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I. BENDROJI  DALIS 

 

1. Šioje instrukcijoje yra nurodomi pagrindiniai priešgaisrinės saugos reikalavimai 

eksploatuojant katilų turbinų pagrindinius ir pagalbinius įrenginius, mazuto ūkio įrenginių darbą. Ji 

sudaryta vadovaujantis: 

1.1. „Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis“; 

1.2. „Bendrąja gaisrinės saugos instrukcija“; 

2. Už gaisrinę saugą, eksploatuojant katilų turbinų ir kuro ūkio pagrindinius ir pagalbinius 

įrenginius, bei tarnybos visų patalpų gaisrinę saugą atsakingas ET-2 vadovas. Už E-2 atskiro objekto 

ar patalpos gaisrinio inventoriaus techninę būklę ir priešgaisrinių reikalavimų vykdymą atsakingi 

įsakymu  paskirti asmenys. 

3. Atsakingi už priešgaisrinę saugą bei priešgaisrinių reikalavimų vykdymą privalo: 

3.1.  garantuoti nustatytą priešgaisrinį režimą padalinyje;  

3.2.  žinoti pastatų, statinių, technologinių procesų, gamybos įrenginių, žaliavų ir produkcijos 

pavojingumo gaisro ir sprogimo atveju charakteristikas; 

3.3.  nuolat tikrinti teritoriją, pastatus ir patalpas, kontroliuoti evakuacijos kelius, 

priešgaisrinius tarpus, vandens tiekimą gaisrui gesinti, pirminių gaisro gesinimo priemonių 

tinkamumą darbui ir t.t. Pastebėtus trūkumus nedelsiant šalinti arba pranešti  atitinkamoms remonto 

tarnyboms; 

3.4.  reikalauti, kad šildymo įrenginiai, vėdinimo, elektros įranga, technologiniai ir 

gamybiniai prietaisai būtų tvarkingi, o nustatyti gedimai - nedelsiant pašalinti; 

3.5. garantuoti, kad baigus darbą patalpose ir darbo vietos būtų sutvarkytos, išjungti elektros 

įrenginiai, išskyrus tuos, kurie turi veikti visą parą; 

3.6.     žinoti gaisro gesinimo, signalizacijos ir ryšio priemonių naudojimo taisykles. 

Garantuoti, kad šios priemonės būtų tvarkingos ir tinkamos naudoti bet kuriuo metu; 

3.7.  nurodytu laiku vykdyti Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų reikalavimus; 

3.8.  neleisti dirbti asmenims, neišklausiusiems gaisrinės saugos instruktažo. 

4. Naujai priimti darbuotojai, laikinai dirbantieji ir komandiruotieji asmenys privalo 

išklausyti gaisrinės saugos instruktavimą. 

5. Įvadinį instruktavimą atlieka Darbų saugos ir sveikatos tarnybos (DSST) specialistas. 

6. Gaisrinės saugos darbo vietoje instruktavimą vykdo ET-2 vadovas arba jį pavaduojantis 

asmuo.  

7. Asmenims, neišklausiusiems gaisrinės saugos instruktažo, dirbti draudžiama. 

8. Priimdamas pamainą budintis personalas privalo patikrinti ir įsitikinti, kad darbo vieta 

visiškai atitinka gaisrinės saugos taisyklių reikalavimams.  

9. Apie visus pastebėtus trūkumus pranešti ET-2 katilų turbinų ūkio (KTŪ) pamainos 

vadovui ar vyr. mašinistui. 

10. Pamainoje už priešgaisrinio inventoriaus tvarkingą būklę ir gaisrinį saugumą 

eksploatuojant įrenginius  atsakingas KTŪ operatyvinis darbuotojas, konkrečiose darbo vietose – 

budintis personalas, kuris priimdamas pamainą privalo patikrinti ar pilnai sukomplektuotas 

priešgaisrinis inventorius jo prižiūrimoje zonoje ir kaip vykdomi „E-2 garo, vandens šildymo katilų, 
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garo turbinų ir kuro ūkio įrenginių gaisrinės saugos instrukcijos“  Nr. 00603402 reikalavimai.  

Kiekvienas KTŪ darbuotojas privalo: 

10.1. nepriklausomai nuo užimamų pareigų žinoti gaisrinės saugos taisykles bei instrukcijas, 

vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą; 

10.2. griežtai laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo objekte ir darbo vietoje, vykdyti 

vadovų ir asmenų, atsakingų už gaisrinę saugą, nurodymus; 

10.3. darbo metu naudotis tvarkingais darbo įrankiais, prietaisais ir įrenginiais; 

10.4. žinoti laikomų, naudojamų ir gamybos procese susidarančių (išsiskiriančių) medžiagų 

bei žaliavų pagrindines pavojingumo charakteristikas; 

10.5. baigęs darbą sutvarkyti, išvalyti savo darbo vietą ir išjungti nenaudojamus įrenginius. 

 

II. TERITORIJOS, PASTATŲ IR PATALPŲ PRIEŽIŪRA 

 

11. Teritorija turi būti nuolat valoma, laiku nušienauta, gamybos, augalinės kilmės atliekos, 

šiukšlės laikomos tam skirtuose vietose. 

12. Privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, 

gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių turi būti laisvi, tvarkingi ir tamsiu paros metu apšviesti. Tarpai 

tarp statinių (minimalūs priešgaisriniai atstumai), nustatyti normatyviniuose statybos techniniuose 

dokumentuose, turi būti laisvi ir neužkrauti. 

13. Apie kelių remontą arba kitas priežastis, trukdančias gaisriniams automobiliams važiuoti, 

būtina pranešti gaisriniam padaliniui, norint uždaryti kelią remontui organizuojantis darbus turi 

būtinai: 

13.1.  pateikti ET-2 pamainos vadovui paraišką kelio uždarymui, nurodyti darbų vietą ir 

laiką; 

13.2. gavus EPV leidimą, pastatyti ženklus, nurodančius apvažiavimo kryptį.  

14. Kanalizacijos tinklai turi būti uždari. Pramoninės kanalizacijos apžiūros šuliniai turi būti 

išvalyti ir uždengti dangčiais. Pramoninė kanalizacija turi užtikrinti nepertraukiamą nuotekų 

pašalinimą iš jų susitelkimo vietų. 

15. Į kanalizacijos sistemas ir vandens telkinius draudžiama pilti sprogius ir degius produktus, 

užterštas gamybines nuotekas. Tam turi būti numatyti specialūs indai. 

16. Draudžiama degias medžiagas ir tarą sandėliuoti ant rampų ir prie įmonės, statinių arčiau 

kaip 2 m.  

17. Teritorijoje turi būti išdėstomos pirminės gaisro gesinimo priemonės. 

18. Rūkyti galima tik tam tikslui skirtuose specialiais ženklais pažymėtose ir tinkamai 

įrengtuose vietose, kuriuose yra nedegus indas nuorūkoms. 

19. Gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingų patalpų ir vietų sąrašas nurodytas lentelėje Nr.1. 

Asg  ir Bsg  kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose turi būti pakabintos gaisrinės saugos 

instrukcijos. 

Lentelė Nr.1 

E-2 KT IR KURO ŪKIO PATALPŲ KATEGORIJOS  PAGAL SPROGIMO IR GAISRO 

PAVOJŲ 

Eil.Nr. Objekto pavadinimas Patalpos kategorija 

1 2 3 

1. Dujų skirstymo punktai Nr. 1 ir Nr. 2 Asg 

2. Garo ir vandens šildymo  katilinės Nr. 1 ir Nr. 2 Dg  

3. Turbinų salė Dg 

4. Kranto siurblinė Eg 

5.  Pramoninė siurblinė Eg 

9. Mazuto siurblinė Bsg 

10. Valymo įrenginiai Cg 

12. Mazuto rezervuarų priestatai  Cg 

13. Biokuro ūkis Cg 
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Lentelė Nr. 1a 

E-2  KT ir KŪ GAISRO IR SPROGIMO ATŽVILGIU PAVOJINGŲ VIETŲ  SĄRAŠAS: 

1 Dujų reguliavimo punktas (DRP) Nr. 1  

2 Dujų reguliavimo punktas (DRP) Nr. 2  

3 išoriniai dujų vamzdynai 

4 šuliniai, esantys 15 m spinduliu nuo požeminio dujotiekio  

5 garo katilinės dujotiekiai 

6 vandens šildymo katilinės Nr. 1 dujotiekiai  

7 vandens šildymo katilinės Nr. 2 dujotiekiai 

8 turbinų alyvos bakai 

9 pagrindiniai mazuto rezervuarai ir jų armatūros patalpos  

10 tarpinės mazuto talpos 

11 mazuto nupylimo estakados latakai 

12 alyvos papildymo bakas pagrindiniame korpuse  

13 alyvos avarinio supylimo bakai 

14 alyvos siurbliai ir alyvos vamzdynai  

15 mazuto vamzdynai 

16 biokuro priėmimo ir saugojimo aikštelė  

17 biokuro priėmimo pastatas ir sandėlio grandikliniai transporteriai 

18 biokuro rūšiavimo pastatas 

19 pagrindinis juostinis transporteris, grandiklinis transporteris 

20 biokuro bunkeris, grandiklinis transporteris, tarpinė kuro talpa, maitintuvai 

20. Laiku turi būti tvarkomos ir valomos visos gamybinės, tarnybinės, pagalbinės patalpos ir 

sandėliai. 

21. Po laiptais, techninėse nišose draudžiama laikyti degias medžiagas ir preparatus. 

22. Draudžiama naudotis atvira ugnimi rūsiuose, palėpėse ir Asg  ir Bsg  kategorijų pagal 

sprogimo ir gaisro pavojų patalpose. 

23. Kai kabeliai ir vamzdynai kerta statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų per 

visą konstrukcijos storį turi būti užsandarinamos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis 

už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai. 

24. Vietose, kuriose gali susidaryti ypač degių, labai degių ir degių medžiagų ir preparatų 

garai, degios dujos, aerozoliai, dulkės, reikia naudoti kibirkščių nesukeliančią avalynę, įrankius ir 

statinio elektros krūvio nekaupiančius drabužius 

25. Visi praėjimai, išėjimai, koridoriai, tualetai, laiptai turi būti tvarkingi ir neužgriozdinti. 

26. Mazuto rezervuarų parko teritoriją būtina pastoviai valyti, periodiškai pjauti žolę, krūmus, 

išvežant juos už teritorijos ribų. Priešgaisrinį kelią apie rezervuarų parką būtina prižiūrėti, valyti, 

remontuoti. 

27. Katilų-turbinų  ūkio  gamybinėse ir administracinėse patalpose draudžiama: 

27.1. bet kokiais daiktais užkrauti žmonių evakuacijos kelius; 

27.2. valyti patalpas benzinu, žibalu ir kitais lengvai užsidegančiais ir degiais skysčiais; 

27.3. užšalusius vamzdynus šildyti atvira ugnimi; 

27.4. KTŪ patalpose turi būti galiojančių normų nustatytas gaisro gesinimo priemonių 

skaičius; 

27.5. visos gaisro gesinimo priemonės, priešgaisriniai įrenginiai ir inventorius turi būti 

tvarkingi, laikomi savo vietose ir paruošti naudoti. 

28. DRAUDŽIAMA gaisro gesinimo priemones naudoti ne pagal paskirtį, t.y. ūkiniams ir 

gamybiniams tikslams. 

29. KTŪ pamainos vadovas atsako už gaisro gesinimo priemonių komplektaciją. Už gaisro 

gesinimo priemonių tvarkingumą savo aptarnavimo teritorijoje atsako garo, vandens šildymo 

katilinių, turbinų skyrių, mazuto ūkio budintis personalas. Už minėtų priemonių tvarkingumą 

patalpose esančiose teritorijoje priklausančioje KTŪ, atsako asmenys, kuriems priklauso tos patalpos. 
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30. Ventiliacinėse kamerose griežtai draudžiama laikyti įrenginius arba medžiagas. Jos turi 

būti užrakintos. Pašaliniams asmenims į jas įeiti draudžiama. 

31. Įrenginių paviršių temperatūra negali būti didesnė už aplinkos oro temperatūrą daugiau 

kaip 45 oC Karšti vamzdynų paviršiai turi būti izoliuoti nedegiomis medžiagomis. 

32. Draudžiama asmeninį transportą laikyti KTŪ gamybinėse ir pagalbinėse patalpose. 

 

III. KTŪ GAMYBOS PROCESŲ GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI 

 

33. Visi šildymo įrenginiai turi būti įrengti ir eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir 

kituose teisės aktuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus, o prieš šildymo sezono pradžią jie 

turi būti patikrinti ir suremontuoti. 

34. Katilinėse draudžiama: 

34.1.  kūrenti katilą, kurio kuro purkštukas ir degiklis techniškai netvarkingi ar nesureguliuoti; 

34.2.  naudoti kitos rūšies kurą, negu numatyta įrenginio techninėje dokumentacijoje; 

34.3.  be priežiūros palikti neautomatinius katilus. 

35. Kurotiekių sandūros, armatūra ir ventiliai turi būti techniškai tvarkingi ir sandarūs. 

36. Gamybinėse patalpose turi būti parengtos technologinių įrenginių išdėstymo schemos, 

kuriose būtų pažymėtos įrenginių, darbo ir išėjimų vietos. 

37. Draudžiama dirbti esant netvarkingai automatinei įrangai, įrenginiams, išjungtiems 

kontroliniams matavimo ir apsaugos prietaisams. 

