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SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA ASMENIMS, DIRBANTIEMS 

SUVIRINTOJU DUJOMIS IR ELEKTRA NR. 41 

1. BENDROJI DALIS 

1.1. Dirbti suvirintoju dujomis ir elektra gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų (toliau 

vadinama — darbuotojas), nustatyta tvarka priimtas į darbą, išklausęs įvadinį darbuotojo saugos 

ir sveikatos, įvadinį priešgaisrinės saugos instruktavimą bei pirminį instruktavimus darbo vietoje, 

pasirašius instruktavimų registracijos žurnaluose. Asmuo turi būti pasitikrinęs sveikatą ir turėti 

asmens medicininę knygelę (apsk. F.048/a).  

1.2. Darbuotojas turi laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių, saugoti savo ir nekenkti kitų 

darbuotojų sveikatai, nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis, atlikti tik paskirtą 

darbą, neleisti dirbti pašaliniams asmenims, žinoti ir vykdyti šios instrukcijos reikalavimus. 

1.3. Negalima dirbti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotikų, kitų toksinių medžiagų, 

sergant, vartojant stiprius raminamuosius vaistus. Pastebėjus neblaivų darbuotoją privalu 

nedelsiant pranešti padalinio vadovui ir imtis visų priemonių nelaimei užkirsti. 

1.4. Atlikti suvirinimo darbus gali asmuo, turintis suvirintojo pažymėjimą. Elektrinio 

suvirinimo įrenginius, išskyrus jungiamus komutaciniais aparatais arba kištukiniais sujungimais  

(prijungti ir atjungti turi VK darbuotojai), apmokytas ir atestuotas darbui su suvirinimo aparatu. 

1.5. Suvirintojas  privalo: 

1.5.1. vykdyti darbdavio arba jų įgaliotų asmenų nurodymus; 

1.5.2. mokėti saugiai dirbti, netrukdyti saugiai dirbti kitiems; 

1.5.3. laikytis suvirinimo įrengimo eksploatavimo taisyklių (instrukcijų), dirbti tik su 

techniškai tvarkingais įrengimais; 

  1.5.4. naudoti individualiąsias saugos darbe priemones; 

1.5.5. nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą; 

1.5.6. laikytis vidaus tvarkos taisyklių, darbo metu nenaudoti alkoholiniu gėrimų bei 

narkotinių medžiagų. Rūkyti tik tam skirtose vietose; 

1.5.7. mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiajam; 

1.5.8. laikytis asmens higienos reikalavimų. Draudžiama suteptas rankas valyti 

skiedikliais, naftos produktais ir kitomis ne prausimuisi skirtomis medžiagomis. 

1.6.   Suvirintojas turi teisę: 

1.6.1.  reikalauti, kad darbdavys užtikrintų saugų darbą; 

1.6.2.  atsisakyti dirbti, kai iškyla pavojus gyvybei ar sveikatai;  

1.6.3.  reikalauti atlyginti padarytą sveikatai žalą. 

1.7. Suvirintojas privalo žinoti priešgaisrinės saugos instrukcijos reikalavimus ir juos 

vykdyti. Žinoti, kur laikomos gaisro gesinimo priemonės įstaigoje, mokėti jomis naudotis, vengti 

veiksmų ir nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą. 

1.8. Apie darbo metu gautas traumas ar pastebėjus kito darbuotojo traumavimą, kitus su 

darbu susijusius sveikatos sutrikimus, būtina nedelsiant pranešti padalinio vadovui ar jį 

pavaduojančiam asmeniui ir direktoriui, asmenims atsakingiems už darbo saugą ir sveikatą bei 

gaisrinę saugą padaliniuose, Centro darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai. 

 

 



2. PROFESINÉS RIZIKOS VEIKSNIAI. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO 

2.1.  Galimi pavojingi ir kenksmingi veiksniai: 

Pavojingas veiksnys Galimos pasekmės Veiksmai norint išvengti pavojaus 

 Elektros srovės poveikis 

Galimos traumos, širdies 

darbo sutrikimas, mirtis. 

Pačiam neremontuoti elektrinių įrankių, 

kirtiklių, jungiklių, kištukinių lizdų, 

nekeisti saugiklių. 

 Suvirinimo šviesa, 

nejonizuojanti spinduliuotė, 

išlydytos metalo kibirkštys, 

padidinto intensyvumo 

ultravioletinė spinduliuotė nuo 

įkaitusio metalo 

Galimi akių sužeidimai. 

Veikiant per/į nepridengtą odą 

pasireiškia „įdegimo“ efektas, virinant 

be apsauginio skydelio ar naudojant 

netinkamus šviesos filtrus sukelia akių 

ragenos uždegimą, kurios metu 

jaučiamas stiprus skausmas akyse, 

regėjimo pablogėjimas, galvos 

skausmas. Ilgainiui kartojantis – galimas 

apakimas. Akių apsaugai naudoti 

apsauginius akinius ar skydelį. 

Suvirinimo aerozoliai, dulkės 

(organinės ir neorganinės 

kilmės) 

Neigiamas poveikis 

organizmui, alerginės ir 

profesinės ligos. 

Jeigu oro užterštumas viršija leistiną 

normą jo sumažinti negalima, reikia 

dėvėti tinkamai priderintą respiratorių. 

  Slėginiai indai. 

Dujų balionas 

Galimi apsinuodijimai, 

sprogimas, įvairūs 

sužeidimai, akių 

gleivinės nudegimai, 

neigiamas poveikis 

kvėpavimo takams. 

