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Pirmos pakopos bakalauro studijų baigiamuosius darbus (BD), toliau vadinamus tiesiog darbais,  

sudaro: 

- Tekstinė dalis (aiškinamasis raštas); 

- Grafinė dalis (brėžiniai, grafikai, schemos ir kt.). 

Darbo tekstinė dalis įrišama plastikinėmis spiralėmis, o grafinė dalis – brėžiniai suvyniojami į 

ruloną (ne lankstomi). 

 

1. Tekstinė dalis 

BD aiškinamojo rašto (tekstinės dalies) apimtis be priedų turi būti 40 – 60 psl. (apie 90 tūkst. – 

140 tūkst. ženklų). Tekstinę dalį sudaro: 

1. Viršelis (titulinis lapas). 

2. Antraštinis lapas. 

3. Užduotis. 

4. Anotacija lietuvių kalba. 

5. Anotacija anglų kalba. 

6. Sąžiningumo deklaracija. 

7. Turinys. 

8. Paveikslų sąrašas (nurodomas paveikslo numeris, pavadinimas, puslapis). 

9. Lentelių sąrašas (nurodomas lentelės numeris, pavadinimas, pradžios puslapis). 

10. Santrumpos. 

11. Įvadas. 

12. Pagrindinis tekstas. 

13. Išvados ir pasiūlymai. 

14. Literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašas. 

15. Priedai (brėžinių specifikacijos ir pan.). 

 

1.1. Dokumentai 

Viršelio forma ir antraštinis lapas Word formatu yra patalpinti internete: 

http://ti.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/automobiliu-transporto-katedra/studijos/51311#68202. Jose 

užpildomi būtini laukai ir atspausdinami. Antraštinį lapą pasirašo vedėjas, vadovas, brėžinių normų 

kontrolierius ir, jei reikia, konsultantas. 

Užduoties lapą privalo užpildyti ir pasirašyti darbo vadovas. Taip pat joje pasirašo užduotį gavęs  

studentas ir patvirtina katedros vedėjas. 

http://ti.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/automobiliu-transporto-katedra/studijos/51311#68202
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Anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis, bei sąžiningumo deklaracija pildomos internete: 

https://medeine.vgtu.lt/ ir iš interneto atsispausdinamos. Nustatytos formos sąžiningumo deklaraciją 

privalo pasirašyti studentas. 

Pažymą apie darbą (vadovo atsiliepimą) pasirašo jį rašęs darbo vadovas. Recenziją pasirašo ją 

parašęs recenzentas. Pažyma apie darbą (vadovo atsiliepimą) ir recenzija į baigiamąjį darbą neįrišami, 

o tik įdedami į įrištą darbą.  

1.2. Turinys ir įvadas 

Turinys – iš eilės surašytos BD teksto dalys ir jų puslapiai. Tarpai tarp turinį sudarančių dalių 

pavadinimų ir jų puslapių skaičių turi būti užpildyti taškais taip, kad būtų patogu surasti norimus 

puslapius. Į turinį neįtraukiamos šios dalys: viršelis, antraštinis lapas, užduoties lapas, anotacijos ir 

sąžiningumo deklaracija. Visi šie lapai įskaičiuojami į bendrą puslapių skaičių, tačiau 

nenumeruojami.  

Turinyje pirmiausia nurodomas įvado puslapis, o toliau išvardijami visi pagrindinio teksto skyriai, 

poskyriai ir nurodomi puslapiai, kuriuose jie yra. Turinio gale nurodomi išvadų, literatūros sąrašo ir 

priedų puslapiai.  

Įvade (1 – 2 psl.) pristatomas nagrinėjamas objektas ar problema, apibūdinami pagrindiniai 

klausimai, skaičiavimo metodai su komentarais, kodėl pasirinktas vienas ar kitas 

sprendimas, numatomi darbo tikslai ir rezultatai.  