38. Jei dėl technologiniame įrenginyje prasidėjusios greitėjančios cheminės reakcijos kyla 

temperatūra ar slėgis, pastarasis automatinėmis apsaugos priemonėmis turi būti tuoj pat sumažintas, 

visiškai nutrauktas aktyvaus reagento tiekimas ir į technologinio įrenginio vidų patiekta cheminį 

procesą neutralizuojanti medžiaga ar inhibitorius. 

39. Kiekvieno technologinio reglamento parametrų pažeidimo priežastys turi būti nustatytos 

ir imtasi priemonių, kad panašių atvejų būtų išvengta. 

40. Vamzdynai, technologiniai įrenginiai, tara, kuriuose yra sprogimo ir gaisro atžvilgiu 

pavojingų garų, dujų ar dulkių išskiriančių medžiagų, turi būti sandarūs ir nudažyti atitinkama spalva 

pagal galiojančius standartus. Ant taros turi būti nurodytas laikomų medžiagų pavadinimas, kiekis ir 

jų pavojingumo charakteristikos. 

41. Vietose, kuriose gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, draudžiama naudoti įrenginius, 

įrankius bei kitus daiktus, galinčius įskelti kibirkštį. 

42. Draudžiama eksploatuoti įrenginius ir vamzdynus su izoliacija, įmirkusia degiais 

skysčiais. 

43. Įrenginių apsaugos ir kvėpavimo vožtuvai turi būti techniškai tvarkingi. 

44. Technologinius įrenginius aptarnaujantis personalas turi būti susipažinęs su vamzdynų 

technologine schema, sklendžių išdėstymu ir jų paskirtimi, ištikus avarijai mokėti atlikti vamzdynų 

sklendžių perjungimo, uždarymo ir atidarymo operacijas. Įvadinės sklendės turi būti su užrašais, o jų 

vietą privalo žinoti ir budintis personalas. Vamzdynų technologinės schemos turi būti pakabintos 

matomoje vietoje. 

45.  Degios dujos ir garai iš technologinio įrenginio turi būti pašalinti per apsaugos vožtuvus, 

prapūtimo ar rankinio nuleidimo linijas ir utilizuoti, kad nepatektų į gamybines patalpas. 

46. Įkaitę aparatai ir vamzdynai, jei ant jų paviršiaus patenka kitos medžiagos ir susidaro 

gaisro ar sprogimo pavojus, turi būti izoliuojami, kad temperatūra neviršytų leistinos (ne daugiau kaip 

80 % medžiagos užsiliepsnojimo temperatūros). 

47. Įrenginiai gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingose patalpose turi būti sureguliuoti, sutepti 

ir kontroliuojama judančių detalių temperatūra, kad ji nepakiltų aukščiau leistinos ribos. Transporto 

ritinėliai ir traukiamieji būgnai turi lengvai suktis. Nuslydus ar nuslinkus juostoms, lūžus atskiroms 

detalėms, transporterį būtina tuoj pat išjungti. 

48. Dujų tinklai ir kiti dujų ūkio įrenginiai turi būti įrengiami, eksploatuojami ir remontuojami 

laikantis teisės aktuose nustatytų priešgaisrinės saugos reikalavimų. 
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49. Draudžiama dujų balionus statyti prie evakuacinių išėjimų iš patalpų, pastatų pagrindinių 

fasadų pusės, prie įvažų. 

50. Dujotiekių vamzdynus draudžiama naudoti įžeminimui. 

51. Techniniai koridoriai, pastatų rūsiai ir kitos patalpos, per kurias nutiesti dujotiekio 

vamzdynai, turi būti prieinamos aptarnaujančiam personalui bet kuriuo paros metu. Šiose patalpose 

sandėliuoti medžiagas, organizuoti gamybą draudžiama. 

52. Aptikus dujų nuotėkį iš dujotiekio ar įrenginio, būtina nedelsiant aptverti avarinę zoną ir 

pastatyti atitinkamus įspėjamuosius ženklus, atjungti pažeistą vamzdyno atkarpą ar įrenginį. 

53. Draudžiama naudotis atvira ugnimi dujų nuotekiui nustatyti vamzdynuose ir prietaisuose. 

54. Įrenginiai, aikštelės, laiptinės ir visos KTŪ patalpos turi būti švarios ir tvarkingos. 

Praėjimuose neturi būti šiukšlių ir pašalinių daiktų. 

55. Draudžiama be leidimo ar lydinčio asmens pašaliniams asmenims, būti prie KTŪ 

įrenginių. 

56. Dujų ūkyje 

57. Dujų tinklai ir kiti dujų ūkio įrenginiai turi būti įrengiami, eksploatuojami ir remontuojami 

laikantis teisės aktuose nustatytų priešgaisrinės saugos reikalavimų. Dujų ūkio patalpose turi būti 

iškabintos schemos ir vietinė įrenginių eksploatacijos instrukcija. 

58. Gamybinėse ir sandėlių patalpose, kuriose naudojamos arba laikomos medžiagos ir 

preparatai, galintys išskirti degių dujų ar garų, turi būti įrengti oro aplinkos dujų signalizatoriai, 

turintys šviesos ir garso signalų įrenginius. Esant pavojingai dujų koncentracijai, būtina išvėdinti 

patalpas, surasti dujų nuotėkio priežastį ir ją pašalinti. 

59. Patalpų išorėje, matomoje vietoje, turi būti galiojančių standartų numatyti apsaugos 

ženklai. 

60. Darbai gali būti vykdomi pagal darbų su dujomis planą, paskyrą-leidimą, užduotį ar 

instrukciją. Prieš leidžiant dirbti brigados nariai turi būti instruktuojami darbų saugos ir gaisrinės 

saugos klausimais. 

61. Prieš pradedant ugnies darbus (suvirinimą, pjovimą ir t.t.) iš remontuojamo įrenginio ar 

vamzdyno turi būti pašalintos dujos ,,uždaryti atjungimo įtaisai ar sumontuotos aklės dujotiekyje, 

įrenginys prapūstas oru ar inertinėmis dujomis, atlikta oro analizė. 

62. Dirbančiame DRP techninių įrenginių paruošimą remontui, demontavimą ir montavimą po 

remonto leidžiama vykdyti dieną. 

63. Avarinės situacijos atveju šiuos darbus naudojant papildomas apsaugos priemones 

(sustiprintą apšvietimą, papildomą priežiūrą, nuolat tikrinant patalpos užterštumą dujomis) leidžiama 

vykdyti naktį. 

64. Dujų slėgis, prieš pradedant dujų aparato ar dujotiekio dalies remontą, turi būti mažinamas 

tik per prapūtimo vamzdyno sklendes ar slėgio reguliatorius. 

65. Siekiant sumažinti slėgį draudžiama praplėsti uždarymo armatūros flanšinius sujungimus. 

66. Dujotiekiai ar armatūra šildomi garu ar karštu vandeniu. Draudžiama šildyti atvira ugnimi. 

67. Elektros įrenginiai remontuojami ir perdegusios elektros lemputės keičiamos tik išjungus 

įtampą. 

68. Staigiai krintant dujų slėgiui būtina išsiaiškinti ir pašalinti priežastis.  

69. Iš dujotiekio nutekėjus dujoms būtina avarinį ruožą aptverti, iškabinti įspėjančius ir 

draudžiančius ženklus, taip pat greitai atjungti pažeistą dujotiekį ar įrenginį. 

70. Draudžiama naudoti atvirą ugnį dujų nutekėjimo vietoms aptikti. 

71. Draudžiama ant veikiančių dujotiekių rengti atramas ir dėti statybinius pastolius. 

72. Dirbant dujų ūkio ar dujomis užterštose patalpose draudžiama naudoti įrankius taip pat 

dėvėti avalynę arba drabužius, galinčius sukelti kibirkščiavimą . Naudoti įrankius pagamintus iš juodo 

metalo leidžiama su sąlyga, jei šie bus padengti tirštu tepalo sluoksniu. 

73. Personalas turi būti apsirengęs nekaupiančiais statinio elektros krūvio rūbais. 

74. Katilinės įrenginiuose  

75. Draudžiama katilą įkurti šiais atvejais: 
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75.1. jeigu technologiniai įrenginiai turi defektų neleidžiančių užtikrinti normalaus režimo ir 

galinčių sukelti gaisrą; 

75.2.  jeigu nedirba matuojantys katilo parametrus kontrolės-matavimo prietaisai (taip pat ir 

registruojantys); 

75.3.  jeigu sugedusios valdymo grandinės, technologinės apsaugos ir blokuotės avariniu 

būdu stabdančios katilą; 

75.4.  jeigu nenuimti pastoliai ir nebaigti izoliavimo darbai. 

76. Prieš įkuriant katilą (užgesus fakelui ir po katilo sustabdymo) kūrykla ir dujotiekiai, 

įskaitant ir recirkuliacinius, turi būti išventiliuoti pagal eksploatacijos instrukcijos reikalavimus. 

77. Ventiliuojant uždarymo ir reguliuojantys aparatai turi būti tokiose padėtyse, kad neleistų 

kūrykloje, dujotiekiuose, ortakiuose ir degikliuose atsirasti neventiliuojamoms zonoms, o taip pat 

apsaugotų nuo sprogių mišinių patekimo į katilo sistemas. 

78. Prieš įkuriant katilą dujomis, dujotiekis prieš katilą per prapūtimo žvakes turi būti 

prapūstas dujomis. Dujotiekių prapūtimo dujomis, laikas nustatomas pagal eksploatacijos instrukcijos 

reikalavimus, deguonies kiekis dujose neturi viršyti 1. Draudžiama uždegti  pro prapūtimo 

vamzdyną ištekančias dujas. Kuriant katilą ir prapūtinėjant dujotiekius draudžiama šių darbų zonose 

vykdyti suvirinimo ir kitus ugnies darbus. 

79. Kilus gaisrui katilinėje ir jeigu ugnis ar degimo produktai gresia aptarnaujančio personalo 

gyvybei, taip pat, jeigu yra pavojus, kad bus sugadintos įrenginių valdymo grandinės ir katilų 

apsaugos, katilai turi būti stabdomi. 

80. Kilus gaisrui katilinės patalpose turi būti iškviesta priešgaisrinė apsauga ir atjungti ugnies 

ir aukštų temperatūrų zonose esantys dujotiekio ir mazuto vamzdynų ruožai . 

81. Katilinės viduje ant slėgimo sklendžių, grįžtamo mazuto vamzdynų įėjimo sklendžių ir 

dujotiekių linijų turi būti iškabintos lentelės „Kilus gaisrui uždaryti“. 

82. Per nesandarius riebokšlius armatūroje, purkštuvuose ar vamzdynuose išpiltas ar išsipylęs  

mazutas turi būti užpiltas smėliu, surinktas ir išvalytas.  

83. Mazuto ir garo vamzdynams izoliuoti turi būti naudojama nedegi izoliacija. 

84. Neleisti, kad alyva ir mazutas patektų ant karštų vamzdynų šiluminės izoliacijos ir karštų 

paviršių. Alyvai ir mazutui avarijos atveju patekus ant karštų vamzdynų šilumos izoliacijos, būtina 

degius skysčius kuo greičiau pašalinti nuo šiluminės izoliacijos. 

85. Veikiančiuose sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojinguose katilinės įrenginiuose 

draudžiama vykdyti suvirinimo ir kitus ugnies darbus. 

86. Vykdant ugnies darbus katilinės skyriaus patalpose degios konstrukcijos ir įrenginiai 5 m 

spinduliu turi būti nuvalyti nuo dulkių ir patikimai apsaugoti, o taip pat turi būti imtasi priemonių, 

kad kibirkštys nepatektų ant kitų degių konstrukcijų. 

87. Draudžiama tiesti ir eksploatuoti mazuto vamzdynus ir dujotiekius žemiau elektrinės 

pagrindinio korpuso nulinės atžymos. 

88. Pagal galiojančius standartus visi vamzdynai turi būti  pažymėti spalvotais žiedais, o 

neizoliuoti vamzdynai per visą jų ilgį nudažomi atitinkama spalva. 

89. Iš anksto išbandytas stende rezervinis mazuto purkštukų komplektas turi būti saugomas 

ant specialaus stelažo. 

90. Pakeistus purkštukus reikia valyti specialiai skirtoje, įrengtoje ir pirminėmis gaisro 

gesinimo priemonėmis aprūpintoje vietoje. 

91. Kieto kuro ūkis 

92. Kieto kuro aikštelėje  turi nebūti pašalinių šiukšlių ir kitų medžiagų. 

93. Pravažiavimo keliai turi būti nuolat valomi nuo kietojo kuro, neturi būti užkrauti 

įrenginiais. 

94. Kuras, tiekiamas į sandėlį turi būti sukraunamas į rietuves. 

95. Kurą laikomą sandėlyje, būtina nuolat stebėti. Pagrindinis rietuvės būklės eksploatacinės 

kontrolės metodas yra jos išorinė (vizualinė) apžiūra, kurią atlieka budinti pamaina. 

96. Savaiminio užsidegimo židinių atsiradimo rietuvėse požymiai yra šie: 



 7 

96.1. per naktį ant rietuvės paviršiaus pasirodančios drėgnos dėmės, o žiema – sniego 

ištirpimas ar spalvos pasikeitimas; 

96.2. greitas sausų dėmių atsiradimas rietuvėje po lietaus arba iškritus gausiai rasai; 

96.3. garų ar specifinio kuro skaidimosi produktų kvapo atsiradimas; 

96.4. ant rietuvės paviršiaus atsirandančios nuosėdos, kurios išnyksta iškritus krituliams. 

97. Pastebėjus kuro savaiminį kaitimą, turi būti sutankintas rietuvės paviršius. 

98. Įkaitusį biokurą paskleisti laisvoje sandėlio vietoje, atvėsinti ir pakrauti į aktyvųjį sandėlį. 