Dujų balionai turi atitikti „Slėginių indų 

įrengimo ir saugaus eksploatavimo 

taisykles“. Dirbti reikia veikiant 

ištraukiamajai ventiliacijai, jei šių 

priemonių nepakanka ar jų nėra, reikia 

dėvėti tinkamai parinktą respiratorių, 

apsauginius akinius. 

 Įrenginių ir įrankių 

eksploatavimo reikalavimų 

nesilaikymas 

Galimos traumos. 

Vizualiai tikrinti įrankių ir įrenginių 

techninę būklę, tvarkingumą, nedirbti su 

netvarkingais įrankiais ir įrengimais, 

juos naudoti pagal paskirtį ir laikytis jų 

eksploatavimo reikalavimų. 

      Gaisro ar 

sprogimo galimybė 

Galimos traumos, 

nudegimai. 

Nelaikyti darbo vietoje tepalų ir kitų 

degių bei sprogių medžiagų, tepaluotų 

skudurų. 

 Krentantys daiktai  

Galimi galvos, galūnių 

sužalojimai. 

Daiktus, įrankius, priemones darbo 

vietoje sudėti taip, kad jie negalėtų 

nukristi. 

Nepakankamas darbo vietos 

apšvietimas 

Didėja akių nuovargis, 

regos susilpnėjimas, 

galimos darbo klaidos. 

Jeigu bendras apšviestumas yra 

mažesnis už nurodytą teisės aktuose, 

papildomai naudoti kilnojamus 

šviestuvus. 

  Darbo vietos, 

praėjimo kelių užkrovimas, 

užgriozdinimas daiktais, 

paslydimas, pargriuvimas 

Galimi įvairūs 

sužeidimai, įvairaus 

sunkumo traumos: kaulų 

lūžiai, raumenų sistemos 

sužalojimai.  

Darbo vietoje grindų dangos turi būti 

neslidžios, sausos, lygios. Esant 

slidžioms grindims, nedelsiant jas 

išvalyti. Nuolat palaikyti tvarką darbo 

vietoje, neužgriozdinti daiktais. 

 Triukšmas 

Neigiamas poveikis 

klausos organams, visam 

organizmui. 

Bendras triukšmo lygis darbo vietoje 

neturi viršyti 80 dBA. Jei šis lygis 

viršytas, esant galimybei pasitraukti iš 

triukšmingos zonos, išjungti triukšmo 

šaltinį. Jei to atlikti neįmanoma, būtina 

dėvėti apsaugines ausines, ausų kištukus 

(antifonus). 
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Pavojingas veiksnys Galimos pasekmės Veiksmai norint išvengti pavojaus 

Vibracija 

Neigiamas poveikis 

visam organizmui, 

nuovargis. 

Jei negalima pašalinti vibracijos šaltinio 

ar jos sumažinti, darbo metu daryti 

pertraukas. 

 Kritimas iš aukščio  

Galimi įvairūs 

sužeidimai. 

Palipimui naudoti tik stabilias, 

tvarkingas paaukštinimo priemones. 

Draudžiama nuo paaukštinimo 

priemonių šokti. 

Fizinė perkrova 
Galimos traumos, 

raumenų patempimai. 

Nekelti vienam daiktų, krovinių, 

viršijančių leistiną krovinio kėlimo 

normą. Leidžiama nepavojinga 

vienkartinė keliamo ir pernešamo 

krovinio masė kartu dirbant kitą darbą 

ne daugiau kaip:  vyrams - iki 30 kg; 

moterims - iki 10 kg. Jeigu svoris yra 

didesnis, kelti dviese. 

 Įkaitę paviršiai, karštos 

įrenginių, mechanizmų dalys 

Galimi įvairūs terminiai 

sužeidimai. 

Nesiliesti ir plikomis rankomis neliesti 

įkaitusių paviršių kurių negalima 

uždengti apsaugomis. 

Psichologinė įtampa, stresas 
Galimi susirgimai, 

ūminės arba lėtinės ligos. 

Stengtis išvengti stresinių situacijų. 

Konfliktus spręsti taikiai. 

 

2.2. Suvirintojas privalo naudoti apsaugines priemones akims, t.y. akinius su šviesos 

filtrais, skydelius su specialiais stiklais. Virinant spalvotus metalus ir lydinius, turinčius cinko, 

vario, švino, naudojamas filtruojamasis respiratorius. 

 

3. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ 

 

3.1. Apžiūrėti darbo vietą, pašalinti iš jos visus nereikalingus darbui trukdančius daiktus, 

kad vaikščiojimui skirti praėjimai nebūtų užkrauti nereikalingais daiktais. 

3.2.  Užsivilkti darbo drabužius, kelnes dėvėti užleistas ant batų, švarką būtinai susegiotą, 

sukišti jį į kelnes draudžiama. 

3.3. Patikrinti, ar tvarkingos pirštinės. Be pirštinių dirbti taip pat draudžiama.  

3.4. Patikrinti, ar apsauginiai akiniai turi šviesos filtrus. Dirbti be apsauginių akinių ar 

skydelių su specialiais stiklais draudžiama. 

3.5. Patikrinti darbo vietą, kaip išdėstyti balionai ir generatorius, ar darbo vietoje yra 

gaisro gesinimo priemonių. 

3.6. Patikrinti, ar tvarkingos dujų žarnos, neriebaluoti jų paviršiai, ar techniškai tvarkingi 

reduktoriai bei degikliai. 

