=PzUfozxypIg 

ENG 

https://www.youtube.com/watch?v=zwVrHfgcKhs&list=RDCMUCVHH7j0zpl_ykHyul6rVrt

A&index=2 

ENG https://www.youtube.com/watch?v=twUAa5LWUvk 

ENG https://www.youtube.com/watch?v=elmDvqdeMKI 

 

4. Nesijungiančių elektrodų apsauginis suvirinimas dujomis (TIG suvirinimas) 

  
 

TIG suvirinimas – tai lankinis suvirinimas, kuris atliekamas nelydžiuoju elektrodu 

inertinių dujų aplinkoje. Argonas ir helis arba argono ir helio mišinys naudojami kaip 

apsauginės dujos. Visi metalai gali būti suvirinti TIG suvirinimu. 

 

Taikymo sritys: automobilių pramonė, chemijos pramonė, remonto darbai (aliuminis 

ir magnis bei jų lydiniai), metalo konstrukcijos, maisto pramonė, laivų statyba, vamzdynų 

tiesimas, slėginių indų ir katilų statyba, remonto darbai (plienas, nerūdijantis plienas, nikelio 

lydiniai, varis ir jo lydiniai), titano lydiniai. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PzUfozxypIg
https://www.youtube.com/watch?v=zwVrHfgcKhs&list=RDCMUCVHH7j0zpl_ykHyul6rVrtA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=zwVrHfgcKhs&list=RDCMUCVHH7j0zpl_ykHyul6rVrtA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=twUAa5LWUvk
https://www.youtube.com/watch?v=elmDvqdeMKI


Privalumai: tinka suvirinti visus metalus, labai geros kokybes, tolygus suvirinimas, 

nereikalingas joks papildomas metalas, automatizavimo galimybė, galima naudoti visose 

suvirinimo padėtyse, tinka plonam metalui suvirinti. 

 

Trūkumai: mažas našumas ir mažas suvirinimo greitis, būtinas rūdžių ir nešvarumų 

pašalinimas prieš suvirinimą, netinka storoms medžiagoms apdoroti, procesas reikalauja 

įgūdžių, didelės apsauginių dujų kainos. 

 

Vaizdo įrašai: 

EST https://www.youtube.com/watch?v=1eN13zKQmlk 

ENG https://www.youtube.com/watch?v=uO5pVLOAmD4 

 

 

 

 

● Plazminis suvirinimas 

  
 

Plazminis suvirinimas yra lankinio suvirinimo procesas, kurio metu kaip šilumos 

šaltinis naudojama koncentruota plazmos energija. 

 

Taikymo sritis: automobilių pramonė , baldų aksesuarų gamyba. Virinami įvairūs 

titano, nikelio ir aliuminio lydiniai, pavyzdžiui, nerūdijančio plieno ir aliuminio slėginiai indai 

bei vamzdynai. 

 

Privalumai: didelis suvirinimo greitis, gera suvirinimo kokybė, automatizavimo 

galimybė. 

 

Trūkumai: didelė įrangos kaina, dideli plazminio degiklio matmenys, kurie gali 

apriboti prieigą prie suvirinimo vietos esant ankštoms sąlygoms, plazminio degiklio antgalių 

susidėvėjimas. 

 

Vaizdo įrašas: 

ENG https://www.youtube.com/watch?v=5sDGpncKhzk 

 

● Suvirinimas lazeriu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1eN13zKQmlk
https://www.youtube.com/watch?v=uO5pVLOAmD4
https://www.youtube.com/watch?v=5sDGpncKhzk


   

Suvirinant lazeriu naudojamas lazerio spindulys, nukreiptas į metalų sandūrą. Šviesos 

pluošto šaltinis yra optinis kvantinis generatorius arba lazeris. 

 

Taikymas: metalų, plastikų ir kompozitų sujungimui, pavyzdžiui, elektronikos 

pramonėje, laivų statyboje ir automobilių pramonėje. Lazerinis suvirinimas taip pat naudojamas 

buities srityje - taisant papuošalus ir akinių rėmelius. 

 

Privalumai: didelis suvirinimo greitis ir našumas, gera suvirinimo kokybė, geros 

mechaninės siūlės savybės, automatizavimo galimybė. 

 

Trūkumai: didelė įrangos kaina ir palyginti mažas efektyvumas, poreikis naudoti 

tikslius ruošinius. 

 

Vaizdo įrašas: 

ENG 

https://www.youtube.com/watch?v=tTnXn498F90&list=RDCMUCVHH7j0zpl_ykHyul6rVrt

A&index=6 

 

Įdomūs pavyzdžiai! 

● Povandeninis suvirinimas 

 

    

 

Vaizdo įrašai: 

EST 

https://www.err.ee/506549/eesti-tuukrid-trotsivad-norras-ohte-ja-raskusi 

 

ENG 

https://www.youtube.com/watch?v=xigAr1aqZzY 

https://www.youtube.com/watch?v=Xzrng6GrxXA 

https://www.youtube.com/watch?v=Qbf0zh2HK_k 

https://www.youtube.com/watch?v=xzlS1IcI5zo 

 

● Suvirinimo menas 

https://www.youtube.com/watch?v=tTnXn498F90&list=RDCMUCVHH7j0zpl_ykHyul6rVrtA&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=tTnXn498F90&list=RDCMUCVHH7j0zpl_ykHyul6rVrtA&index=6
https://www.err.ee/506549/eesti-tuukrid-trotsivad-norras-ohte-ja-raskusi
https://www.youtube.com/watch?v=xigAr1aqZzY
https://www.youtube.com/watch?v=Xzrng6GrxXA
https://www.youtube.com/watch?v=Qbf0zh2HK_k
https://www.youtube.com/watch?v=xzlS1IcI5zo


 

       

 

   

 

 

PAMOKA 
 

Pamokos tema:  Kampinės siūlės suvirinimo simuliavimas lydžiuoju glaistytuoju elektrodu 

žemutinėje kampinėje padėtyje (PB) 

Pamokos trukmė: 45 min. 