99. Draudžiama tiekti kurą su degimo židiniais. 

100. Patalpose, transporterių patalpose šviestuvai turi būti apsaugoti nuo dulkių. Valyti 

šviestuvus ir keisti lempas gali tik elektrotechninis personalas, prieš tai atjungęs elektros srovę. 

101. Vizualinį vandens lygio gaisriniame  vandens rezervuare patikrinimą atlieka kuro ūkio 

apeivis - dieninėje pamainoje  įrašant  operatyvinį žurnalą. 

102.  Prieš įjungiant energetinius įrenginius, personalas privalo: 

102.1. patikrinti dokumentacijos paruošimą (ar uždaryti nurodymai ar yra atitinkami įrašai 

žurnale ir t.t.). 

102.2. apžiūrėti įrenginius, jeigu reikia pradėti dirbti tuščia eiga, kol bus nustatyta ar įrenginys 

paruoštas normaliam darbui. 

102.3. patikrinti ar veikia technologinės apsaugos, blokuotės, valdymo įtaisai, kontrolės-

matavimo prietaisai. 

103. patikrinti ar paruoštos priešgaisrinės saugos priemonės, taip pat ar tvarkingi gaubtai ir kt. 

104. Draudžiama jungti energetinius agregatus jeigu nepatikrintas jų paruošimas.  

105. Išsipylusią mašinų salėje alyvą reikia greitai surinkti, o grindis sausai išvalyti. 

106. Eksploatuojant agregatus būtina prižiūrėti, kad alyva nepatektų ant karštų paviršių, į 

rūsių patalpas ir ant kabelinių trasų. Kad slėgimo vamzdynuose neatsirastų alyvos pralaidų būtina 

naudoti tik  plieninę uždarymo armatūrą. 

107. Norint išvengti alyvos išmetimų ir jeigu nėra galimybės pakeisti flanšinių turbinų 

sujungimų, leidžiama naudoti plokščius flanšinius sujungimus. Slėgiminiuose alyvos vamzdynuose 

juos būtina apgaubti metaliniais gaubtais ar pertvaromis. 

108. Energetinių įrenginių alyvos, vamzdynų surinkimo ir suvirinimo sujungimų kokybė turi 

atitikti taisyklių reikalavimus. 

109. Draudžiama flanšiniuose energetinių įrengimų alyvos vamzdynų sujungimuose naudoti 

gumines, polietilenines ir kitokias alyvai neatsparias tarpines. 

102. Draudžiama alyvos vamzdynuose ir alyvos įrenginiuose esančiais su slėgiu vykdyti bet 

kokius darbus, išskyrus manometrų pakeitimą, derinimo darbus ir tepalo užpylimą pagal specialią 

gamybos direktoriaus patvirtintą programą. 

103. Prieš pradedant minėtus darbus energetinio įrenginio zonos pagrindinėse aptarnavimo 

ribose turi būti paruoštos gaisro gesinimo priemonės. 

104. Būtina reguliariai tikrinti visų karštų, išdėstytų arčiau nei 10 m iki alyvos vamzdynų 

paviršių izoliacijos vientisumą. Termoizoliacijos paviršius turi būti padengtas nedegia medžiaga, 

apsaugančia ją nuo turbininės alyvos įsigėrimo. 

105. Garovamzdžių termoizoliacija apžiūrima ne rečiau, kaip vieną kartą per pusmetį. 

Pastebėjus termoizoliacijos išgaubimus ir sluoksniavimąsi tai reikia pažymėti defektų žurnale ir laiku 

pašalinti. 

106. Draudžiama (išskyrus avarinius atvejus) per energetinių įrenginių sandarinimus ir 

riebokšlius ištekančios alyvos surinkimui naudoti skudurus, laikinus latakus ir skardas. 

107. Avarinio alyvos nupylimo iš alyvos bako įrenginio uždarymo įtaise turi būti užrašas 

„Avarinis alyvos išpylimas“, o rankinė pavara nudažyta raudona spalva. 

108. Avarinio alyvos nupylimo uždarymo įrenginio rankinės pavaros turi būti įrengiamos 

pagrindinėse aptarnavimo atžymose ir gaisro kilimo atveju prieinamose vietose. Įrengiamos pavaros 

turi būti vienodos. 

109. Visi alyvos tiekimo schemai priklausantys vamzdynai, armatūra ir kiti įrenginiai turi 

būti nudažyti ruda spalva. 
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110. Energetinių įrenginių avarinis stabdymas vykdomas šiais atvejais: 

110.1. staiga atsiradus, galintiems suardyti agregatus ar alyvos vamzdynus, vibracijai ar 

hidrosmūgiams; 

110.2. iš guolių pasirodžius dūmams ir kibirkštims; 

110.3. pradėjus iš agregato korpuso tekėti alyvai, kai yra jos išsiliejimo ir užsiliepsnojimo 

pavojus; 

110.4. užsidegus alyva ar agregato tepalu permirkusiai izoliacijai; 

110.5. kilus gaisrui pagalbiniuose įrenginiuose, įrenginio zonoje, jeigu ugnis ir aukšta 

temperatūra gali suardyti agregato įrenginius, o naudojamos priemonės mažai efektyvios; 

110.6. kilus gaisrui mašinų salėje, kai dūmai, aukšta temperatūra, degimo produktai ir kt. 

gresia aptarnaujančiam personalui; 

110.7. kitais atvejais numatytais EirETET reikalavimuose. 

111. Mazuto ūkio patalpos privalo būti aprūpintos pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis,  

nurodytomis lentelėje Nr.2 

112. Ant kiekvieno priešgaisrinio skydo turi būti reikiamų priemonių sąrašas, kuriame 

nurodyti jų pavadinimai ir kiekis. 

113. Mazuto rezervuarai Nr.4 ir Nr.5 yra aprūpinti putų generatoriais (po 3 vnt. GKPS-2000 

tipo kiekviename rezervuare) ir prijungti prie bendrastotinės gesinimo putomis sistemos. Jos 

eksploatavimas turi atitikti „Priešgaisrinės gesinimo putomis sistemos eksploatacijos instrukcijos“ 

reikalavimus. 

114. Putų generatorinis našumas 17-20 l/sek. tirpalo. 

115. Pakilus bet kuriame rezervuare temperatūrai iki 150oC (ją parodo mazuto siurblinės 

valdymo pulte esantys prietaisai) atsidaro putų padavimo linijoje į rezervuarus sklendės Nr.PG-8 ar 

PG-10, įsijungia pulte technologinė signalizacija, suveikia signalinis blinkeris „Gaisras mazuto 

rezervuaruose“. 

116. Katilų turbinų pamainos vadovas ar kuro ūkio mašinistas nedelsiant tiesioginiu telefonu 

apie tai praneša elektrinės pamainos vadovui. 

117. Elektrinės pamainos vadovas ar kitas CVP esantis asmuo distanciniu būdu įjungia 

gaisrinį putų siurblį, jeigu neįsijungė automatiškai. 

118. Siurbliu putos paduodamos į rezervuarą, kuriame kilo gaisras (atsidarė sklendė į putų 

generatorius). 

119. Budintis personalas visada turi gerai žinoti ir vykdyti šiuos reikalavimus: 

119.1. gaisro gesinimo priemonės (gesintuvai, dėžės su smėliu, gaisrinės žarnos, vandens 

vamzdynai, šuliniai, hidrantai ir t.t.) turi būti laikomi tvarkingai; 

119.2. ant katilų, turbogeneratorių ir pagalbinių šiluminių įrenginių (deaeratorių, 

garovamzdžių ir t.t.) neturi būti nenaudojamų medinių stelažų, užtiesalų, skudurų, alyvos ir kitų 

užsidegančių daiktų; 

119.3. elektros įrenginiai ir laidai turi būti tvarkingi, kabeliai turi  neliesti karštų paviršių; 

119.4. mazuto siurblinės ventiliacinė sistema turi būti tvarkinga ir parengta darbui. 

Siurblinėje neturi būti susikaupę vandens, mazuto ar kitokių garų. 

120. Kategoriškai draudžiama rūkyti ir naudoti atvirą ugnį arti alyvos bakų, mazuto 

vamzdynų, dujotiekių, DRP ir jų patalpose. 

121. Rūkyti leidžiama tik specialiai tam skirtose vietose. Rūkymui skirtose patalpose 

(vietose) turi būti nedegios peleninės ar urnos nuorūkoms, ugnies gesintuvai ir gaisrinės saugos 

instrukcijos. Rūkymui skirtos patalpos (vietos) įrengiamos taip, kad per jas nereikėtų vaikščioti 

nerūkantiems darbuotojams. Patalpose (vietose), kuriose gali būti rūkoma, turi būti jų paskirtį 

nurodanti aiškiai matoma informacija, pavyzdžiui, „Patalpa (vieta) rūkantiems“. Rūkymui skirtose 

patalpose tikslinga pateikti vaizdinės informacijos apie rūkymo žalą sveikatai.  

122. Arti karštų paviršių negali būti propano, deguonies ar kitokių dujų balionų. 

123. Grindys, aikštelės ir įrenginių pamatai turi būti sausi ir švarūs. Išsiliejęs mazutas, alyva 

ar vanduo turi būti greitai išvalomi. 
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124. Pavojingose dujų susikaupimui vietose turi pastoviai dirbti tiekiamoji ir ištraukiamoji 

ventiliacija.  

125. Periodiškai, pagal patvirtintą grafiką ar atsiradus įtarimui dėl dujų nutekėjimo  reikia 

tikrinti ar garo ir vandens šildymo katilinių patalpos nėra užterštos dujomis. 

126. Kilus gaisrui kurioje nors KTŪ vietoje būtina : 

126.1. paskambinus telefonu 7452, 7471 arba kitomis ryšio priemonėmis nedelsiant apie tai 

pranešti EPV; 

126.2. gaisro židinį gesinti turimomis priemonėmis kaip nurodo priešgaisrinės saugos 

taisyklės ir ši instrukcija; 

126.3. įrenginį kuriame kilo gaisras arba kuriems gresia gaisras-atjungti; 

126.4. neleisti, kad gaisras plistų link artimiausių įrenginių ir jeigu reikia, vėsinti gaisriniu 

ar techniniu vandeniu ar pridengti juos šlapiu brezentu arba kitomis nedegančiomis medžiagomis. 

127. KTŪ patalpose draudžiama : 

127.1.  vykdyti darbus, kurie nesusiję su KTŪ įrenginių aptarnavimu ar remontu; 

127.2.  įleisti į gamybines patalpas pašalinius asmenis be lydinčiųjų atsakingų asmenų; 

127.3.  ant katilų, garovamzdžių ir kitų šiluminių įrenginių džiovinti bet kokias medžiagas; 

127.4.  leisti, kad ištekėtų alyva, skystas kuras ar dujos iš kuro vamzdynų sistemos. 

128. Jeigu pastebėti katilo galinės dalies užsidegimo požymiai, reikia greitai apžiūrėti 

dūmtakius, patikrinti dūmų temperatūrą visame dūmtakyje, pranešti KTŪ pamainos vadovui ir 

elektrinės pamainos vadovui ir toliau stebėti tą ruožo dalį, kuri kaip manoma gali užsidegti. 

129. DRAUDŽIAMA naudoti atvirą ugnį apžiūrint ir remontuojant dujotiekius, mazuto 

vamzdynus, mazuto šildytuvus, mazutą naudojančius įrenginius (turbinų tepalo sistemas, suspausto 

oro kompresorius, siurblių guolius, ventiliatorius ir t.t.). 

 

IV. SPROGIMO IR GAISRO ATŽVILGIU  PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ 

LAIKYMAS  IR  TRANSPORTAVIMAS 

 

130. Kraunant ir pervežant gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingas medžiagas, būtina 

vadovautis instrukcijomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pavojingų medžiagų vežimo 

tvarką. 

131. Transporto priemonės, kuriomis pervežamos gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingos 

medžiagos, turi būti su specialiais atpažinimo ženklais. 

132. Gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingos medžiagos į transporto priemones turi būti 

kraunamos tik nepažeistoje gamyklos taroje ar pakuotėje. Prieš iškraunant šias medžiagas iš vagono, 

konteinerio ar automobilio kėbulo, būtina įsitikinti, ar nėra pažeista šių medžiagų pakuotė. Išbirusias 

ir išsiliejusias medžiagas būtina surinkti. 

133. Draudžiama pilti naftos produktus iš geležinkelio cisternų į automobilines cisternas ne 

tam skirtose vietose. 

134. Apžiūrint transporto priemones ir jose esančius gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingus 

krovinius, galima naudotis tik gaisro ir sprogimo atžvilgiu nepavojingais šviestuvais. 

135. Įvairios talpos indai su ypač degiomis, labai degiomis ir degiomis skystomis 

medžiagomis ir preparatais turi būti sandarūs. 

136. Kraunant ir iškraunant ypač degias, labai degias ir degias skystas medžiagas ir 

preparatus bei kitas gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingas medžiagas, būtina: 

136.1.  dangčius ir liukus atidaryti sklandžiai, be smūgių; 

136.2.  juos pilant į indus naudoti įtaisus, padedančius išvengti išsiliejimo; 

136.3.   naudoti techniškai tvarkingą įrangą; 

136.4.  įžeminti įvairius įrenginius, mechanizmus bei talpyklas; 

136.5.  saugoti įvairios talpos indus nuo mechaninių pažeidimų; 

136.6.  griežtai laikytis ženklinimo reikalavimų; 

136.7.  naudoti avalynę, drabužius ir įrankius, neskeliančius kibirkšties. 
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137. Perpilti ypač degias, labai degias ir degias skystas bei dujines medžiagas ir preparatus 

perkūnijos metu draudžiama. 