3.7.  Patikrinti, ar tvarkingi pastoliai, ar darbo pastoliai horizontalūs, ar yra turėklai, 

bortinė lenta, pastarosios aukštis turi būti ne mažesnis kaip 150 mm. 

3.8. Įsitikinti, ar yra krepšys įrankiams. 

3.9. Patikrinti, ar hidraulinėje užtvaroje yra pakankamai vandens (vėliau jo lygį tikrinti 3 

kartus per pamainą). 

3.10. Įsitikinti, ar suvirinimo dujomis generatoriai turi pritvirtintą lentelę su įrašais, 

nurodančiais generatoriaus markę, numerį ir pagaminimo datą, našumą (m3/h), darbinį slėgimą, 

pakraunamo karbido kiekį, temperatūrą, kuriai esant galima dirbti generatoriumi. 

3.11.  Draudžiama pradėti darbą ant pastolių, jeigu vėjo greitis 15 m/s arba didesnis. 

3.12. Suvirinimo įrengimus, jų atskirus mazgus bei mechanizmus išdėstyti taip, kad būtų 

galima laisvai prie jų prieiti. 

3.13. Patikrinti suvirinimo elektra agregatus, kabelius, laikiklį, įrenginio maitinimo šaltinio 

(suvirinimo transformatoriaus, lygintuvo, keitiklio ir kt.) korpuso įžeminimą. Radus kokių nors 
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gedimų (pažeistą kabelį, izoliaciją, nepatikimai įžemintą korpusą ir t.t.), nedelsiant pranešti 

padalinio vadovui. Dirbti su netvarkingais įrengimais draudžiama. 

3.14. Įsitikinti, ar gerai apšviesta ir vėdinama darbo vieta. Jei to nėra, reikalauti įrengti 

papildomą apšvietimą, bei ištraukiamąją ventiliaciją. Nepašalinus minėtų trūkumų, atlikti 

suvirinimo darbus elektros lanku draudžiama. 

  

4. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU 

4.1.  Darbuotojas turi dirbti laikydamasis padalinio vadovo ar jį pavaduojančio asmens 

nurodymų, atlikti tik pavestus darbus ir užduotis, neužsiimti pašaliniais, su darbu nesisijusiais 

dalykais. 

4.2. Suvirintojas dujomis: prieš prijungiant reduktorius prie balionų, jie kruopščiai 

patikrinami. Reduktoriaus manometrai tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą per metus, jie turi turėti 

raudoną brūkšnį, nurodantį maksimalų darbinį dujų slėgį. Reduktorių prie baliono prijungti 

leidžiama tik specialiu raktu. Deguonies ventilį atsukti lėtai. Rankos, naudojamos medžiagos, 

įrankiai turi būti netepaluoti. Stovėti prieš reduktorių draudžiama. Reduktorius valyti leidžiama tik 

tam skirtomis priemonėmis ir tik gerai vėdinamose patalpose. Valyti privalo tik specialiai 

apmokyti žmonės. 

4.3. Draudžiama veržti sujungimus esant atsuktam balionui, kai teka dujos. 

4.4. Reduktorius ir jungiamuosius antgalius naudoti tik tvarkingus. Žarnas su reduktoriais,  

degikliais sujungti plieniniais pavalkėliais. Jungti užveržiant viela draudžiama. 

4.5. Draudžiama naudotis nesandariomis žarnomis ir jas remontuoti izoliacine juosta. 

Naujas žarnas prieš prijungiant reikia prapūsti. Darbo metu stebėti, kad žarnos nesiliestų prie 

elektros laidų, karštų paviršių, tepaluotų ir riebaluotų medžiagų, nebūtų susisukusios. Žarnų ilgis 

turi būti ne didesnis kaip 20 m. Montažo metu galima naudoti žarnas, kuriu ilgis 40 m, bet tik 

gavus leidimą iš padalinio vadovo ar darbų saugos specialisto. 

4.6. Gaubiamoji veržlė ir antgaliai, skirti prijungti duju žarnas, privalo būti kairinio sriegio 

ir turėti specialią žymą. 

4.7. Dirbti su acetileno dujų įrengimais ir balionais leidžiama tik kibirkščių nesukeliančiais 

įrankiais.  

4.8. Prieš uždegant degiklį patikrinama, ar sujungta tvarkingai. Uždegant pirmiau 

atsukamas acetileno ventilis, po to deguonies (inžektoriniams degikliams - priešingai). Degiklio 

užgesinimo tvarka atvirkštinė. 

4.9. Dirbti prisijungus prie vienos hidraulinės užtvaros dviem ir daugiau suvirintojų 

draudžiama. 

4.10. Esant atbuliniam liepsnos smūgiui, pirmiau reikia uždaryti acetileno, o paskui 

deguonies ventilius. Po to patikrinamos žarnos, jos prapučiamos inertinėmis dujomis arba 

pakeičiamos naujomis. Numesti degiklį draudžiama. Prieš uždegant degiklį reikia ataušinti 

švariame vandenyje ir patikrinti vandens lygį hidraulinėje užtvaroje. 