1.3. Pagrindinis tekstas 

Pagrindinis tekstas, kaip ir visas BD tekstas yra renkamas kompiuteriu 12 pt. Times New Roman 

šriftu (Normal variantas), 1,5 eilutės intervalu. Tekstas lygiuojamas į abi puses. Pirmoji pastraipos 

eilutė atitraukiama į dešinę 1...1,5 cm. Tekstas renkamas vienoje A4 formato lapo pusėje lauke 

paliekant tokio pločio paraštes: 

- kairioji – 30 mm; 

- dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm; 

- viršutinė – 20 mm; 

- apatinė – ne mažesnė kaip 20 mm. 

Renkant tekstą kompiuteriu tarp dydžio skaitinės vertės ir jo vieneto simbolio, tarpelį reikėtų 

daryti nenutrūkstamo tarpelio (nonbrakable space) ženklu, kuris spausdinamas vienu metu 

spaudžiant tris klavišus Ctrl+Shift+Space.  

 

https://medeine.vgtu.lt/
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PAVYZDYS 

LSTºENºISOº22768º -º1:2001.·Bendrosios·leistinosios·nuokrypos.¶ 

Varžtas·M10x25·DINº961¶ 

Kaina·10º000ºLt¶  

Temperatūra·50ºC,·galia·100ºkW¶ 

1ºpav.,·2.1ºlentelė.¶  

Pagrindinio teksto turinį priklausomai nuo užduoties sudaro: 

1. Projekto techninis pagrindimas ir literatūros apžvalga (5 – 10 psl.). 

2. Darbe projektuojamų objektų (konstrukcijos, įrenginio, įmonės) konstrukciniai ir 

technologiniai skaičiavimai (30 – 40 psl.) 

3. Darbų saugos (priešgaisrinės, apšvietimo, ventiliacijos aprašymai ir skaičiavimai) ir 

aplinkosaugos (oro, vandens ir nuotekų valymo aprašymai ir skaičiavimai) klausimai turi būti 

susieti su darbe projektuojamu objektu (iki 10 psl.). 

4. Projekto ekonominis įvertinimas (2 – 3 psl.).  

5. Darbo rezultatų aptarimas, išvados ir pasiūlymai (1 – 2 psl.). 

Teksto puslapiai numeruojami apačioje, lapo centre, skaitmenimis be taškų ir brūkšnelių, 10 pt. 

dydžio šriftu. 

1.4. Teksto skirstymas 

Tekstas skirstomas į skyrius, poskyrius, punktus, papunkčius. Skyrių ir poskyrių pavadinimai 

atskiriami nuo teksto vienos eilutės intervalu. Jie žymimi taip: 

1. Skyriaus pavadinimas rašomas mažosiomis raidėmis, išskyrus pirmąją raidę, išryškintu 

(Bold) šriftu. Pavadinimo žodžių kelti negalima, taškas gale nededamas. 

1.1. Poskyrio pavadinimas rašomas taip pat kaip ir skyriaus pavadinimas. 

1.1.1. Punktas (be pavadinimo)  

1.1.1.1. Papunktis (be pavadinimo) 

- padala (be pavadinimo) 

1.5. Formulių rašymas 

Formulių matematinių išraiškų simbolius rašyti Italic šriftu 11 pt. dydžiu, indeksus – 9 pt. 

Formulės numeruojamos atskirai kiekvieno skyriaus ribose. Formulės puslapyje turi būti centruotos, 

o jų numeriai rašomi arabiškaisiais skaitmenimis apvaliuose skliaustuose, dešinėje lapo pusėje.  
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Pagal formules atlikti skaičiavimai užrašomi tokia tvarka. Pirmiausiai užrašoma formulė ir iš 

karto po formule pateikiami formulėje esančių simbolių ir skaitinių koeficientų paaiškinimai, jeigu jų 

iki tol nebuvo tekste. Kiekvieno simbolio paaiškinimas rašomas iš naujos eilutės tokia tvarka, kokia 

jie pateikiami formulėje. Pirmoji paaiškinimo eilutė turi prasidėti žodžiu „čia“ ir dvitaškiu. 