138. Transporteriai, norijos, pneumatiniai ir savaime tekančių medžiagų vamzdynai turi būti 

techniškai sutvarkyti. 

139. Pagal patvirtintą grafiką būtina tikrinti technologinėse kiaurymėse ugnį sulaikančių 

įrenginių techninę būklę ir jų veikimą. 

140. Automobilinės cisternos, transportuojančios ypač degias, labai degias ir degias skystas 

bei dujines medžiagas ir preparatus, turi būti įžemintos (vežant, pripylimo ir išpylimo metu), turėti 

pirminių gaisro gesinimo priemonių. Duslintuvų vamzdžiai turi būti su techniškai tvarkingais 

kibirkščių gesikliais. 

141. Gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingų medžiagų išpylimo ir pripylimo vietos turi būti 

švarios, išlietos ypač degios, labai degios ir degios skystos medžiagos ir preparatai išvalomi, o tos 

vietos užpilamos smėliu. 

142. Guminės arba kitos iš elektrai nelaidžių medžiagų pagamintos žarnos, naudojamos 

geležinkelio cisternoms, automobilinėms cisternoms ir aparatams pripildyti, turi būti apvyniotos 2 

mm storio varine viela arba 4 mm storio plieniniu lynu su 100 mm vijos žingsniu. Vienas įžeminimo 

galas turi būti prilituojamas arba pritvirtinamas varžtu prie žarnos antgalio, o kitas – sujungiamas su 

įžemintu naftos produkto vamzdynu. 

143. Žarnų antgaliai turi būti pagaminti iš vario arba kito metalo, kuris smūgio metu nesukelia 

kibirkščiavimo. 

144. KTŪ patalpose draudžiama saugoti benziną, žibalą ir kitas gaisro bei sprogimo atžvilgiu 

pavojingas medžiagas. 

145.  Tepimo medžiagų kiekis numatytas sunaudoti per parą turi būti laikomas prie darbo 

vietų specialiose metalinėse dėžėse ar tepalinėse. 

146. Alyvos bakai turi būti papildomi iš stacionarios alyvos papildymo sistemos. Draudžiama 

papildyti alyvos sistemą iš pernešamų bakelių. 

147. Propano, deguonies ar kitokių dujų balionai negali būti laikomi greta įkaitusių paviršių. 

148. Mazuto užpildymui į mazuto ūkio teritoriją galima įleisti tik vieną autocisterną. 

149. Aplaistytos naftos produktais autocisternos variklį užvesti draudžiama. 

150. Prieš pilant naftos produktus į autocisterną personalas turi patikrinti jos būklę ir 

aprūpinimą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. 

151. Medienos pjuvenos gali būti sandėliuojamos kieto pagrindo aikštelėse ne mažesniu kaip 

15 m atstumu nuo pastatų ir statinių. 

 

V. RŪKYMO VIETOS 

 

152. Rūkyti KTŪ gamybinėse patalpose leidžiama tik rūkymui skirtose ir tinkamai įrengtose 

vietose, kuriose yra nedegus indas nuorūkoms, nešiojamas gesintuvas.  

153. KTŪ: 

153.1. remontinėje aikštelėje už tinklo siurblio Nr.7; 

153.2. mašinų salės „7“m atžymoje prie išorinės sienos kolonos Nr. 8; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI ATLIEKANT UGNIES DARBUS 
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154. Ugnies darbams priskiriamos gamybinės operacijos, kurių metu naudojama atvira 

ugnis, gali susidaryti kibirkštys arba įkaitinamos medžiagos iki temperatūros, galinčios sukelti jų 

užsiliepsnojimą (metalų suvirinimas elektra ir dujomis, darbai su lituojamąja lempa ir t. t.). 

155. Ugnies darbų vykdymo tvarką nustato „Elektrinės E-2, elektrinės E-3 bei rajoninės 

katilinės RK-8 patalpose ir teritorijoje ugnies darbų atlikimo instrukcija“. Atliekant ugnies darbus 

laikinose darbo vietose reikalingas atskiras raštiškas Leidimas ugnies darbams. 

156. Atsakingas už kontrolę operatyvinis personalas, baigus ugnies darbus turi tikrinti laikiną 

darbo vietą ne mažiau kaip 4 val.  po jų užbaigimo, išskyrus tarnybas, laboratorijas,  kurių patalpos 

pasibaigus darbo dienai rakinamos. Rakinamose patalpose tarnybų, laboratorijų vadovai organizuoja 

ugnies darbus taip, kad baigus ugnies darbus pats vadovas arba paskirtas atsakingas už kontrolę 

asmuo turėtų galimybę  patikrinti laikiną darbo vietą ne mažiau kaip 4 val.  po jų užbaigimo. 

157. Leidimo paėmimas vykdant ugnies darbus reiškia darbų sustabdymą. Iš naujo pradėti 

darbus leidžiama tik pašalinus pažeidimus ir apiforminus  naują leidimą. 

 

IX.  DEGIŲ MEDŽIAGŲ SURINKIMAS, ŠALINIMAS IŠ  PATALPŲ,    DARBO  

RŪBŲ NAUDOJIMAS 

 

158. Švarių ir naudotų valymo medžiagų laikymui katilų-turbinų  gamybinėse patalpose turi 

būti pastatytos sandariai uždaromos metalinės dėžės. Dėžės esančios pamainų personalo darbo 

vietose ištuštinamos vieną kartą per pamainą, kitos dėžės ištuštinamos kartą per parą. 

159. Turi būti pastoviai tikrinama ar ant katilų, turbogeneratorių ir pagalbinių šiluminių 

įrengimų (deaeratorių, garovamzdžių ir t.t.) nėra nenaudojamų medinių stelažų, skudurų, mazuto, 

alyvos ir kitų degių medžiagų. 

160. Išsipylę mazutas ar alyva turi būti greitai išvalomi. Draudžiama mazuto nutekėjimo iš 

sandarinimų ir riebokšlių vietose dėti skudurus, latakus ar skardas. 

161. Įmirkusi degiais skysčiais įrenginių ir vamzdynų izoliacija turi būti tuoj pat pakeista. 

162. Jeigu yra žymus alyvos ar mazuto nutekėjimas, tai įrenginiai stabdomi avariniu režimu 

ir remontuojami. 

163. Pavojingose  dujų susikaupimui vietose turi būti tvarkinga ir  pastoviai veikianti 

tiekiamoji-ištraukiamoji ventiliacija. 

164. Vienu metu padalinio sandėliuose turi būti laikomi tik normatyvų nustatyti, leistini 

lengvai užsidegančių skysčių, dažų, lakų ir skiediklių kiekiai. Sandėliams keliami reikalavimai turi  

atitikti “Naftos ir jos produktų sandėlių priešgaisrines saugos taisykles”. 

165. Kiekvienas KT darbuotojas savo darbo drabužius turi saugoti specialiai tam skirtose 

patalpose. Alyvuoti darbo drabužiai turi būti saugomi tik pakabinti. Draudžiama alyvuotus skudurus 

ir valymo atliekas palikti darbo drabužių kišenėse. Ant kaitinimo prietaisų ir apšildymo vamzdynų 

draudžiama dėti darbo drabužius, alyvuotus skudurus ir degias medžiagas. 

166. Sutepti ar suplyšę darbo drabužiai turi būti laiku plaunami ir taisomi. 

 

 

 

X. LEISTINOS VANDENS, GARO, DUJŲ IR MAZUTO SLĖGIŲ BEI TEMPERATŪRŲ 

REIKŠMĖS, KURIOMS  PADIDĖJUS AR SUMAŽĖJUS KYLA GAISRO AR SPROGIMO  

PAVOJUS  IR SUVEIKIA  APSAUGA ARBA  SIGNALIZACIJA 

 

 

167. Pasikeitus žemiau nurodytiems VŠK-1 esančių katilų vandens šildymo katilų 

PTVM-100 slėgio ir temperatūrų parametrams ir iškilus gaisro bei sprogimo pavojui suveikia 

technologinės apsaugos, kurių nustatymai pateikti lentelėje Nr.2  

Lentelė Nr.2 

Eil. Apsaugos Nustatymas Apsaugos 
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Nr. Parametras Laikas, 

sek.    

veikimas 

1. Vandens debitas per katilą sumažėjo iki: 1600 t/h;  

VK-1-2000 t/h 

5 katilo 

išjungimas 

2. Vandens temperatūra už katilo padidėjo iki: 160 0C 0 - “ - 

3. Vandens slėgis už katilo padidėjo iki: 17,5 bar 0 - “ - 

4. Vandens slėgis už katilo sumažėjo iki : 8 bar 0 - “ - 

5. Dujų slėgis už reg. vožtuvo sumažėjo iki: 0,07bar;   

    VK-4 -0,01bar 

0 - “ - 

6. Dujų slėgis už reguliavimo vožtuvo pakilo iki: 0,9bar; 

VK-4-1,05 bar 

0 - “ - 

7. Mazuto slėgis prieš degiklius sumažėjo iki : 8 bar; 

VK-4-1bar 

0 - “ - 

8. Mazuto slėgis VK-4 padidėjo iki 15bar 0 - “ - 

9. Dingo įtampa apsaugų grandinėse - 3 - “ - 

10. Oro slėgis į pakuriamuosius degiklius  

sumažėji iki  

0,4 bar 0 - “ - 

11. Užgesus pakuriamųjų degiklių fakelui  - 0 - “ - 

12 Dingo liepsna kūrykloje (dujomis)  VK-4  1 - “ - 

13 Dingo liepsna kūrykloje (mazutu)  VK-4  3 - “ - 

14 Užgesus fakelui uždegtuvuose  0 - “ - 

15 Sumažėjo suspausto oro slėgis katilinės 

kolektoriuje 

3bar; 

VK-4 -4bar 

0 - “ - 

16 Nuspaustas „Stop“ mygtukas   VK-4  0 - “ - 

17 Sustojo abu putimo ventiliatoriai VK-4  3 - “ - 

168. Pasikeitus žemiau nurodytiems VŠK-2 esančių vandens šildymo katilų KVGM-100 

slėgio ir temperatūros parametrams ir iškilus gaisro bei sprogimo pavojui suveikia technologinės 

apsaugos, kurių nustatymai pateiktos lentelėje Nr.3  

Lentelė Nr.3  

Eil. 

Nr. 
Apsaugos 

Nustatymas 
Apsaugos 

veikimas Parametras 
Laikas, 

s 

1. Vandens debitas per katilą sumažėjo iki: 1000 m3/h 5 Katilo 

išjungimas 

2. Tinklo vandens t-ros už katilo padidėjimas iki: 160 0C 

VK-6,7 

0 

2 

- “ - 

3. Tinklo vandens slėgio už katilo padidėjimas iki: 17.5 bar 

VK-6,7 

0 

2 

- “ - 

4. Tinklo vandens slėgio už katilo sumažėjimas iki: 9 bar 

VK-6,7 

- 

2 

- “ - 

5. Mazuto slėgio prieš degiklius sumažėjimas 

(dirbant mazutu)  iki: 

1.5 bar 

VK-6,7- 1bar 

- - “ - 

6. Mazuto slėgis  VK-6,7 padidėjo iki: 19bar  Katilo 

išjungimas - 

7. Dujų slėgio prieš degiklius sumažėjimas (dirbant 

dujomis) iki: 

0,05bar 

VK-6,7 -0,5bar 

0 

2 

- “ - 

8. Dujų slėgiui prieš degiklius padidėjus iki (dirbant 

dujomis: 

0,80 bar 

VK-6,7-1,4bar 

0 

2 

- “ - 

9. Abiejų pūtimo ventiliatorių išjungimas  - 

 

0 - “ - 

10. Dūmsiurbio  išsijungimas - 0 - “ - 
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11 Fakelo kūrykloje užgesimas - 

VK-6,7 

0 

3 

- “ - 

12 Suspausto valdymo oro slėgis sumažėjo iki  3 

4 

0 

2 

- “ - 

13 Garo slėgis sumažėjo iki  VK-6,7-2bar 2 - “ - 

14 Nuspaustas avarinis stop mygtukas  0 - “ - 

169. Pasikeitus žemiau nurodytiems garo katilinėje esančių garo katilų GK-3, 5, 6  slėgio ir 

temperatūros parametrams ir iškilus gaisro bei sprogimo pavojui suveikia technologinės apsaugos, 

kurių nustatymai  pateikti lentelėje Nr.4.  

 Lentelė Nr.4 

Eil. 

Nr. 
Apsaugos 

Nustatymas Apsaugos 

veikimas Parametras Laikas,s 

1. Vandens lygis būgne sumažėjo iki : -140mm 0 Katilo išjungimas 

2. Vandens lygis būgne pakilo +140mm 0 - “ - 

3. Dujų slėgis už reg.vožtuvo sumažėjo iki : 0.02bar 0 - “ - 

4. Mazuto slėgis už reg.vožtuvo sumažėjo iki : 8 bar, GK-6-3 

bar 

0 - “ - 

5. Užgeso fakelas - 0 - “ - 

6. Atsijungė pūtimo ventiliatorius - 0 - “ - 

7. Dingo įtampa apsaugų grandinėse - 3 - “ - 

8. Atsijungė dūmsiurbis - 0 - “ - 

9 Užsidarė dujų atkirtos vožtuvas  0 - “ - 

10 Avarinis katilo stabdymas  0 - “ - 

11 Sumažėjo valdančiojo oro slėgis iki  2bar 0 - “ - 

170. Pasikeitus žemiau nurodytiems garo katilinėje esančių garo katilo GK-4 slėgio ir 

temperatūros parametrams ir iškilus gaisro bei sprogimo pavojui suveikia technologinės apsaugos, 

kurių nustatymai pateikti lentelėje Nr.5   

 

     Lentelė Nr. 5 

Eil. 