4.11. Suvirintojams taisyti suvirinimo aparatūrą draudžiama. 

4.12. Acetileno generatoriai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

4.12.l stacionarinio generatoriaus eksploatacija leidžiama, kai aplinkos temperatūra yra nuo 

+5 oC iki +35 oC, kilnojamojo - kai aplinkos temperatūra nuo -25 oC iki +40 oC; 

4.12.2 draudžiama naudoti generatorių ir matavimo prietaisus, kuriuose yra daugiau kaip 

70% vario turinčių detalių; 

4.12.3 generatoriaus našumas turi atitikti kalcio karbido kiekio sunaudojimą; 

4.12.4 kalcio karbido susiskaldymas generatoriuje turi reguliuotis automatiškai, 

priklausomai nuo to, kiek acetileno dujų sunaudota; 

4.12.5 naudingojo veikimo koeficientas suskaldant karbidą turi būti ne mažesnis kaip 0,95; 

4.12.6 generatorius, kurio darbo principas "vanduo ant karbido" turi dirbti taip, kad 

vandens ir gesinto karbido šlamo temperatūra neviršytų 80 oC, o acetileno dujų - 100 oC. 



4.13. Lyjant, sningant ir žaibuojant suvirinimo darbai lauke draudžiami. 

4.14. Draudžiama suvirinimo patalpose laikyti lengvai užsidegančias medžiagas. 

4.15. Privalu saugoti deguonies balionus, vamzdynus ir aparatūrą, kad ant jų nepatektų 

tepalų ar riebalų. 

4.16. Aparatūros dalys, kontaktuojančios su acetileno dujomis, neturi būti varinės arba iš 

lydinių, turinčių sidabro ir daugiau kaip 70% vario. Degiklių ir pjoviklių antgaliai gali būti ir 

variniai. 

4.17. Draudžiama statyti generatorius netoli vietų iš kurių tiekiamas oras (ventiliacija, 

kompresorinė), praėjimuose, pravažiavimuose, laiptų aikštelėse, rūsiuose, įstaigos susibūrimo 

vietose, neapšviestose patalpose bei nehorizontalioje padėtyje. Suvirinimo darbai dirbami ne 

arčiau kaip 10,0 m nuo acetileno generatoriaus ir 1,5 m nuo degių duju vamzdynų. 

4.18. Draudžiama statyti kilnojamuosius acetileno generatorius, deguonies ir acetileno 

balionus patalpose, kuriose technologinio proceso metu išsiskiriančios dujos gali sudaryti su 

acetilenu ar deguonimi sprogius mišinius. 

4.19. Dirbant ant medinių pastolių medines konstrukcijas reikia aplieti vandeniu, padengti 

asbesto ar kitos medžiagos lapais. Plieninius lakštus leidžiama naudoti tik ant plytų padėklų. 

4.20. Generatorius privalu statyti ant specialiu padėklų. Karbidą iškrauti tik su guminėmis 

pirštinėmis. Kad sprogstamasis mišinys nepatektų į degiklį, užpildžius generatorių, orą iš dujų 

kameros būtina pašalinti. 

4.21. Draudžiama dirbti, jei yra duju nutekėjimas. Dujų nutekėjimą tikrinti muilo emulsija. 

Ugnimi tikrinti draudžiama. 

4.22. Draudžiama dirbti generatoriais be hidraulinės užtvaros. 

4.23. Dirbant ant paviršių, kuriu nuolydis 30 laipsniu ir daugiau, būtina prisirišti saugos 

diržu. 

4.24. Dirbant su kilnojamuoju generatoriumi, patalpos tūris turi būti ne mažesnis kaip 300 

m3 . Kai generatorius laikomas patalpoje, kurios tūris 100 m3, suvirinama kitoje patalpoje. 

4.25. Draudžiama atšildyti užšalusį generatorių liepsna, elektriniu prietaisu. Atšildyti 

galima garu arba karštu vandeniu. Draudžiama vandenį ant generatoriaus pilti iš indo, kuriame jis 

buvo šildomas. 

4.26. Naudojamo acetileno gamybai karbido granuliacija turi atitikti generatoriaus pase 

nurodytus dydžius. Reikia patikrinti, ar gautos su karbidu statinės yra sandarios; mažus plyšelius 

užtepti smala. Laikyti karbidą netvarkingose statinėse draudžiama. 

4.27. Atidaryti kalcio karbido statines, taip pat smulkinti jį leidžiama tik kibirkščių 

nesukeliančiais įrankiais. 

4.28. Draudžiama negesintą smulkų karbidą ar jo daleles pilti į duobes. 

4.29. Ant naudojamų dujų balionų turi būti nurodyta: baliono numeris, gamykla gamintoja, 

išleidimo data, talpa, baliono svoris, darbinis ir bandomasis slėgimas, kito išbandymo laikas. 

Balionai turi būti nudažyti atitinkamomis spalvomis pagal dujų rūšį (acetileno - balta, degiųjų dujų 

- raudona, deguonies - mėlyna spalva). 

4.30. Balionai pervežami vežimėliais su mediniais padėklais. Transportuoti galima tik su 

apsauginiais gaubtais. Draudžiama balionus mėtyti. Taip pat draudžiama patiems remontuoti 

balionų ventilius. Deguonies balionus laikyti ir transportuoti tik vertikalioje padėtyje, saugant nuo 

tiesioginių saulės spindulių. Deguonį naudoti tik esant ne mažesniam kaip 0,5 atmosferos 

spaudimui, acetileną priklausomai nuo aplinkos temperatūros: 

kai aplinkos temperatūra (oC) 0 - 0,5 atm; 

      nuo 0 iki +15 - 1,0 atm; 

                 nuo +15 iki +25 - 2,0 atm; 

                 nuo +25 iki +35 - 3,0 atm. 

Balionai darbo vietoje turi būti įtvirtinami, kad laikytųsi stabiliai. 