Po paaiškinimo formulės raidinių simbolių vietoje įrašomos dydžių vertės, po lygybės ženklo 

pateikiamas skaitinis rezultatas ir jo matavimo vienetas SI sistemoje. Trupmeninių skaičių 

dešimtainės dalys atskiriamos kableliais. Skaitinis rezultatas pateikiamas ne daugiau kaip 3 

reikšminių ženklų po kablelio tikslumu. 

Skaičiai, sudaryti iš daugelio skaitmenų (išskyrus metus), gali būti grupuojami po tris paliekant 

tarp jų tarpą, pvz.: 1 242 245. 

PAVYZDYS 

TP ir ER darbų metinė apimtis apskaičiuojama pagal  formulę: 

1000
,

tLN
T m

ERTP


 ;   (1.1) 

čia: N – per metus aptarnaujamų automobilių skaičius, N = 4 500,  

Lm – metinė automobilio rida, Lm  = 11 000 km, 

t – TP ir ER lyginamasis darbų imlumas, t = 0,9 žm.·h / 1 000 km. 

44550
1000

9,0110004500
, 


ERTPT  žm.·h / 1 000 km. 

1.6. Lentelės 

Darbe pateiktos lentelės turi būti sunumeruotos ir turėti pavadinimus. Lentelių numeriai su 

pavadinimais rašomi virš lentelės ir lygiuojami prie kairiosios lapo pusės. Lentelės pirmasis skaičius 

reiškia skyriaus numerį, o po taško einantis skaičius – lentelės numerį. Lentelių numeriai su 

pavadinimais rašomi 11 pt dydžio šriftu, mažosiomis raidėmis, išskyrus pirmąją raidę. Lentelės 

numeris ir žodis „lentelė“ rašomas Bold šriftu, o pavadinimas Normal (pvz., 1.1 lentelė. 

Pavadinimas). Sunumeruotų lentelių sąrašas pateikiamas po turinio ir paveikslų sąrašo.  

Tarp lentelių ir teksto turi būti paliekamas vienos eilutės intervalas. 
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PAVYZDYS 

2.2 lentelė. TA ir ER zonos patalpų įrengimų suvestinė 

Eil. 

Nr. 

Įrengimas, markė Kiekis, 

vnt. 

Gabaritai, 

mm 

Užimamas plotas, 

m2 

1 2 3 4 5 

1 Dviejų stovų 2,5 t elektrinis 

mechaninis keltuvas Ravagliovi 

KPN305MB 

4 3310 x 2107 6,97 

2 Ratų balansavimo staklės RAV 

GT2.120C/120 

1 1220 x 575 0,70 

3 Dujų analizatorius FLUX 2000-4 1 300 x 200 0,06 

4 Žibintų tikrinimo ir reguliavimo 

stendas BOSCH EFLE61 

1 400 x 300 0,12 

5 Ritininis stendas stabdžiams tikrinti 

MAHA 

1 1300 x 3000 3,90 

6 Dviejų talpų (naujos ir naudotos 

alyvos) įrenginys alyvai keisti 

FLEXBIMEC 3014 

1 640 X 480 0,31 

Darbe pateiktos lentelės turi būti sunumeruotos ir turėti pavadinimus. Lentelių numeriai su 

pavadinimais rašomi virš lentelės Lentelėse, kurios tęsiasi per kelis puslapius, kiekvieno kito lapo 

pradžioje turi būti užrašas „x lentelės tęsinys“, kur x – lentelės numeris. Paskutiniame lentelės lape 

vietoje žodžio „tęsinys“ turi būti „pabaiga“. Kiekviename lentelės lape turi būti pakartoti lentelės 

stulpelių pavadinimai arba turi būti surašyti stulpelių numeriai. 