Pamokos tikslas: supažindinti su vienu suvirinimo procesu. 

Priemonės: Suvirinimo simuliatorius „Lincoln VRTEX 360“. 

 

Su suvirinimo simuliatoriumi turime galimybę suvirinti dvejais suvirinimo procesais: 

- 135 procesas - suvirinimas pusautomačiais (lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu 

apsauginių dujų aplinkoje); 

- 111 procesas - Suvirinimą elektrodais (rankinis lankinis suvirinimas lydžiuoju 

glaistytuoju elektrodu). 

 

Galima rinktis kampinių siūlių, lakštų sandūrinių siūlių bei vamzdžių sandūrinių siūlių 

suvirinimą visose erdvinėse padėtyse PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, H-L045, J-L045. 
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Rezultatas 



 
 

Jeigu virinama vienasluoksnė siūlė, po rezultato atsiradimo galima ją pakartoti 

spaudžiant žydra mygtuką „New coupon“ arba rinktis viską iš naujo nuo pirmo žingsnio, 3 

žingsnyje pasirenkant sudėtingesnę suvirinimo padėtį. Tuo tarpu jeigu virinama daugiasluoksnė 

siūlė, spaudžiama balta rodyklė „Next“ ir virinamos sekančios siūlės, priklausomai nuo to kiek 

iš viso privalo būti siūlių (Pass 1/3). 

TESTAS  



Klausimai 

 

Nr Klausimas Atsakymai Teisingas atsakymas 

1.  Į kokias dvi 

pagrindines grupes 

skirstomi suvirinimo 

būdai ?  

A. Suvirinimas sulydant 

B. Suvirinimas spaudžiant 

C. A ir B variantai  

2.  Kokie pagrindiniai 

suvirintojo darbai? 

A. Suvirinimo darbų paruošimas. 

B. Konstukcijos paruošimas pagal 

brėžinį. 

C. Suvirinimo jungčių atlikimas 

D. Rezultato kontrolė. 

E. Visi aukščiau išvardinti variantai. 

 

 

3.  Kur nukreipaima 

suvirinimo procese 

šiluma ?  

A. Šiluma nukreipiama į detalės 

laikiklio paviršių.  

B. Šiluma nukreipaiama į metalines 

suvirinamas dalis. 

 

 

4.  Suvirinimo metu 

būtina kokybiška oro 

ventiliacija ?  

 

A. Būtina kokybiška ventiliacija. 

B. Nebūtina kokybiška ventiliacija. 

  

5.  Suvirintojui būtina 

išmanyti medžiagų 

savybes?  

A. Suvirintojui nebūtina išmanyti 

medžiagų savybes.  

B. Suvirintojui būtina išmanyti 

medžiagų savybes.  

 

 

6.  Nuo ko turi 

apsaugoti akiniai, 

atliekant suvirinimo 

ar litavimo darbus ? 

A. Akiniai turi apsaugoti nuo 

radiacijos. 

B. Akiniai turi apsaugoti nuo 

kibirkščių. 

C. Akiniai turi apsaugoti nuo šlako 

dalelių. 

D. Visi išvardinti variantai 

 

7. Ar galima 

suvirinimo darbus 

atlikti vandenyje ? 

A. Galima atlikti suvirinimo darbus 

vandenyje. 

B. Negalima atlikti suvirinimo darbus 

vandenyje. 

 

 

 



 

TESTAS  
Teisingi atsakymai 

 

Nr Klausimas Atsakymai Teisingas atsakymas 

1. Į kokias dvi pagrindines 

grupes skirstomi 

suvirinimo būdai ?  

A. Suvirinimas sulydant. 

B. Suvirinimas spaudžiant. 

C. A ir B variantai. 
C 

2. Kokie pagrindiniai 

suvirintojo darbai? 

A. Suvirinimo darbų paruošimas. 

B. Konstukcijos paruošimas pagal 

brėžinį. 

C.  Suvirinimo jungčių atlikimas. 

D. Rezultato kontrolė. 

E. Visi aukščiau išvardinti variantai. 

E 

3. Kur nukreipaima 

suvirinimo procese 

šiluma ?  

A. Šiluma nukreipiama į detalės 

laikiklio paviršių.  

B. Šiluma nukreipaiama į metalines 

suvirinamas dalis. 

 

B 

4. Suvirinimo metu būtina 

kokybiška oro 

ventiliacija ?  

A. Būtina kokybiška ventiliacija. 

B. Nebūtina kokybiška ventiliacija. A 

  5. Suvirintojui būtina 

išmanyti medžiagų 

savybes?  

A. Suvirintojui nebūtina išmanyti 

medžiagų savybes.  

B. Suvirintojui būtina išmanyti 

medžiagų savybes.  

 

B 

  6. 

 

Nuo ko turi apsaugoti 

akiniai, atliekant 

suvirinimo ar litavimo 

darbus ? 

A. Akiniai turi apsaugoti nuo 

radiacijos. 

B. Akiniai turi apsaugoti nuo 

kibirkščių. 

C. Akiniai turi apsaugoti nuo šlako 

dalelių. 

D. Visi išvardinti variantai. 

D 

 7. Galima suvirinimo 

darbus atlikti vandenyje ? 

A. Galima atlikti suvirinimo darbus 

vandenyje. 

B. Negalima atlikti suvirinimo darbus 

vandenyje. 

A 

 