4.31. Draudžiama kartu laikyti deguonies ir kitų dujų balionus, taip pat pilnus balionus su 

tuščiais. Balionai nuo suvirinimo vietos turi būti statomi ne arčiau kaip 5 m, o nuo šildymo 

prietaisų - ne arčiau kaip 1 m. 

4.32. Draudžiama virinti vamzdynus ir rezervuarus, kuriuose yra slėgis. 

4.33. Rezervuaruose, taroje ir kitose talpyklose, kuriose buvo degiųjų ar cheminių 

medžiagų, suvirinti leidžiama tik gerai juos išvalius, išplovus karštu vandeniu bei kaustine soda, 

prapūtus sausu garu, inertinėmis dujomis arba oru.  

4.34. Dirbti uždarų rezervuarų ar kitų talpyklų viduje galima tik įrengus vėdinimą ir 

atidarius dangčius. Šiuos darbus turi atlikti ne mažiau kaip du darbininkai. Vienas dirba rezervuaro 

viduje, kitas stebintysis - šalia rezervuaro privalo stebėti suvirintoją. Suvirintojas turi būti su 

saugos diržu, prie kurio pritvirtinama virvė. Antrasis virvės galas turi būti pas stebintįjį. Virvės 

ilgis stebinčiojo rankose turi būti ne mažesnis kaip 2 m. 

4.35. Draudžiama uždarose patalpose vienu metu suvirinti elektra ir dujomis bei dirbti 

pjovimo darbus.  

4.36. Šuliniuose, kolektoriuose, tuneliuose leidžiama dirbti tik patikrinus, ar nėra ten dujų. 

4.37. Jei suvirinimui naudojami metalai, turintys cinko, vario, švino, ar jų mišiniai, kuriuos 

suvirinant išsiskiria nuodingi garai arba dujos, suvirintojas privalo naudotis filtruojančia arba 

žarnine dujokauke. 

4.38. Eksploatuojant kilnojamuosius acetileno generatorius lauke, neapšiltinamose 

patalpose, esant mažesnei kaip 0oC temperatūrai, reikia: 

4.38. l  generatorių uždengti vatine antklode, kad neužšaltų; 

4.38.2. esant ilgesnėms pertraukoms ir po darbo ištraukti pakrovimo įrenginį, visiškai 

išpilti vandenį iš generatoriaus ir išnešti karbido atliekas; 

4.38.3. žarną ir ventilio korpusą, esančius ant hidraulinės užtvaros, padengti šilumą 

sulaikančia medžiaga; 

4.38.4. hidraulines užtvaras būtina užpildyti neužšąlančiu skysčiu. 

4.39. Eksploatuojant acetileno generatorių draudžiama: 

4.39.1 krauti karbidą į šlapias dėžes, krepšius; 

4.39.2 krauti į retortą didesnį karbido kiekį, negu numatyta; 

4.39.3  gaminti dujų daugiau, negu numatyta pase; 

4.39.4 viršyti acetileno generatoriuje slėgį, kuris nurodytas pase; 

4.39.5 atjungti arba užblokuoti apsauginius vožtuvus, reguliatorius, jeigu tokie yra; 

4.39.6  atidaryti retortos dangtį, kol nepašalintas acetilenas; 

4.39.7  keisti acetileno generatoriaus konstrukciją; 

4.39.8 naudoti savos gamybos ar netvarkingą pakrovimo įtaisą; 

4.39.9 naudoti reduktorius su netvarkingais sriegiais ir kitokiais trūkumais, taip pat 

netvarkingais manometrais arba kai pasibaigęs jų tikrinimo terminas; 

4.39.10 generatorių palikti be priežiūros; 

4.39.11 dirbti, kai generatorius stovi ant vežimėlio kartu su deguonies balionu. Juos kartu 

galima tik transportuoti; 

4.39.12 deguonies žarnas naudoti acetilenui tiekti ir atvirkščiai; 

4.39.13 dirbti, kai nešvarūs ir užsikimšę antgalio kanalai. 

4.40. Darbo metu draudžiama: 

4.40.1 laikyti degiklius ir žarnas po pažastimi, ant pečių ar suspaudus kojomis; 

4.40.2  vaikščioti su uždegtu degikliu ne darbo vietoje, lipti su juo ant pastolių, kopėčių ir 

panašiai; 



4.40.3 naudoti suspaustą orą gaminiams, drabužiams valyti, taip pat darbo patalpų orui 

prisodrinti. 

4.41. Darbo metu būtina: 

4.41.1. nuvalyti nuo virinamo ar pjaustomo metalo paviršiaus dažus, ypač tuos, kuriuose 

daug švino; 

4.41.2. acetileno duju slėgiui nustatyti naudoti specialiai tam skirtą manometrą, kuriame 

raudonos spalvos brūkšniu pažymėtas maksimalus darbo slėgis ir išbandymo žymuo; 

4.41.3. suvirinimo darbo vietą aprūpinti gesinimo priemonėmis, tarp jų ir angliarūgštės 

gesintuvu. Užsidegus acetilenui, kuris išsiskiria iš sušlapinto karbido, draudžiama jį mesti į 

kalkinio purvo duobę, kad neįvyktų sprogimas; 

4.41.4 pertraukėlių metu užsukti degiklio ventilius; esant ilgesnėms pertraukoms užsukti ir 

deguonies, ir acetileno balionų ventilius; 

4.41.5 nuėmus baliono gaubtą patikrinti: 

4.41.5.1 deguonies baliono štucerį (atvamzdį)  - jis turi būti netepaluotas, taip pat patikrinti 

štucerio ir ventilio sriegius; 

4.41.5.2 ar tvarkinga odinė tarpinė, esanti acetileno baliono pajungimo štuceryjc. 