PAVYZDYS 

2.2 lentelės pabaiga 

1 2 3 4 5 

7 Galandinimo įrenginys ROTUNDA 1 590 x 160 0,09 

8 Darbastalis GRAFTSMANN 65536n 3 737 x 825 0,61 

9 Įrankių spinta C2-160A 1 1400 x 860 1,20 

10 Kompresorius FIAE IR 1 1200 x 460 0,55 

11 Suvirinimo aparatas 6556N 1 1223 x 825 1,01 

12 Padangų montavimo stendas CORCHI A2001S 1 980 x 770 0,75 

13 Dulkių siurblys STOKKER A 2204 1 430 x 380 0,16 

14 Dyzelinių variklių dūmomatis MDO - 2 1 590 x 160 0,09 

15 Gręžimo staklės Metabo MAG 832 1 1500 x 700 1,05 

16 Pneumatinių įrankių komplektas BOSCH 1 1500 x 700 1,05 

17 Ratų montavimo įrenginys HM 3400 1 1400 x 860 1,20 

Pagrindinėje teksto dalyje esanti lentelė pagal apimtį neturėtų viršyti 3 lapų. Jei lentelė didesnė, 

ji dedama į priedus, o tekste tik pateikiami pagrindiniai tos lentelės rezultatai (gali būti daroma maža 

sutraukta lentelė) ir nuoroda į priedą.  
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Jei lentelė viršija 20 lapų, ji nededama net į priedus, tačiau absolventas privalo saugoti (kol 

neapgins BD) juodraščius arba skaičiavimų kompiuterines bylas, kad prireikus galėtų parodyti. Po 

BD gynimo reikia tokius didelius priedus įtraukti į kompaktinius diskus ir atiduoti į archyvą. 

1.7. Iliustracijos 

Darbo tekstas iliustruojamas brėžiniais, nuotraukomis, schemomis, grafikais, kurie turi paaiškinti 

tekste pateiktą informaciją. Iliustracijos vadinamos paveikslais ir žymimos santrumpa – pav.  Jos turi 

būti sunumeruotos ir turėti pavadinimus. Paveikslo pirmasis skaičius reiškia skyriaus numerį, o po 

taško einantis skaičius – paveikslo numerį. Paveikslų numeriai su pavadinimais rašomi 11 pt dydžio 

šriftu, mažosiomis raidėmis, išskyrus pirmąją raidę. Paveikslo numeris ir santrumpa „pav.“ rašomi 

Bold šriftu, o pavadinimas Normal (pvz., 3.1 pav. Pavadinimas). Sunumeruotų paveikslų sąrašas 

pateikiamas po turinio.  

Paveikslai su jų numeriais ir pavadinimais lape išdėstomi centruotai. Paveikslų pavadinimai 

rašomi apačioje, po paveikslais.  

Paveikslai turi būti aiškūs ir gerai įžiūrimi. Tarp paveikslo ir teksto turi būti vienos eilutės 

intervalas. 

 

PAVYZDYS 

 

3.4 pav. Skaičiuojamoji schema ir įrąžų diagramos 
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1.8. Nuorodos, literatūros sąrašas ir priedai 

Tekste pateikiamos nuorodos į naudotus literatūros šaltinius pateikiamos paprastuose skliaustuose 

(...), nurodant pirmą leidinio autorių ir išleidimo metus. Teksto nuorodose, vardai ir inicialai rašomi 

prieš pavardes. Pav.: (R. Pečeliūnas 2012). Jei leidinys neturi autorių, nuorodoje pavadinimas 

pateikiamas Italic šriftu, pvz.: (Literatūros... 2010). 

Literatūros sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka (pagal pavardes originalo kalba), pirmiausia 

pateikiama lotynų kalbos alfabetu (lietuvių, anglų ir kitomis kalbomis) po to – kirilica (rusų kalba). 