Nr. 
Apsaugos 

Nustatymas Apsaugos 

veikimas Parametras Laikas, s 

1. Vandens lygis būgne sumažėjo iki -140mm 10 Katilo išjungimas 

2. Vandens lygis būgne pakilo iki +140mm 10 - “ - 

3. Slėgis kūrykloje >25 mbar- 2 - “ - 

4. Atsijungė pagrindinio oro ventiliatorius - 3 - “ - 

5. Atsijungė dūmsiurbis - 3 - “ - 

6. Atsijungė pirminio oro ventiliatorius - 3  

7. Verdančio sluoksnio temperatūra >980 0C 

<600 0 C 

0 - “ - 

8. Pagrindinio oro slėgis sumažėjo <5 mbar 10 - “ - 

9. Pirminio oro slėgis <60mbar 10 - “ - 

10. Pirminio oro srautas <4,2 m3/s 10 - “ - 

11. Slėgis kūrykloje >+25mbar 2 - “ - 

171. Pasikeitus žemiau nurodytiems dujų slėgiams DRP-1 ir iškilus gaisro bei sprogimo 

pavojui, suveikia technologinė signalizacija kurios nustatymai  pateikti lentelėje Nr.6. 

 

 

 

Lentelė Nr.6 

Eil. Parametrų pavadinimas Nustatymas Apsaugos 
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Nr. Parametras Laikas,s. veikimas 

1. Dujų slėgis už DRP-1 padidėjo iki 1,4bar - Signalizacija 

2. Dujų slėgis už DRP-1 sumažėjo iki 1,1bar - Signalizacija 

3. Uždujinimo pavojus 1% - Signalizacija 

172. Pasikeitus žemiau nurodytiems dujų slėgiams DRP-2 ir iškilus gaisro bei sprogimo 

pavojui, suveikia technologinė signalizacija, kurios nustatymai pateikti lentelėje Nr.7 

Lentelė Nr.7 

Eil. 

Nr. 
Parametrų pavadinimas 

Nustatymas Apsaugos 

veikimas Parametras Laikas,s.    

3. Dujų slėgis už DRP-2 padidėjo iki 1,3bar - Signalizacija 

4. Dujų slėgis už DRP-2 sumažėjo iki 1,1bar - Signalizacija 

3. Uždujinimo pavojus 1% - Signalizacija 

173. Pasikeitus žemiau nurodytiems turbinų salėje esančių garo turbinų ir garo turbinų guolių 

alyvos temperatūrai suveikia technologinė signalizacija, kurios nustatymai pateikti lentelėje Nr.9.   

        

   Lentelė Nr. 9 

Eil. 

Nr. 
Apsaugos 

Nustatymas Apsaugos 

veikimas Parametras Laikas, sek 

1. Pakilo temperatūra garo turbinų Nr.4/5 

guoliuose 

70/105 0C - Signalizacija 

2. Pakilo tepimo alyvos t-ra už aušintuvo 

TGNr.5 

50 0C - TG-5 

išjungimas 

 

XI. ELEKTROS ĮRENGINIAI 

 

174. Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti įrengiami, eksploatuojami ir remontuojami 

laikantis teisės aktų reikalavimų. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs gaisro ir sprogimo 

atžvilgiu. 

175. Pastebėjus elektros tinklų ir įrenginių gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, 

laidų ir variklių kaitimą, būtina juos nedelsiant išjungti ir pašalinti gedimus. 

176. Priėjimai prie elektros skydinių ir skirstomųjų spintų turi būti tvarkingi ir neužkrauti. 

Jose ir 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas. 

177. Kilnojamieji elektros šviestuvai turi būti su nedegiais gaubtais arba metaliniais 

tinkleliais. Šiems elektros šviestuvams ir kitiems kilnojamiesiems elektros įrenginiams turi būti 

naudojami tik lankstūs kabeliai. 

178. Vietose, kuriose gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, elektros prietaisų 

konstrukcija turi atitikti tai aplinkai nustatytai zonai keliamus saugos reikalavimus. 

179. Gamybinėse ir sandėlių patalpose nuo elektros variklių, šviestuvų, laidų ir kitų elektros 

įrenginių turi būti nuolat valomos dulkės ir nuosėdos. 

180. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki sandėliuojamų degių medžiagų turi būti ne 

mažesnis kaip 0,5 m. 

181. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos ne didesnės galios elektros lempos, negu 

nurodyta šviestuvų techninėse charakteristikose.  

182. Eksploatuojant elektros įrenginius, draudžiama: 

182.1. šildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros prietaisais; 

182.2.  naudoti netvarkingus kištukinius lizdus, kištukus, atsišakojimo dėžutes, jungiklius 

bei kitus elektros aparatus; 

182.3.  elektros lempas, šviesos sklaidytuvus, šildytuvus uždengti degiomis medžiagomis; 

182.4.  į kištukinius lizdus jungti elektros prietaisus, kurie viršija leistiną galią; 

182.5.  vietoj elektros laidų ir kabelių naudoti radijo arba telefono ryšio laidus; 
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182.6.  naudoti lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo ir kitus elektros prietaisus tam 

tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros; 

182.7.  kabinti elektros šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidų ir kabelių; 

182.8.  Asg, Bsg pavojingumo sprogimo ir gaisro atžvilgiu kategorijų sandėlių patalpose 

įrengti kištukinius lizdus; 

182.9.  naudoti nekalibruotus ir savos gamybos apsaugos aparatus; 

182.10.  naudoti elektros šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta 

apšvietimo armatūra Asg, Bsg ir Cg pavojingumo sprogimo ir gaisro atžvilgiu kategorijų patalpose; 

182.11. tiesti tranzitu kabelius ir laidus per sandėliavimo, evakuacinių išėjimų paskirties 

patalpas; 

182.12. tiesti elektros linijas virš FROOF (t1) degumo) klasės stogų ir po jomis laikyti degias 

medžiagas; 

182.13. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių 

netekusia izoliacine medžiaga; 

182.14. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius. 

183. Visų technologinių įrenginių korpusai turi būti įžeminti, neatsižvelgiant į tai, ar 

naudojamos kitos apsaugos nuo statinio elektros krūvio priemonės. 

184. Nenaudojama atviroji elektros instaliacija turi būti išmontuota. 

185. Neeksploatuojami elektros įrenginiai turi būti atjungti nuo elektros tinklo. 

 

XII. PATALPŲ UŽDARYMAS BAIGUS DARBĄ 

 

186. Visos patalpos, nepriklausomai nuo jų paskirties, užbaigus jose darbus prieš jas 

uždarant nakčiai, išeiginėms ir švenčių dienoms, turi būti patikrintos. 

187. Patikrinimo tikslas: 

187.1.  įsitikinti ar nėra galimybės kilti gaisrui nakties metu; 

187.2.  jeigu vis dėlto dėl kažkokių priežasčių kilo gaisras, pašalinti galimybę  jam plisti; 

187.3.  patikrinti pirmines gaisro gesinimo priemones. 

188. Patalpas tikrina už jas atsakingi asmenys. Už patalpą atsako vyresnysis pagal pareigas 

dirbantis toje patalpoje asmuo. Jei nėra atsakingo, patalpą tikrina dirbantis toje patalpoje ir paskutinis 

iš jos išeinantis asmuo. 

189. Tikrinant reikia žiūrėti: 

189.1. ar gamybinės atliekos, šiukšlės, dulkės, tepaluoti skudurai, lengvai užsidegantys 

skysčiai, dažai, skiedikliai ir kitos lengvai užsidegančios medžiagos pašalintos iš patalpos; 

189.2.  ar išjungti elektros varikliai ir šildymo prietaisai, darbinis apšvietimas, nešiojami 

elektriniai įrankiai, prietaisai ir t.t.; 

189.3.  ar užgesinti visi ugnies darbams naudojami prietaisai (litavimo lempos, prikaistuvai, 

dujų degikliai ir t.t.); 

189.4.  ar langai, orlaidės, liukai ir durys į kitas patalpas uždaryti ir užrakinti; 

189.5.  ar neužkrauti pagrindiniai praėjimai ir laiptų aikštelės; 

189.6.  ar neužkrauti praėjimai prie patalpoje esančių pirminių gaisro gesinimo priemonių 

ir atsarginių išėjimų; 

189.7.  ar veikia avarinis apšvietimas; 

189.8.  ar nėra patalpoje dūmų kvapo, smalkių ir t.t.; 

189.9.  ar nėra patalpoje likusių žmonių. 

190. Patikrinęs ir įsitikinęs, kad patalpoje nėra pavojaus kilti gaisrui, atsakingas asmuo 

užrakina patalpą. 

 

 

XIII. GAISRO GESINIMO PRIEMONIŲ IŠDĖSTYMAS, LAIKYMAS IR 

NAUDOJIMAS 
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191. Įmonės, įstaigos, organizacijos teritorijoje ar šalia jos esančios aikštelės ir keliai, skirti 

gaisriniams automobiliams privažiuoti prie vandens šaltinio (gaisrinių rezervuarų, hidrantų, upės, 

tvenkinio ir kt.), turi būti laisvi ir tvarkingi. 

192. Gaisrui gesinti skirtus vandens rezervuarus ir kitus vandens šaltinius būtina nuolat valyti 

(šalinti šiukšles, dumblą ir kitus pašalinius daiktus). 

193. Gaisrui gesinti naudojamuose vandens telkiniuose turi būti pakankamai vandens, kad jį 

lengvai galėtų paimti gaisriniai automobiliai. 

194. Gaisrinių rezervuarų, hidrantų, vandens šaltinių vietos ir privažiavimo prie jų keliai turi 

būti pažymėti specialiomis rodyklėmis (ženklais), o ant jų – nurodyta rezervuaro talpa. Rodyklės 

(ženklai) tamsiu paros metu turi būti apšviestos arba užrašai ant jų – fluorescenciniai. 

195. Gaisriniai hidrantai turi būti tvarkingi, jų šulinių dangčiai turi lengvai atsidaryti bet 

kuriuo metų laiku. 

196. Draudžiama užstatyti privažiavimo kelius prie gaisrinių hidrantų.  

197. Kartą per šešis mėnesius būtina patikrinti gaisrinių hidrantų, hidrantų kolonėlių techninę 

būklę (paleisti vandenį), o patikros rezultatus – surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą arba atitinkamos 

formos aktą. 

198. Žiemą gaisriniai hidrantai turi būti apšiltinami, o nuo šulinių dangčių – valomas ledas 

ir sniegas. 

199. Prie gaisrinių hidrantų, rezervuarų ir kitų vandens šaltinių, kurių vanduo skirtas elektros 

stotims ir pastotėms gesinti, esantys įžemikliai turi būti techniškai tvarkingi ir įrengti taip, kad būtų 

galima greitai ir lengvai prie jų prisijungti. Jų įžeminimo varža turi būti tikrinama ne rečiau kaip kartą 

per metus. 

200. Vandentiekio tinkluose, prie kurių jungiama priešgaisrinė įranga, turi būti užtikrintas 

reikiamas slėgis. Jei atjungiama dalis vandentiekio ar sumažinamas vandens slėgis jame, būtina tai 

pranešti priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai. 

201. Vandentiekio tinklas turi būti techniškai sutvarkytas. Vidaus priešgaisrinį vandentiekį 

būtina kartą per metus patikrinti: perplauti – nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti, 

ar jie neužrūdiję, sugedusius gaisrinius čiaupus suremontuoti ar pakeisti naujais, gaisrines žarnas 

perkantuoti, hidrauliškai išbandyti, patikrinti elektrifikuotų sklendžių ir gaisrinių siurblių veikimą. 

Patikros rezultatai turi būti surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą. 

202. Nešildomuose statiniuose šaltuoju metų laiku vidaus priešgaisrinio vandentiekio tinklai 

turi būti be vandens, o prie gaisrinių čiaupų rodykle ar užrašu turi būti nurodyta sklendės, kurią 

atidarius vanduo bus tiekiamas į tinklą, vieta. Elektrifikuotos sklendės nuotolinis valdymas turi būti 

įrengtas prie kiekvieno gaisrinio čiaupo. 

203. Draudžiama pirmines gaisro gesinimo priemones ir inventorių naudoti ne pagal paskirtį. 

204. Siurblinės patalpoje matomoje vietoje turi būti pakabinta bendra priešgaisrinio 

vandentiekio ir siurblių prijungimo schema. 

205. Priešgaisrinė įranga, pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti prižiūrimos ir nuolat 

parengtos darbui. 

206. Priešgaisrinės įrangos paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti. 

207. Gesintuvo tipas parenkamas ir jų skaičius nustatomas pagal Bendrųjų gaisrinės saugos 

taisyklių (BPTS) 5 priedą. 

208. Patalpose, kuriose yra įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema, gesintuvų skaičių 

galima sumažinti 50%. 

209. Objekte turi būti pakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Tiek 

patalpoje, tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi, įrengti 2 – 

2,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus. 

210. Kilnojamieji gesintuvai turi atitikti LST EN 1866-1:2007standartų reikalavimus. 

211. Gesintuvai, juose esančių gesinimo medžiagų kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip 

vieną kartą per metus. Gesintuvų korpusai turi būti hidrauliškai bandomi ne rečiau kaip kartą per 

penkerius metus. Draudžiama naudoti gesintuvus, kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra 

pasibaigęs. 
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212. Gesintuvai turi būti: 

212.1. laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės 

spindulių poveikio, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų; 

212.2. kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad 

atidarytos patalpos durys netrukdytų jo paimti; 

212.3. statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, priešgaisriniuose skyduose arba ant 

grindų, laikomi specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose; 

212.4. laikomi taip, kad matytųsi užrašai. 