4.42. Suvirintojas elektra: visi nuolatiniai suvirinimo darbai turi būti atliekami 

specialiose vėdinamose patalpose arba kabinose su šviesai nelaidžiomis ir nedegiomis sienelėmis. 

Nenuolatinių, taip pat stambių detalių suvirinimo darbų vietos turi būti aptvertos ne žemesniais 

kaip 1,8-2,5 m šviesos nepraleidžiančiais skydais arba nedegiomis uždangomis. Kai suvirinama 

lauke, vietoje, kur žmonių judėjimas yra intensyvus, reikia pastatyti saugos aptvaras.   

4.43. Draudžiama suvirinimo patalpose laikyti lengvai užsidegančias medžiagas. 

4.44. Suvirinimo darbus atlikti gaisro atžvilgiu pavojingose patalpose leidžiama tik 

laikantis   priešgaisrinės saugos priemonių ir gavus paskyrą, leidimą. Be paskyros leidimo atlikti 

suvirinimo   darbus minėtose patalpose draudžiama. 

4.45. Suvirinimo srovės šaltiniai gali būti tik suvirinimo transformatoriai, generatoriai ir 

lygintuvai specialiai skirti elektrinio suvirinimo darbams. 

 4.46. Elektrinio suvirinimo įrengimus galima jungti į tinklą tik paleidimo įtaisais. 

 4.47. Įjungti į elektros tinką ir išjungti iš jo, taip pat remontuoti elektros suvirinimo 

įrengimus leidžiama tik elektromonteriams. Suvirintojams šias operacijas atlikti draudžiama. 

 4.48. Suvirinimo transformatorius į elektros tink1ą turi būti jungiamas pagal specialius 

ženklus,  pažymėtus ant gnybtų. Kai vienu metu naudojamasi keliais suvirinimo transformatoriais, 

jie turi stovėti vienas šalia kito ne arčiau kaip per 0,35 m. Atstumas tarp suvirinimo 

transformatoriaus ir acetileno generatoriaus turi būti ne mažesnis kaip 5 m. Suvirinimo laidus 

reikia tiesti ne arčiau kaip 1 m nuo acetileno ir kitu degiųjų dujų vamzdžių, o nuo deguonies 

balionų - 0,5 m. 

4.49. Grįžtamuoju laidu, jungiančiu suvirinamąjį gaminį ir suvirinimo šaltinį, gali būti 

lankstūs laidai, taip pat, kur tai įmanoma, pakankamo skerspjūvio bet kokio profilio šynos, 

suvirinimo plokštės bei pati suvirinimo konstrukcija. Grįžtamajam laidui naudoti technologinius 

įrengimus, elektros įrenginių konstrukcijas ir įžeminimo tink1ą draudžiama. Įžeminti reikia 

suvirinimo transformatoriaus antrinės apvijos gnybtą, prie kurio jungiamas grįžtamasis laidas, taip 

pat analogiškus suvirinimo lygintuvų ir generatorių, kuriu sužadinimo apvija jungiama prie 

elektros tinklo ne per skiriamąjį transformatorių, gnybtus. 

4.50.  Suvirinimo įrenginiai perkeliami juos išjungus iš tinklo. 

4.51. Lauke statomi suvirinimo įrenginiai ir visi jų pagalbiniai prietaisai bei aparatai turi 

būti apsaugoti nuo purslų ir dulkių. Naudojant neapsaugotus suvirinimo įrenginius, virš jų 

įrengiamos nedegios medžiagos pastogės. Lyjant, sningant ir žaibuojant dirbti lauke suvirinimo 

darbus draudžiama. 

4.52. Tiesiant ir perkeliant laidus, reikia imtis priemonių, kad nebūtų pažeista jų izoliacija, 

laidai nesiliestų su plieniniais lynais, acetileno aparato bei dujų (deguonies, propano-butano ir kt.) 



aparatūros žarnomis ir karštais vamzdžiais. Kad laidai nebūtų mechaniškai pažeidžiami, juos reikia 

įmontuoti į guminę žarną. Naudoti laidus su pažeista izoliacija draudžiama. 

4.53. Neleidžiama virinti elektra indų su suslėgtomis dujomis arba oru, vamzdynu, 

rezervuaru ir kitų talpyklų, kuriose buvo lengvai įsidegančių degiųjų, sprogiųjų arba toksinių 

medžiagų (skysčių, dujų, emulsijų ir pan.), prieš tai jų kruopščiai neišvalius (neišplovus) karštu 

vandeniu ir kaustine soda ir po to neprapūtus, neišdžiovinus bei nepatikrinus, ar talpyklose tikrai 

nėra pavojingos kenksmingos medžiagų koncentracijos. Suvirinimo darbus dirbti tik atidarius 

dangčius. 

4.54. Draudžiama vienu metu dirbti suvirintojams elektra ir suvirintojams dujomis 

(pjaustytojams) uždarose patalpose. 

4.55. Uždarose talpyklose suvirinimo darbus turi vykdyti ne mažiau kaip du darbininkai, 

kurių vienas, būdamas talpyklos išorėje, privalo kontroliuoti suvirinimo darbų saugumą. 

Suvirintojas elektra, dirbantis talpyklos viduje, turi būti aprūpintas saugos diržu su virve, kurios 

dalį, ne trumpesnę kaip 2 m, turi laikyti antrasis darbininkas, esantis išorėje. 