Paskiausiai seka internetinių puslapių nuorodos. Literatūros sąraše pirmiausiai rašoma autoriaus 

pavardė, tada po kablelio vardai ir inicialai. Pav.: Lazauskas, J. 2005. Įmonių ūkinės ir komercinės 

veiklos ekonominė analizė. Vilnius: Technika. 202 p. 

Prieduose sudedamos BD surinkimo brėžinių specifikacijos. Taip čia gali būti patalpinta 

papildoma medžiaga: darbe panaudota techninė dokumentacija ir programos. 
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2. Grafinė dalis 

Grafiniai BD brėžiniai atliekami kompiuteriu ir braižomi ne mažesnio kaip A1 formato lapuose. 

BD brėžinių linijos ir jų pločiai turi atitikti LST ISO 128-24 reikalavimus. Taip pat linijos, jų pločiai 

ir elementų ilgiai turi būti tokie, kad vizualiai būtų nesunkiai įžiūrimi BD gynimo metu. 

Brėžiniuose pateikiamų objektų projekcijų metodai turi atitikti LST ISO 128-30 ir LST ISO 5456-2, 

o jų vaizdai LST ISO 128-30 ir 34, pjūviai LST ISO 128-40, 44 ir 50 reikalavimus.  

Brėžinio lape gali būti pateikta ir tekstinė informacija bei būtinos lentelės (pav. generaliniame 

plane, pastato plane arba technologiniame brėžinyje numatytų postų, darbo vietų ir įrenginių 

išdėstymas). Teksto ir lentelių vieta turi būti numatyta dešiniajame brėžinio lapo krašte, o jeigu to 

nepakanka apatinėje lapo dalyje. 

Surinkimo brėžinys braižomas visam projektuojamam objektui arba atskiriems projektuojamo 

objekto mazgams, agregatams, junginiams. Surinkimo brėžinyje turi būti pateikta: 

- pakankamas objekto vaizdų skaičius, iš kurių būtų suprantama kaip objektas veikia; 

- objekto sudėtinių dalių pozicijų numeriai (LST EN ISO 6433); 

- objekto gabaritiniai matmenys ir jų leistinos nuokrypos (LST EN 2768-1 ir 2); 

- objekto surinkimui būtini išlaikyti matmenys ir jų leistinos nuokrypos (LST EN 2768-1 ir 2); 

- skylės ir veleno matmenų suleidimai (LST EN ISO 286-1); 

- techninės sąlygos (arba reikalavimai), kurios turi būti įvykdytos surinkimo metu ir 

eksploataciniai reikalavimai (jos surašomos virš pagrindinio įrašo, dešiniajame brėžinio lapo 

krašte); 

- detalių padėties reguliavimo ir mechanizmo kraštinių padėčių matmenys. 

Detalių darbo brėžiniuose turi būti pateikta: 

- pakankamai projekcijų, vaizdų ir pjūvių, kad būtų įmanoma suprasti detalės konfigūraciją; 

- visi matmenys reikalingi detalei pagaminti; 

- visų matmenų leistinos nuokrypos (LST EN 2768-1 ir 2), nurodant juos ties matmenimis arba 

bendru užrašu detalės techninėse sąlygose; 

- geometrinės gaminio specifikacijos: detalės geometrinės formos, padėties, orientacijos ir 

mušimo leidžiamosios nuokrypos (LST EN ISO 1101); 

- detalės paviršiaus reljefo ir paviršiaus šiurkštumo žymėjimai, vienus nurodant ties detalės 

paviršiais, kitus – apatiniame dešiniajame kampe (LST EN ISO 4288 ir LST EN ISO 1302); 

- techninės sąlygos (arba reikalavimai), kurios surašomos virš pagrindinio įrašo, dešiniajame 

brėžinio lapo krašte. 

-  
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Detalės darbo brėžinio techninėse sąlygose (arba reikalavimuose) turi būti pateikta: 

- reikalavimai detalės gamybai (reikalavimai detalės ruošiniui, jos terminiam arba 

termocheminiam apdorojimui ir dangai) 

- grafinėje dalyje nenurodytos matmenų tolerancijos. 