213. Gesintuvai, esantys lauke arba nešildomoje patalpoje ir neskirti eksploatuoti esant 

žemai temperatūrai, šalčių metu turi būti pernešami į šildomas patalpas. Gesintuvų vietoje turi būti 

paliekamas gaisrinės saugos ženklas „Gesintuvas“ ir aiškiai nurodoma jų laikymo vieta. 

214. Visos gamybinės pagalbinės patalpos bei sandėliai turi būti pagal patvirtintus sąrašus 

aprūpinti pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Šie sąrašai sudaromi remiantis BPST lentele 

Nr.2. 

215. Asmenys atsakingi už priešgaisrinę saugą turi reguliariai kontroliuoti gaisrinio 

inventoriaus būklę ir kiekį. 

216. Visas priešgaisrinis inventorius turi būti paruoštas, o kastuvų mediniai kotai-lygūs ir 

neatšerpėtoje. 

217. Gaisrinis inventorius turi būti kabinamas ant specialių kablių ne aukščiau kaip 1,5 m 

nuo grindų. Gaisrinis skydas gali būti uždarytas specialiame rėme dengtame metaliniu tinklu. Visos 

gaisro gesinimo priemonės turi būti užplombuotos lengvai nutraukiama plona viela. 

218. Draudžiama gaisrinį inventorių prie skydo tvirtinti vinimis, taip pat užrakinti. 

219. Tam, kad būtų lengviau prižiūrėti ir įsiminti gaisrinio inventoriaus ir pirminių gaisro 

gesinimo priemonių išdėstymo vietą, jie turi būti grupuojami ant skydų. 

220.  Pirminių gaisro gesinimo priemonių KTŪ teritorijoje išdėstymas parodytas lentelėje 

Nr. 9 

 

E-2 PRIEŠGAISRINIO INVENTORIAUS, IŠDĖSTYMAS KATILŲ-TURBINŲ ŪKYJE 

 

Lentelė Nr.9 

Eil 

Nr. 
Pavadinimas 

Žymėji

mas 
Sudėtis 

Išdėstymas 

Eilė Kolona 
Altit

udė 

1 2 3 4 5 6 7 

Garo katilinė 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Priešgaisrinis skydas prie 

įėjimo į katilinę nuo 

administracinio korpuso 

pusės 

 

 

MG-6 

1.Kastuvas 

2.Laužtuvas 

3.Gesintuvai 3 vnt. 

E 

 

 

2 

 

 

7,0 

 

 

2. Smėlio dėžė  0,5 m3 E 2 7,0 

3. Smėlio dėžė ir kastuvas  0,5 m3 D 7 7,0 

4. Priešgaisrinis skydas  

 

MG-6 

AG-25 

Kastuvas 

Laužtuvas 

Gesintuvai 2 vnt. 

Gesintuvai 1 vnt. 

 

C 

 

9-10 

 

7,0 

5. Smėlio dėžė   0,5 m3 C 9-10 7,0 

6. Smėlio dėžė prie KTPV  0,5 m3 D 11-12 7,0 

7. Kastuvas   D 11-12 7,0 

8. Priešgaisrinis skydas prie 

išėjimo į VŠK-II 
MG-6 

 

1.Gesintuvai 4 vnt. 

2. Kastuvas 

3. Laužtuvas 

 

 

D 

 

 

16 

 

 

7,0 



 18 

9. Smėlio dėžė  0,5 m3 D 16 7,0 

10. Priešgaisrinis skydas 

MG-6 

AG-5 

Gesintuvai: 

2 vnt. 

1 vnt.(kompresorinėje) 

 Kastuvas 

 

G-H 

H-I 

  

2 

10-11 

 

0,0 

0,0 

11. Smėlio dėžė  0,5 m3 G-H 2 0,0 

12.  Smėlio dėžė  0,5 m3 G 5 0,0 

13. Smėlio dėžė  0,5 m3 G 8 0,0 

14. Kastuvas   G 8 0,0 

V Š K – I 

15. Gesintuvas AG-25 2 vnt. 1 C 0,0 

16. Priešgaisrinis skydas 

 

MG-6 

AG-5 

1. Laužtuvas 

2. Gesintuvai: 

3 vnt. 

1 vnt. 

 

 

 

4-5 

 

 

F 

 

 

0,0 

17. Smėlio dėžė ir kastuvas  0,5 m3 5 F 0,0 

18. Smėlio dėžė ir kastuvas  0,5 m3 10 E 0,0 

19. Priešgaisrinis skydas 

MG-6 

AG-5 

 

1. Gesintuvai : 

3 vnt. 

1 vnt. 

2. Laužtuvas 

3. Kastuvas 

 

 

10 

 

 

D 

 

 

0,0 

V Š K – II 

20. Priešgaisrinis skydas prie 

TS-16 

 

 

MG-6 

 

1. Kastuvas 

2. Laužtuvas 

3. Gesintuvai 4 vnt. 

 

 

 

2 

  

 

0,0 

21. Smėlio dėžė su kastuvu  0,5 m3 3  0,0 

22. Smėlio dėžė prie TRS-4  0,5 m3 8  0,0 

23. Valdymo pulto gesintuvas AG-25 1 vnt.   7,0 

Turbinų skyrius 

24. Priešgaisrinis skydas  

AG-5 

MG-6 

1. Gesintuvai: 

1 vnt. 

3 vnt. 

C 1 8,35 

       

1 2 3 4 5 6 7 

       

   2. Kablys 

3. Laužtuvas 

   

25. Gesintuvas AG-5 1 vnt. A 9 8,35 

26. Smėlio dėžė ir kastuvas  0,5 m3 A 9 7,0 

27. Smėlio dėžė  0,5 m3 A 10-11 7,0 

28. Gesintuvas MG-6 1 vnt. A 10-11 7,0 

29. Gesintuvas AG-80 1 vnt. A 13 7,0 

30. Gesintuvas AG-5 1 vnt. A 13 8,35 

31.  Gesintuvas MG-6 1 vnt. A 16a 7,0 

32. Smėlio dėžė  0,5 m3 A 16a 7,0 

33. Gesintuvas AG-5 

AG-80 

1 vnt. 

1 vnt. 

A 

A 

19 

16-17 

8,35 

7,0 
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34. Priešgaisrinis skydas  

MG-6 

 

1. Gesintuvai: 

4 vnt.  

2. Kastuvas 

C 2 – 3 1,35 

35. Gesintuvas AG-80 1 vnt. A-B 6 0,0 

36. Smėlio dėžė  0,5 m3 A-B 9 0,0 

37. Gesintuvas MG-6 1 vnt. A-B 9 0,0 

38. Smėlio dėžė  0,5 m3 A-B 12-13 0,0 

39. Gesintuvas MG-6 1 vnt. A-B 12-13 0,0 

40. Smėlio dėžė  0,5 m3 A-B 18-19 0,0 

41. Gesintuvas MG-6 1 vnt. A-B 18-19 0,0 

42. Smėlio dėžė  0,5 m3 A 21 0,0 

43. Gesintuvas MG-6 1 vnt. A 21 0,0 

Kranto siurblinės tinklų patalpa 

44 Gesintuvas AG-5 1  vnt.   0,0 

DRP-I 

46. Gesintuvas MG-6 2 vnt.    

47 Audinys  1 vnt.    

DRP-II 

49. Gesintuvas MG-6 2 vnt.    

50. Audinys  1 vnt.    

51. Laužtuvas  1 vnt.    

52. Kastuvas  1 vnt.    

221. kuro ūkyje (žiūr. lentelė Nr.10). 

PIRMINIŲ GAISRO GESINIMO PRIEMONIŲ IŠDĖSTYMAS KURO ŪKYJE 

Lentelė Nr.10 

Mazuto išpylimo estakada 

1. Priešgaisrinis skydas Nr.1  1.Smėlio dėžė 0,5m3 

2. Kastuvas 1 vnt. 

4. Nedegus audeklas 

1200X1800 mm 

 4 0,0 

2. Priešgaisrinis skydas Nr.2  1.Smėlio dėžė 0,5m3 

2. Kastuvas 1 vnt. 

4. Nedegus audeklas 

1200X1800 

 10 0,0 

Mazuto rezervuaro Nr. 4 priestatas 

6. Priešgaisrinis skydas  

 

MG-6 

1. Smėlio dėžė 0,5m3 

2.  Kastuvas 

3. Gesintuvai 3 vnt. 

  0,0 

Mazuto rezervuaro Nr. 5 priestatas 

8. Priešgaisrinis skydas  

 

MG-6 

1. Smėlio dėžė 0,5m3 

2. Kastuvas 

2. Gesintuvai 3 vnt. 

  0,0 

Svarstyklių pastatas 

10. Gesintuvas MG-6 1 vnt.   0,0 

Valymo įrenginiai 

11. Priešgaisrinis skydas  

 

MG-6 

1. Smėlio dėžė 0,5m3 

2. Kastuvas 1 vnt. 

3. Gesintuvai 3 vnt. 

  0,0 

12. Smėlio dėžė ir audinys  0,5 m3   0,0 

Valdymo pultas, vestibiulis ir buitinės patalpos 



 20 

13. Gesintuvai skirti mazuto 

išpylimo estakadai 

MG-6 

MG-100 

6 vnt. 

2 vnt.  

  0,0 

14. Gesintuvai patalpoms MG-6 2 vnt.   0,0 

Mazuto siurblinė 

15. Smėlio dėžė ir kastuvas  0,5 m3   0,0 

Kondensato  siurblinė 

16. Smėlio dėžė ir audinys  0,5 m3   0,0 

Biokuro aikštelė 

17. Smėlio dėžė ir kastuvas  0,5 m3   0,0 

222. Asmenys, atsakingi už priešgaisrinę saugą, savo baruose privalo reguliariai tikrinti (ne 

rečiau, kaip vieną kartą per savaitę) gaisrinio inventoriaus, pirminių gaisro gesinimo priemonių, 

priešgaisrinio vamzdyno būklę. Tikrinimo rezultatai registruojami žurnale, o aptikti gedimai turi būti 

šalinami  paros bėgyje. 

223. Gaisrinis inventorius, pirminės gaisro gesinimo priemonės ir gaisrinių siurblių paleidimo 

mygtukai turi būti matomose ir patogiose prieiti vietose. 

224. Ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį nuo gaisro gesinimo priemonių turi būti valomos 

dulkės ir purvas. 

225. Kartą per 15 dienų reikia tikrinti ar gerai dirba ir ar išvysto reikiamą slėgį gaisriniai 

siurbliai. 

226. Stacionarinės gaisro gesinimo priemonės  

Garo katilas Nr. 4 turi stacionarius gaisro gesinimo vandeniu ir garu įtaisus. Garu  iš RAĮ-6 1-os 

linijos atidarius sklendes G-64 ir G-65 ar iš RAĮ-2 atidarius sklendes  T-148  ir G-65 galime gesinti 

katilinės grandiklinį transporterį, kuro talpą, grandiklinį  transporterį, tarpinę talpą ir maitintuvus. 

Garu iš apipūtimo aparatų linijos, apipūtimo aparatų pagalba, gesinamas konvektyvinės GK-4 dalies 

gaisras. Konvektyvinės dalies gaisro gesinimo sistema suveikia, kai suveikia gaisro signalas. 

Suveikus gaisro signalui, apiputimo aparatų darbo programa stabdoma, kadangi pirmumo teisė yra 

suteikta gaisro gesinimui. Tuomet automatiškai įsijungia karšto oro pašildytuvo arba šalto oro 

pašildytuvo apipūtimo aparatai.  

227. Gaisro gesinimo sistema turi suveikti šiais avėjais: 

227.1. Temperatūros skirtumas tarp dūmų temperatūros prieš oro šildytuvą ir oro 

temperatūros po oro šildytuvo sumažėja mažiau kaip 30o C. 

227.2. Staiga padidėja 20o C – 30oC išeinančių dūmų ir oro šildytuvų temperatūra. 

228. Katilo įkūrimo metu, kad užsidegimo signalas neveiktu klaidingai automatinės sekos 

paleidimas numatytas tik nuspaudus apipūtimo sistemos paleidimo mygtuką. 

229. Konvektyvinė dalis kaip ir kituose garo katiluose gali būti gesinama techniniu vandeniu 

atidarant sklendes TV-28 ir TV-29. 

229.1. Garo katilai Nr.3,5,6  turi stacionarius gaisro gesinimo vandeniu ir garu įtaisus. 

229.2.  Vanduo tiekiamas iš techninio vamzdyno. Į katilus Nr.3,5,6 garas paduodamas iš 

bendro savųjų reikmių garo kolektoriaus iš katilų Nr. 3, 5, 6 būgnų. Šis garas specialiais vamzdžiais 

su skylėmis patenka į dūmtakius virš I ir II laipsnių oro pašildytuvų. Vamzdžiai išdėstyti tokiu būdu, 

kad visos šachtos skerspjūvis būtų laistomas tolygiai. 

229.3. Gaisro gesinimo linijų uždarymo armatūra pažymėta lentelėmis su užrašais „Katilo 

konvektyvinės dalies gaisro gesinimas garu“, „Katilo konvektyvinės dalies gaisro gesinimas 

vandeniu“, „Degiklių gaisro gesinimas“. 

229.4. Vandens šildymo katiluose PTVM-100 Nr.1,2,3,4 įrengta gesinimo vandeniu 

sistema. Gaisro gesinimui galinėje dalyje vanduo tiekiamas iš tinklo vamzdynų specialiais 

vamzdžiais virš konvektyvinių kaitinimo paviršių tolygiai skersiniam šachtos pjūviui, o ties 

degikliais sprinkleriniais įrenginiais iš plovimo vandens kolektoriaus. 