4.56. Virinant uždarose talpyklose ir lakštinių konstrukcijų viduje, įrengiamas specialus 

vėdinimas, kuris priklauso nuo darbo pobūdžio. Be to, virinant rankiniu būdu, rekomenduojama 

tiekti švarų orą tiesiai po suvirintojo skydeliu bei naudoti dielektrines saugos priemones: pirštines, 

kaliošus, kilimėlius, ant kurių turi būti žyma su kito bandymo data. Ypatingais atvejais suvirintojo 

darbus reikia atlikti su dujokauke. Neišbandytomis saugos priemonėmis naudotis draudžiama. 

4.57. Šviestuvai, naudojami rezervuarų, katilų, cisternų ir kitų uždarų metalinių talpyklų 

vidui apšviesti, turi būti įrengti suvirinamo objekto išorėje arba turi būti naudojamos rankinės 

kilnojamosios ne aukštesnės kaip 12 V įtampos lempos su apsauginiu tinkleliu ir kabliu. 

Kilnojamųjų lempų transformatorius statomas virinamo objekto išorėje. 

4.58. Suvirinimo elektra įrengimai (suvirinimo transformatorius, agregatas, keitiklis) turi 

turėti pasą, eksploatavimo instrukciją ir inventorinį numerį, kuris yra įregistruojamas apskaitos ir 

periodinių apžiūrų žurnale. 

4.59. Kelių suvirinimo transformatorių ar generatorių, maitinančių viena suvirinimo lanką, 

įjungimo  schema turi būti tokia, kad įtampa tarp gaminio ir elektrodo nebūtų aukštesnė už vieno 

kurio nors suvirinimo šaltinių tuščiosios eigos įtampą. 

4.60. Suvirinimo srovės šaltinius galima jungti į ne aukštesnės kaip 500 V įtampos elektros 

paskirstymo tinklą. Suvirinimo lanką maitinti tiesiogiai iš jėgos arba apšvietimo elektros tinklo 

draudžiama. 

4.61. Visi suvirinimo elektra įrengimai su kintamosios ir nuolatinės srovės šaltiniais, skirti 

suvirinti ypač pavojingomis sąlygomis (metalinių indų viduje, šuliniuose ir t.t.), turi turėti 

automatinius įtaisus tuščiosios eigos įtampai išjungti arba apriboti iki 12 V, su ne ilgesniu kaip 0,5 

s laiko išlaikymu. 

4.62. Visi suvirinimo įrengimo valdymo įtaisai turi turėti patikimus fiksatorius arba 

ribotuvus, neleidžiančius jiems savaime įsijungti arba išsijungti. 

4.63. Elektrodo laikiklis turi būti lengvas, patogus, leidžiantis gerai suspausti ir greitai 

pakeisti elektrodus, neprisiliečiant prie dalių, kuriomis teka srovė, turėti apsauginį skydelį. 

Elektros laikiklio rankena turi būti pagaminta iš dielektrinės, nepraleidžiančios šilumos 

medžiagos. Draudžiama naudoti elektrodų laikiklius su rankenoje esančiu elektros tiekimo laidu, 

jei srovės stiprumas yra 600 A arba didesnis, taip pat savos gamybos laikiklius. 

4.64. Suvirinant elektros lanku, srovei iki elektrodo prijungti reikia naudoti lankstų kabelį. 

4.65. Pirminė grandinė nuo maitinimo punkto iki kilnojamojo suvirinimo įrenginio neturi 

būti ilgesnė kaip 10 m. 

4.66. Visos maitinimo tinklo įtampą turinčios suvirinimo įrenginio atvirosios bei 

besisukančios dalys turi būti su saugos gaubtais. 

4.67. Ant suvirinimo įrengimų valdymo įtaisų užrašai arba sutartiniai ženklai, nurodantys 

jų funkcinę paskirtį, turi būti aiškūs. 

4.68. Bet kurio suvirinimo įrenginio maitinimo (suvirinimo transformatoriaus, lygintuvo, 

keitiklio ir kt.) korpusas turi būti patikimai įžemintas. 



4.69. Elektros suvirinimo įrengimai, kuriuos patikimai įžeminti yra sunku, turi turėti 

apsauginio išjungimo įtaisą. 

4.70. Įžeminimo laidas prie elektrinio suvirinimo įrengimo prijungiamas 5-8 mm 

skersmens varžtu, įtaisytu patogioje vietoje, prie jo turi būti užrašas "Žemė" (arba sutartinis 

ženklas "Žemė"). Draudžiama kelis elektrinio suvirinimo įrenginius nuosekliai prijungti prie vieno 

įžeminimo laido. Ant elektrinio suvirinimo transformatoriaus gnybtų turi būti skydeliai ir užrašai 

"aukštoji pusė", žemoji pusė".  

4.71. Aukštybiniai darbai turi būti atliekami stovint ant kilnojamųjų inventorinių staliukų, 

pastolių ir panašiai. Draudžiama suvirinti stovint ant kopėčių. Darbo vietose ant pastolių, medinių 

paklotų reikia įrengti ugnies gesintuvus, taip pat pastatyti saugos aptvaras, kurios neleistų  metalui 

kristi ant dirbančiųjų arba apačioje praeinančių žmonių. 

4.72. Aukštai dirbantys suvirintojai elektros lanku privalo naudotis saugos diržais, taip pat 

turėti dėžutes arba krepšelius elektrodams ir elektrodų galams. Mėtyti elektrodų galus draudžiama. 