Pagrindinė įrašų lentelė yra braižoma kiekvieno grafinio dokumento (brėžinio, eskizo) 

apatiniame dešiniajame lapo kampe.  

 

Šioje lentelėje atskirose skiltyse įrašoma: 

2.1 lentelė. Pagrindinės įrašų lentelės skilčių užpildymo turinys 

Eil. Nr. Skiltys Užpildymo turinys 

1. Atsakinga žinyba Fakulteto ir katedros kodas („TIAT”) 

2. Savininkas Grupės šifras (pav., „AT- 5/1”) 

3. Sudarė Studento v. pavardė 

4. Tikrino Vadovo v. pavardė 

5. Konsultantas Konsultanto (normų kontrolerio) v. pavardė 

6. Dokumento tipas Brėžinio tipas (žiūr. žemiau pateiktą paaiškinimą) 

7. Pavadinimas Pavaizduoto objekto pavadinimas 

8. Dokumento 

statusas 

„Baigiamasis darbas” 

9. Žymuo Dokumento kodinis žymėjimas (žiūr. žemiau pateiktą paaiškinimą) 

10. Laida Dokumento laidos žymuo („A”) 

11. Kalba Dokumento kalbos kodas („Lt”) 

12. Lapas Lapo numeris ir dokumentą sudarančių lapų skaičius (pav., „1/2”, „2/2”) 

13. Medžiaga Pildoma tik detalių brėžiniuose 

14. Mastelis Mastelis parenkamas pagal LST EN ISO 5455 ir šią rekomenduojamą 

eilutę: 

- Didinimo masteliai: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 50:1; 

- Mažinimo masteliai: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:20; 1:50; 

1:100; 1:200; 1:500; 1:1000. 
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Žymuo (9 poz.) visiems baigiamojo darbo grafiniams dokumentams sudaromas pagal tvarką 

pateiktą 2.1 pav.: 

 

2.1 pav. Baigiamojo darbo žymens struktūra 

Dokumento tipo (6 poz.) šifras parenkamas iš 2.2 lentelės. 

2.2 lentelė. Dokumento tipų pavadinimai ir jų šifrai 

Eil.Nr. Dokumento tipo pavadinimas Šifras 

1. Detalės brėžinys - 
2. Surinkimo brėžinys SB 
3. Bendrojo vaizdo brėžinys BV 
4. Gabaritinių matmenų brėžinys GB 
5. Detalusis brėžinys DB 
6. Generalinis planas GP 
7. Pastato planas PP 
8. Technologinis brėžinys TB 
9. Aiškinamasis raštas AR 
10. Techninės sąlygos TS 
11. Patentinis formuliaras PF 
12. Grafinė dokumentacija (diagramos, grafikai, lentelės ir kt.) G1, G2 ir t.t. 
13. Schemos (pagal rūšį): 

a) elektros 
b) kinematikos 
c) hidraulikos 
d) pneumatikos 
e) mišrioji 

 
E 
K 
H 
P 
Žymima keliomis raidėmis 

14. Schemos (pagal paskirtį): 
a) struktūrinė 
b) funkcinė 
c) principinė 
d) montažo 
e) sujungimų 
f) bendroji 
g) išdėstymo 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

Studijų pakopa: B - pagrindinės studijos (bakalaurai), ? - kryptis programoje (transporto krypčiai 

žymima T).  

Medžiaga (13 poz.) turi būti pateikta, nurodant medžiagos standartą ir jo numerį. Automobilių, 

jų priežiūros įrenginių konstrukcijose naudojamos tokios medžiagos: plienas, ketus, deformuojamieji 
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aliuminio ir vario lydiniai, kompozitinės medžiagos, plastikai, termoplastikai ir kt. (Mechanikos 

inžinieriaus žinynas 2014 – 127 p.) 