229.5. Vandens šildymo katiluose KGVM-100 įrengta gaisro gesinimo sistema garu. Garas 

tiekiamas iš katilinės skyriuje esančios RAĮ-39/11 ir specialiais vamzdynais paskirstomas iš kairės 

ir dešinės pusių virš ir tarp konvekcinių kaitinimo paviršių. 
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229.6. Mašinų salės stogo perdengimo aušinimui „7“ m atžymoje įrengta lafetinė gaisro 

gesinimo sistema, kuria sudaro įrengti penki rankinio valdymo sklendėmis gaisriniai monitoriai. 

Gaisriniai monitoriai išdėstyti palei mašinų salės išorine sieną (išdėstymas parodytas „E-2 

pagrindinio korpuso priešgaisrinių vamzdynų ir priešgaisrinių priemonių išdėstymo schemoje“ Nr. 

9-C). Lafetinė sistema prijungta prie esamos priešgaisrinių vamzdynų sistemos. Norint įjungti 

gaisrinį monitorių, reikia nukreipti tūtą su švirkštu reikiama kryptimi, įtvirtini ją horizontalaus ir 

vertikalaus pozicionavimo varžtais ir atidaryti jungiamo monitoriaus rankine sklendę. 

230. Smėlis 

230.1.  Smėlis naudojamas nedidelių gaisro židinių, degių skysčių (mazuto, dyzelinio kuro, 

įvairių tepalų, elektros kabelių, elektros laidų ir kt.) gesinimui. Vietoj smėlio gali būti pripilama 

fliuso, karnalito, kalcionuotos sodos. Dėžės su smėliu talpa turi būti ne mažesnė kaip 0,3 m3, prie 

jos turi būti kastuvas. Smėlis užmetamas ant degančių paviršių. 

230.2.  Prieš pilant smėlį į dėžę, reikia jį persijoti ir išdžiovinti. Dėžė turi būti raudona. Kartą 

per ketvirtį smėlis turi būti išmaišomas. Šiukšlės ir grumstai turi būti pašalinami. 

231. Nedegus audeklas 

232. Nedegus audeklas dažniausiai gaminamas iš stiklo pluošto. Jie skirti gesinti nedidelių 

užsidegimų vietas ir tokioms medžiagoms kurios nedega be oro. Audeklai turi būti ne mažesnio kaip 

0,9X1,8m dydžio. Ši gesinimo priemonė efektyvi, gesinant užsidegusius žmogaus drabužius. 

Audeklas laikomas futliare ir ne rečiau kaip kartą per mėnesį džiovinamas. 

233.  Angliarūgštiniai gesintuvai  

233.1.  Anglies dioksidas yra nelaidus elektros srovei, todėl angliarūgštės gesintuvai gali 

būti naudojami gesinant neatjungtus nuo įtampos elektros įrengimus. 

233.2.  Angliarūgštinio gesintuvo veikimo principas. Angliarūgštė, esanti gesintuve, 

dujiniame būvyje nukreipiama į gaisro židinio zoną ir deguonies koncentraciją jame sumažina iki 

tokio lygio, kad degimas nebegali vykti, o taip pat atšaldo degančią medžiagą ir supančią aplinką. 

233.3. Gesinant gaisrą angliarūgštiniais gesintuvais būtina stengtis, kad angliarūgštė 

pradėtų veržtis iš gesintuvo tik tada, kai mova yra nukreipiama į gaisro židinį, nes šių gesintuvų 

veikimo laikas yra ribotas ir didžiausias angliarūgštės kiekis yra išmetamas gesintuvo darbo 

pradžioje. 

233.4. Prieš pradedant naudoti angliarūgštinį gesintuvą (AG-2, AG-5 ir AG-8) būtina jį 

prinešti kiek galima arčiau gaisro židinio, prieš laikrodžio rodyklę iki galo pasukti rankenėlę ir 

nukreipti angliarūgštės srautą į degimo vietą. 

233.5. Gesinant gesintuvo galvutė turi būti viršuje, nes priešingu atveju laisvas sifono 

vamzdelis atsidurs dujinėje aplinkoje dėl ko negalės susidaryti sniegas ir negalės išsiveržti skysta 

angliarūgštė. 

233.6. Gesintuvus AG-25 ir AG-80 darbui ruošia du žmonės. Pirmasis nuima movą, 

išvynioja žarną, nukreipia movą į degimo vietą, duoda signalą gesintuvui įjungti. Tuo pačiu metu 

antrasis stato gesintuvą į darbo padėtį (AG-25 - vertikaliai, o AG-80 - pasvirusiai). 

233.7. Kad nesušaltų rankos gesintuvą ir movą-sniego tūtą reikia laikyti už rankenų. 

233.8. Jei angliarūgštinis gesintuvai buvo naudojami uždarose patalpose, jas būtina 

išvėdinti, nes didelis angliarūgštės dujų kiekis yra pavojingas (gali sukelti kvėpavimo organų 

paralyžių). 

233.9. Pripildyti angliarūgštinai gesintuvai turi būti apsaugoti nuo tiesioginių saulės 

spindulių ir laikomi ne arčiau kaip 1 m nuo šildymo įrenginių. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį nuo 

gesintuvų nuvalomos dulkės ir jie yra apžiūrimi. 

233.10. Kas metai angliarūgštiniai gesintuvai turi būti tikrinami sveriant 10g tikslumu. Jei 

gesintuvai praranda 10 ir daugiau svorio jie turi būti pripildomi iš naujo. 

233.11. Netvarkingi gesintuvai (nutrauktos plombos, trūksta ar nėra ugnį gesinančios 

medžiagos, sugadinti apsauginiai vožtuvai) turi būti paimami iš saugomos patalpos ir nuo įrengimų 

ir pakeičiami naujais. 

234. Bet koks gesintuvų, gaisrinių čiaupų ir įrenginių gedimas turi būti pašalinamas per 

trumpiausią laiką. 
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235. Visų tipų gesintuvai turi turėti žymėjimo kortelę, kurioje nurodoma gesinimo medžiagos 

rūšis. Be to, ant angliarūgštinių,  taip pat ant darbinių dujų balionų gesintuvų žymėjimo lentelių turi 

būti nurodoma tuščio baliono masė, užtaiso masė ir bendra su užtaisu baliono masė. 

236. Angliarūgštinio gesintuvo, taip pat kitų tipų gesintuvų masė turi būti nurodoma ant 

uždarymo įtaiso korpuso. 

237. Milteliniai gesintuvai 

237.1. Gesintuvai gali būti pripildyti ABC, BC ir D rūšies miltelių. Nuo miltelių rūšies 

priklauso, kokios klasės gaisrus galima gesinti. Tai gesintuvai pasižymintys universalumu ir 

efektyvumu. Užpilde nėra vandens, todėl gesintuvas gali būti laikomas ir neigiamoje temperatūroje. 

Milteliniais gesintuvais leidžiama gesinti iki 1000V veikiančius elektros įrenginius. 

238. Putų gesintuvai 

238.1. Elektrinėje naudojami VPG gesintuvai. Putos išgaunamos, kai vandens ir putokšlio 

mišinys teka pro difuzorių. Vandens putų gesintuvų negalima laikyti neigiamoje temperatūroje ir 

jais negalima gesinti veikiančių elektros įrenginių. 

239. Priešgaisrinis vandens tiekimas 

239.1.  E-2 priešgaisrinis vandentiekis prie miesto vandentiekio prijungtas dviem 150mm  

įvadais (iš Elektrinės g. pusės šulinys Nr.1 ir iš Savanorių pr. pusės- šulinys Nr.43). Katilų turbinų 

pamainos vadovas, gavęs EPV nurodymą siunčia vyresnįjį mašinistą atidaryti pagrindines 

vandentiekio sklendes GV-1, GV-2 prie DRP šulinyje Nr.1 ir GV-50, GV-51 prie degalinės šulinyje 

Nr.43. 

239.2.  Ties nuline garo katilinės atžyma prie drenažinių bakų, įrengti du gaisrinio vandens 

siurbliai keliantys slėgį pagrindinio korpuso priešgaisriniame vandentiekyje, kurių kiekvieno 

našumas yra po 90 m3/h ir sudaromas slėgis 87 mm v.st. Siurbliai įjungiami iš centrinio valdymo 

pulto ir vietoje. 

239.3.  Pagal grafiką, vieną kartą per 15 dienų, gaisriniai siurbliai įjungiami bandymams. 

239.4. Gaisrinius siurblius naudoti kitiems tikslams galima tik išimties tvarka, ne ilgiau kaip 

dvi paras,  gamybos direktoriui leidus. 

239.5. Gaisriniai siurbliai turi būti nudažomi raudonai, turi būti švarūs ir nuolat parengti 

darbui. 

239.6. Garo katilinės katilų mašinistai privalo kontroliuoti priešgaisrinio vandens slėgį. 

239.7. Vidiniai gaisriniai čiaupai įrengiami 1,55 m aukštyje virš grindų, lengvai 

prieinamose, gerai  matomose ir saugiose vietose. 

239.8. Vidaus vandentiekio gaisriniai čiaupai turi turėti žarnas ir švirkštus, kurie turi būti 

saugomi spintelėse. Gaisrinės žarnos turi būti sausos, susuktos į dvigubą ritę ir prijungtos prie 

čiaupų ir švirkštų. Vandentiekių čiaupų spintelės turi būti tvarkingos. Kartą per metus po 

patikrinimo (praplovimas, vandens nuleidimas iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, patikrinimo ar jie 

neužrūdiję) gaisrines žarnas reikia perkantuoti. 

239.9.  Ištiesiant gaisrines žarnas negalima jų susukti ir užlaužti. 

239.10.Priėjimai prie gaisrinių čiaupų turi būti laisvi, sujungimo galvutės turi turėti gumines 

tarpines ir uždarymo rankenėles. Vandentiekio čiaupų spintelės turi būti nudažytos, ant durelių turi 

būti pažymėtos raidės „GČ“, jo numeris ir telefono numeris, kuriuo reikia skambinti kilus gaisrui. 

239.11.Kiekvienas vandentiekio linijoje įrengtas čiaupas kartą per metus tikrinamas jį 

visiškai atidarant ir nupilant stovintį vandenį. Vandens tinklo čiaupų ir sklendžių tvarkingumas 

tikrinamas pasukant smagratį vieną kartą per ketvirtį, du kartus per metus tikrinamas uždarymo 

sandarumas. 

 

XIV. DARBUOTOJŲ VEIKSMAI KILUS GAISRUI 

 

240. Pastebėjęs užsidegimą ar gaisrą darbuotojas privalo apie tai pranešti elektrinės 

pamainos vadovui telefonu 7452 arba kitomis ryšio priemonėmis. 

241. E-2 gaisrinės siurblinės telefono numeris 6223, gesinimo putomis siurblinė tiesioginiu 

telefonu sujungta su EPV. 
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242. Kilus gaisrui katilinėje iš valdymo skydo įjungiamas avarinis signalas (tris kartus iš 

eilės), gaisrui  katiluose gesinti vadovautis atitinkamomis gaisro gesinimo kortelėmis. 

243. Kilus gaisrui kuro ūkyje jį gesinti vadovaujantis gaisro gesinimo kortelių Nr.1-5 

nurodymais. 

244. Darbuotojai nedalyvaujantys gaisro gesinime privalo nutraukti visus darbus ir palikti 

patalpas. 

245. Evakuacijos keliuose turi būti tvarkingas darbinis ir avarinis apšvietimas. 

246. Darbų saugos priemonės gesinant gaisrus  

246.1. Kol neatjungta įtampa draudžiama elektros įrenginius ir kabelius gesinti vandeniu ir 

putų gesintuvais. 

246.2. Draudžiama dūmais užpildytoje patalpoje (matomumas mažiau kaip 5 m) gaisrą 

gesinti rankinėmis priemonėmis, o taip pat į jas įeiti, jeigu nuo elektros įrenginių, kabelių ir elektros 

laidų neatjungta įtampa. 

246.3. Kai degančių elektros įrenginių įtampa nesiekia 10 kV juos leidžiama gesinti 

vandeniu. Jeigu neįmanoma atjungti įtampos, tai gaisrinės žarnos švirkštas turi būti įžemintas, o 

dirbantys turi būti apsiavę dielektrinius batus, užsidėję dielektrines pirštines ir iki elektros įrenginių 

būti ne arčiau nei nurodyta lentelėje Nr.11: 

       Lentelė Nr.11 

 

Nominali įtampa, 

Švirkšto minimalus atstumas nuo degančių ir kaimyninių  

nedegančių elektros įrenginių, kai išpurškimo diametras 

kV 13 mm 10 mm 

iki 1 imtinai 3,5 m 4 m 

virš 1 iki 10 imtinai 4,5 m 8 m 

246.4. Reikalingos asmeninės apsaugos priemonės (dielektriniai batai, dielektrines 

pirštines, kaliošai) yra EPV žinioje. 

246.5. Draudžiama prieiti prie asmenų gesinančių neatjungtus įtampos įrenginius arčiau 

kaip per 1 m, o prie priešgaisrinės technikos išsikišusios dalies arčiau kaip 1,5 m. 

246.6. Aptarnaujant ir remontuojant dujotiekius, mazuto vamzdynus, mazuto šildytuvus ir 

alyvą naudojančius įrengimus ir siekiant išvengti gaisro DRAUDŽIAMA naudoti instrumentus, 

kurie kibirkščiuoja. Naudojami instrumentai turi būti padengti spalvotais metalais arba ištepti 

tepalu. 