 

5. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS ATVEJAIS 

5.1. Sutrikus darbo režimui arba įvykus avarijai, būtina darbus nedelsiant nutraukti, 

perspėti šalia dirbančius darbuotojus apie galimą grėsmę, pagal savo kompetenciją imtis priemonių 

rizikai pašalinti, nedelsiant pranešti apie susidariusią situaciją padalinio vadovui, asmenims 

atsakingiems už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą padaliniuose, Centro darbuotojų saugos 

ir sveikatos tarnybos specialistams. 

5.2. Darbuotojas, matęs nelaimingą atsitikimą darbe arba jo padarinius, privalo apie 

nelaimingą atsitikimą darbe nedelsdamas pranešti padalinio vadovui arba Centro direktoriui, 

asmenims atsakingiems už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą padaliniuose, Centro 

darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams, suteikti nekentėjusiam pirmąją medicinos 

pagalbą, prireikus iškviesti gydytoją tel. 112. 

5.3. Apie nelaimingą atsitikimą darbe, įvykusį profesinio mokymo įstaigos 

moksleiviui, aukštesniosios arba aukštosios mokyklos studentui per jų praktiką Centre, direktorius, 

asmenys atsakingi už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą padaliniuose, arba Centro 

darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistai privalo nedelsdami pranešti mokymo įstaigai, 

kurios atstovas turi teisę dalyvauti tiriant nelaimingą atsitikimą darbe. 

5.4. Darbo vieta ir įrenginiai, kur įvyko nelaimingas atsitikimas, turi būti išsaugoti 

tokie, kokie buvo nelaimingo atsitikimo metu. Būtini pakeitimai gali būti daromi, jeigu jų 

nepadarius kiltų pavojus aplinkinių sveikatai ir gyvybei, tačiau visa tai turi būti įforminta raštu, 

pagal galimybes nufotografuota ar nufilmuota. 

5.5. Pastebėjus gaisrą, nedelsiant pranešti ugniagesiams tel. 112, iškviesti į gaisravietę 

vadovaujančius darbuotojus, asmenis atsakingus už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą 

padaliniuose, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus ir gesinti gaisro židinį turimomis 

gesinimo priemonėmis. 

5.6. Užsidegusius elektros įrenginius pirmiausia reikia atjungti nuo srovės šaltinio, 

tada gesinti angliarūgštės gesintuvais, pakabintais Centro ir jo padalinių koridoriuose, išlaikant ne 

mažesnį kaip vieno metro atstumą nuo gesintuvo antgalio iki įrenginių su įtampa. Apie įvykį būtina 

nedelsiant pranešti asmenims atsakingiems už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą 

padaliniuose, Centro darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams. Esant reikalui, 

pranešti ugniagesiams tel. 112. 

5.7. Nelaimingu atsitikimu kelyje į darbą ir iš darbo laikomas tik toks nelaimingas 

atsitikimas, kuris įvyko po darbo ir prieš darbo pradžią tiesioginiame kelyje tarp darbuotojo namų 

ir Centro. Apie tokį įvykį darbuotojas privalo kuo greičiau informuoti savo tiesioginį vadovą, 

asmenis atsakingus už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą padaliniuose, Centro darbuotojų 

saugos ir sveikatos tarnybą. 

 



6. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ 

6.1. Baigus suvirinimo elektros lanku darbus reikia: 

6.1.1 iškviesti elektromonterį maitinimo šaltiniui išjungti iš tinklo; 

6.1.2 surinkti įrankius, kabelį ir kartu su kilnojamuoju suvirinimo elektra agregatu padėti 

į sandėlį arba į kitas specialiai tam skirtas patalpas; 

6.1.3 sutvarkyti savo darbo vietą, pašalinti šiukšles ir medžiagų atliekas; 

6.1.4 nusiplauti rankas ir veidą šiltu vandeniu su muilu. esant galimybei nusiprausti po 

dušu; 

6.1.5 informuoti darbdavį, atsakingas tarnybas apie darbe pastebėtus saugaus darbo 

taisyklių pažeidimus, avarinius gedimus, įvairius trūkumus. 

6.2. Baigus suvirinimo dujomis darbus reikia: 

6.2.1 baigus darbą uždaryti deguonies baliono ventilį, atsukti reguliuojamąjį reduktoriaus 

varžtą ir sustabdyti acetileno tiekimą. Išpilti iš generatoriaus vandenį, išleisti acetileną; išvalyti ir 

su vandeniu išplauti purvą iš šachtos dėžės ir retortos, purvą būtina išnešti į tam skirtą vietą. 

Generatorių, deguonies balioną nuvežti į saugojimo vietą, darbo vietą sutvarkyti. Patalpa, kurioje 

buvo dirbama, turi būti gerai išvėdinta; 

6.2.2 draudžiama palikti be priežiūros užpildytus generatorius, laikyti juose kalkinį purvą; 

6.2.3 nunešti žarnas, degiklius, pjoviklius ir kitus įrankius į jiems saugoti skirtą vietą; 

6.2.4 nusiplauti rankas ir veidą šiltu vandeniu su muilu. esant galimybei nusiprausti po 

dušu; 

6.2.5 informuoti darbdavį, atsakingas tarnybas apie darbe pastebėtus saugaus darbo 

taisyklių pažeidimus, avarinius gedimus, įvairius trūkumus. 

 

 

Instrukciją parengė:  

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas                 Audrius Sasnauskas 

 