 

Plienas 

Pagal LST EN 10025-2 standartą pagamintas nelegiruotasis, konstrukcinis, karštai valcuotas 

plienas S235 JR, S235 J0, S275 JR, S275 J0 naudojamas mašinų detalių gamybai: svirčių, varžtų, 

ašių velenų, kurias esant būtinybei galima virinti. Labai apkrauti suvirinami mazgai, pagal tą patį 

standartą yra gaminami iš plieno S355 JR, S355J0. Dylančios detalės, pavarų krumpliaračiai, 

sliekračiai gaminami iš plieno E295, E335, E360. 

Pagal LST EN 10025-3 standartą, automobilių gamyboje naudojami suvirinamieji 

smulkiagrūdžiai ir termiškai gerinami konstrukciniai nelegiruotieji plienai: S275 N, S275 M, S355 

N, S355 M ir legiruotieji plienai: S420 N, S420 M, S460 N, S460 M.  

Pagal LST EN 10083-2 standartą, termiškai gerinami, nelegiruoti plienai yra tinkami nedaug 

apkrautų detalių, ašių, velenų, krumpliaračių gamybai: C35, C45, C55, C60. Apkrautos detalės, 

varantieji velenai, sliekračiai, krumpliaračiai gaminami iš legiruotų plienų plienų: 38Cr2, 46Cr2, 

25CrMo4. Labai apkrautos detalės, velenai, krumpliaračiai gaminami iš legiruotų plienų plienų: 

34CrMo4, 42CrMo4, 51CrV4. O labiausiai apkrautų detalių gamybai naudojami legiruoti plienai: 

36NiCrMo16, 34CrNiMo6.  

Pagal LST EN 10089 standartą karšto valcavimo termiškai gerinamas spyruoklinis plienas 46Si7, 

55Cr3, 61SiCr7 naudojamas lingių, sraigtinių spyruoklių gamybai. Labai apkrautų spyruoklių 

gamybai naudojamas plienas 51CrV4. 

PAVYZDŽIAI 

Nelegiruotasis, konstrukcinis, karštai valcuotas plienas: 

Plienas S235 JR LST EN 10025-2   

Nelegiruotasis, termiškai gerinamas plienas: 

Plienas C45 LST EN 10083-2 

Ketus 

Pagal LST EN 1563 standartą stiprusis ketus su rutuliniu grafitu EN-GJS-400 naudojamas 

dylančių apkrautų detalių, sankabos dalių, variklių korpusų, variklio cilindrų blokų gamybai. 

Pagal LST EN 1564 standartą austenitiškai grūdintas stiprusis ketus EN-GJS-800-10, EN-GJS-

900-8, EN-GJS-1200-3 naudojamas labai apkrautų detalių, ratų stebulių gamybai. 

PAVYZDYS 

 Ketus EN-GJS-1050-6 LST EN 1564 
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Aliuminio lydiniai 

Pagal LST EN 485-2 standartą deformuojamieji aliuminio lydiniai Al Cu4SiMg, Al Cu4Mg1, Al 

Zn4.5Mg1, Al Zn5.5MgCu naudojami automobilių detalių gamyboje.  

PAVYZDYS 

 Al Mg4,5Mn0,9 LST EN 485-2 

Vario lydiniai 

Pagal LST EN 12163 standartą deformuojamas vario ir alavo lydinys (taip vadinama bronza) 

CuSn6 (CW452K) naudojamas automobilių pakabų įvorėms gaminti, lydinys CuSn8 (CW453K) 

pasižymi geromis antifrikcinėmis savybėmis ir naudojamas slydimo guoliams gaminti, o CuSn8P 

(CW459K) naudojamas labai apkrautų automobilių mazgų slydimo guolių gamyboje. 

PAVYZDYS 

 CuZn36 LST EN 12163 

Jeigu projektuojamai detalei pagaminti numatoma panaudoti vamzdinio arba profiliuoto metalo 

ruošinį, tikslinga nurodyti šio ruošinio standartą.  

 

 