246.7. Duris, už kurių yra degančios patalpos, atidarinėti reikia atsargiai, jeigu liepsna 

bandys veržtis iš patalpos prisidengti jomis. 

246.8. Saugotis galimų įrenginių ir pastatų konstrukcijų griūčių. 

246.9. Kilus gaisrui ir esant būtinumui (nepakankamas vandens debitas gaisriniuose 

hidrantuose) E-2 PV nurodymu operatyvinis personalas atidaro miesto vandentiekio sklendes, 

esančias šuliniuose:        

 - Nr. 43 greta Savanorių pr. ir Degalinės;  

 - Nr. 1 greta VŠK-1 ir DRP.   

 

XV. GAISRO GESINIMO ĮRENGINIUOSE TVARKA 

 

247. Gaisro gesinimo tvarka katilo dūmų trakte  

247.1.  katilas stabdomas avariniu režimu; 

247.2.  stabdomi pūtimo ventiliatoriai ir dūmsiurbiai, uždaromos jų kreipiamosios sklendės; 

247.3.  jeigu katilas yra remontuojamas, greitai baigti visus darbus, negesinančius gaisro 

žmones išvesti; 

247.4.  atidarant sklendes su lentelėmis „Konvektyvinės dalies gaisro gesinimas vandeniu 

(garu)” įjungiama galinės katilo dalies gesinimo sistema; 

247.5.  patikrinama ar sandariai uždarytos visos landos ir stebėjimo angos; 

247.6.  pranešama elektrinės pamainos vadovui; 
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247.7.  atjungiamos dūmsiurbio ir ventiliacijos, DVK ir dujotiekio, mazuto vamzdyno, 

recirkuliacijos ekonomaizerio sklendžių, pagrindinės garo sklendės ir garo perkaitintuvų prapūtimo 

sklendžių elektros variklių įtampos; 

247.8.  gaisrines žarnas išvynioti, atidaryti čiaupus ir vandens srovėmis atšaldyti apsiuvas, 

laikančias katilo konstrukcijas ir dujotiekius; 

247.9.  gesinantiems gaisrą nurodyti gesintuvų ir dėžių su smėliu vietas. 

248. Užsidegus vandens šildymo katilo konvektyviniam paviršiui, nestabdyti tinklo vandens 

cirkuliacijos, o rezerviniame ar remontuojamame katile, jeigu įmanoma sudaryti tinklo vandens 

cirkuliaciją. 

249. Gaisro gesinimo tvarka elektros įrenginiuose 

249.1. Kilus gaisrui elektros įrenginiuose (elektros varikliuose, elektrostatnuose filtruose, 

elektros kabeliuose, elektros laiduose) būtina: 

249.2. išjungti elektros šaltinį; 

249.3. pranešti KTŪ pamainos vadovui, elektrinės pamainos vadovui; 

249.4. iš gaisro vietos pašalinti visus pašalinius asmenis ir imtis visų atsargumo priemonių, 

kad apsaugoti nuo pažeidimo elektros įtampa ar kitų pavojų asmenis, kurie yra netoli gaisro vietos; 

249.5. gaisrą gesinti angliarūgštiniais gesintuvais, o atjungus įtampą, jeigu leidžia elektrinės 

pamainos vadovas - putų gesintuvais ir vandeniu. 

250. Gaisro gesinimo tvarka dujas deginančiuose įrenginiuose 

251. Kilus gaisrui dujotiekyje būtina: 

251.1.  pranešti KTŪ pamainos vadovui  ar elektrinės pamainos vadovui; 

251.2. dujų slėgį dujotiekyje sumažinti taip, kad į dujotiekį nepatektų oras ir vamzdyne 

nesusidarytų sprogus mišinys, t.y. slėgis negali nukristi žemiau kaip 40 mm v.st.; 

251.3. pradėti gesinti gaisrą ir nutraukti oro patekimą prie gaisro žydinio; 

251.4. ant gaisro židinio užmesti nedegų audeklą, šlapią brezentą ir t.t.; 

251.5. ant dujų liepsnos mesti šlapią smėlį; 

251.6. liepsną gesinti angliarūgštiniais, milteliniais gesintuvais, vandens ar oro srove. Putų 

gesintuvai degant dujoms yra mažai efektyvūs; 

251.7. užgesus liepsnai pašalinti dujų nutekėjimo iš dujotiekio priežastis, jeigu būtinas 

remontas tai pažeistas ruožas yra atjungiamas. 

252. Gaisro gesinimo tvarka užsidegus mazutui ištekėjusiam pro nesandarumus ar 

vamzdyno įtrūkimus: 

252.1. pranešti KTŪ pamainos vadovui  ar elektrinės pamainos vadovui; 

252.2. mazutą į katilus pradėti tiekti rezerviniu vamzdynu;. 

252.3. atjungti sugedusį mazuto vamzdyno ruožą; 

252.4. atjungti įtampą nuo elektros įrenginių esančių gaisro rajone; 

252.5. gaisrą gesinti putų gesintuvais, garų ir išpurškiamo vandens srove, o išsipylusį 

mazutą užpilti smėliu; 

252.6. jei aukšta oro temperatūra patalpoje, daug dūmų ir neįmanoma atjungti pažeisto 

mazuto vamzdyno ruožo, mazuto šildytuvo ir t.t. distanciniu būdu uždarius sklendes atjungti mazuto 

padavimą į katilinę ir gaisrą gesinti vandens srovėmis, putų gesinimo priemonėmis ar garu. Mažais 

lašeliais išpurškiamos vandens srovės neutralizuoja dūmus ar degimą užpildytose dūmais patalpose 

ir greitai paverčia juos garais. Garas atskiedžia orą, sumažina jame deguonies kiekį ir taip  slopina 

degimą; 

252.7. kilus atviram gaisrui katilinės skyriaus teritorijoje ir kai išteka didelis mazuto kiekis, 

tuoj pat atjungti pažeistą mazuto vamzdyno ruožą. Tuo pačiu metu imtis priemonių, apribojančių 

mazuto sklidimą ir gesinti gaisrą putų gesinimo priemonėmis, išpurškiamomis vandens srovėmis ir 

smėliu; 

252.8. likvidavus gaisrą išsipylusio mazuto ar alyvos liekanas surinkti. 

253. Užsidegus alyvai turbinų aušinimo schemoje, reikia: 

253.1. pranešti KTŪ pamainos vadovui ar vyr. mašinistui bei elektrinės pamainos vadovui 

ir pradėti gesinti gaisrą visomis turimomis gaisro gesinimo priemonėmis; 
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253.2. užsiliepsnojus alyvai dėl alyvos sistemos nesandarumų reikia atjungti tepimo 

siurblius ir sustabdyti turbiną apsaugos automatu nutraukiant vakuumą; 

253.3. jeigu ugnis persimetė į alyvos baką, tai būtina alyvą iš jo nupilti į avarinio nupylimo 

talpą. 

254. Gaisro gesinimo tvarka užsidegus alyvai, alyvą naudojančiuose įrenginiuose (oro 

kompresoriuose, dūmsiurbių guoliuose, ventiliatoriuose, maitinimo ir tinklo siurbliuose ir t.t.): 

254.1. apie tai pranešti KTŪ pamainos vadovui, o taip pat elektrinės pamainos vadovui; 

254.2. operatyvinis personalas avariniu būdu sustabdo užsidegusį mechanizmą; 

254.3. gaisrą gesinti turimomis gaisro gesinimo priemonėmis, prieš gesinant putų 

gesintuvais ar vandeniu atjungti elektros srovę. 

255. Užsidegus oru aušinamo generatoriaus apvijoms korpuso viduje būtina: 

255.1. avariniu būdu sustabdyti turbiną, atjungti generatorių nuo tinklo ir išjungti 

sužadinimą; 

255.2. pradėti tiekti vandenį į generatoriaus viduje įrengtą gaisro gesinimo įrenginį; 

255.3. uždaryti oro tiekimo į generatoriaus TG-4 aušintuvą sklendes ir įjungti veleno 

pasukimo įrenginį; 

256. užsidegusias oru aušinamo generatoriaus apvijas personalas gali gesinti rankiniu būdu 

kilnojamomis gaisro gesinimo priemonėmis per specialias stebėjimo ir technologines angas, kai 

generatorius atjungiamas nuo įtampos.  

257. Užsidegus kurui kuro priėmimo pastate ir kuro smulkinimo rūšiavimo pastate  

258. Elektrinės E-2 biokuro priėmimo patalpoje ir kuro smulkinimo-rūšiavimo pastate 

įrengta automatinė sprinklerinė vandens gesinimo sistema, kurios paskirtis gaisro židinio aptikimas, 

lokalizavimas ir gesinimas. 

259. Dėl galimos aplinkos minusinės temperatūros kuro priėmimo stotyje ir kuro 

smulkinimo-rūšiavimo  pastate įrengta „sausa“ gesinimo sistema: 

259.1. Normalioje parengties gesinimui padėtyje automatinės sprinklerinės vandens 

gesinimo sistemos vamzdynas nuo „sauso“ kontrolinio signalinio vožtuvo iki sprinklerių užpildytas 

suspaustu oru. Normalioje parengties gesinimui padėtyje oro nutekėjimą „sausoje“ sistemoje 

kompensuoja kompresorius; 

259.2. Normalioje parengties gesinimui padėtyje gaisrinių čiaupų vamzdynas nuo sklendės 

su elektros pavara iki pačių gaisrinių čiaupų yra neužpildytas vandeniu, t.y. šis vamzdynų ruožas 

yra tuščias; 

259.3. Suveikusi arba užgesinus gaisrą automatinė sprinklerinė vandens gesinimo sistema 

stabdoma rankiniu būdu išjungiant gaisrinius siurblius ir užsukant valdymo sklendes.  

260. Kuro priėmimo patalpoje bei hidrocilindrų patalpose gaisro gesinimui įrengti  

sprinkleriniai purkštukai- 78 vnt. „GW Sprinkler“ K-115, D=20 mm, ampulės tipas DI 984, 

suveikimo temperatūra – 68ºC. Vienu sprinkleriu saugomas patalpų plotas neviršija 5,523 m2. 

Sprinkleriai sumontuoti rozetėmis į viršų, išlaikant atstumą iki perdengimo plokštumos ne didesnį 

kaip 0,4 m ir ne mažesnį kaip 0,08 m. 

261. Kuro priėmimo patalpoje, hidrocilindrų patalpose, kuro smulkinimo patalpoje įrengti 

gaisriniai čiaupai (20 vnt.). Prie kiekvienos gaisrinių čiaupų grupės sumontuotas gaisrinis mygtukas 

(10 vnt.). 

262. Vanduo į gaisrinius čiaupus paduodamas per kontrolinių signalinių vožtuvų patalpoje 

esančią sklendę su elektros pavara, nuspaudus gaisrinį mygtuką (bet kurį iš GM1÷GM10) gaisrinio 

čiaupo spintelėje. Priešgaisrinių čiaupų našumas 5 ltr./s. Priešgaisrinis čiaupas įrengtas spintoje, ji 

komplektuojama su gaisriniu ventiliu, greitąja sąnara, 20 m ilgio žarna, švirkštu su 19 mm skersmens 

antgaliu. Kiekviena saugomų patalpų vieta gesinama ne mažiau kaip 2 čiurkšlėmis, kurių kiekvienos 

našumas po 5 ltr./s. 

263. Vanduo gaisro gesinimui imamas iš gaisrinio rezervuaro (V=500m3) per siurblius, kurie 

sumontuoti gaisro siurblinėje. Gaisro gesinimo sistemos automatikai įrengtas automatinis 

rezervavimo įrenginys (ARĮ), užtikrinantis elektros tinklo perjungimą į rezervinį įvadą dingus įtampai 

pagrindiniame įvade. ARĮ sumontuotas gaisro siurblinėje. 
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264. Kontrolinis signalinis vožtuvas, oro kompresorius, vandens padavimo į gaisrinius 

čiaupus elektrifikuota sklendė  ir automatikos skydas sumontuoti kontrolinių signalinių vožtuvų  

patalpoje, įrengtoje transformatorinės pastate greta hidraulinių cilindrų patalpos. Kontrolinių 

signalinių vožtuvų patalpoje sumontuota „sausai“ gesinimo sistemai pritaikyta valdymo spinta (VAS-

VG, aprašymą žiūrėti „BIOKURO ŪKIO AUTOMATINĖS SPRINKLERINĖS SISTEMOS 

PRIEŠGAISRINĖS INSTRUKCIJOS“ Nr. 00603405 VI skyriuje), kurioje sumontuota oro 

kompresoriaus ir priešgaisrinių čiaupų elektrifikuotos sklendės valdymas ir gaisro signalo 

formavimas. 

265. Užsidegus kurui katilinės konvejeriuose, kuro talpose (katilinės grandiklinis 

transporteris, kuro talpa, grandiklinis transporteris, maitintuvas) GK-4 valdymo pulte sumontuota 

automatinės sprinklerinės gaisro gesinimo sistemos gaisrinė signalizacija (GIP, aprašymą žiūrėti 

„BIOKURO ŪKIO AUTOMATINĖS SPRINKLERINĖS SISTEMOS  PRIEŠGAISRINĖS 

INSTRUKCIJOS“ Nr. 00603405 instrukcijos VII skyriuje).  

265.1. Apie tai pranešti KTŪ pamainos vadovui ar vyr. mašinistui bei elektrinės pamainos 

vadovui, atidaryti gaisro gesinimo garu elektrinę sklendę G-65 nuspaudžiant mygtuką „GK-4 kuro 

transporterio, bunkerio ir tarpinės talpos gaisro gesinimas“ valdymo pulte sustabdyti kuro padavimą 

į katilą (jei to nepadaro katilo apsaugos sistema). 
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