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I. SKYRIUS 

BENDROJI INFORMACIJA 

 
1. ĮVADAS 

 
Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ (toliau - Bendrovė ) naftos perdirbimo produktų gamyklos 

(toliau - Gamykla) saugos ataskaita parengta ir atnaujinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. 

gegužės 27 d. nutarimo Nr. 517 redakcija) „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo 

nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių 

medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ (toliau - 

Nuostatai) (Žin., 2004, Nr. 130-4649; TAR, 2015-05-29, Nr. 8354).  

Pagal Nuostatų 19 punkto reikalavimus saugos ataskaita rengiama pavojinguose objektuose, 

kuriuose esamų pavojingųjų medžiagų kiekis prilygsta kvalifikaciniam kiekiui, nurodytam šiuo 

nutarimu patvirtinto Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašas, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir 

cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo 1 lentelės 

„Pavojingų medžiagų kategorijos“ ir 2 lentelės „Pavojingų medžiagų sąrašas“ ketvirtoje skiltyje (toliau 

– aukštesniojo lygio pavojingasis objektas), ar jį viršija.   

Kaip nustatyta Nuostatų 19 punkte, veiklos vykdytojas pagal Nuostatų 1 priede nurodytus 

reikalavimus parengia pavojingojo objekto saugos ataskaitą ir pateikia 4 jos egzempliorius  

kompetentingai institucijai, o ši per nustatytą laiką persiunčia po vieną saugos ataskaitos egzempliorių 

Valstybinei aplinkos apsaugos tarnybai, Valstybinei darbo inspekcijai ir Valstybinei energetikos 

inspekcijai.   

Saugos ataskaitoje pateikiama informacija apie tai, kad Gamykloje avarijų prevencijos planas ir 

jam įgyvendinti skirta saugos valdymo sistema veikia, kad nustatyti galimi avarijų pavojai ir imtasi 

būtinų priemonių avarijoms išvengti ir jų padarinimas žmogui ir aplinkai riboti, kad saugos ir 

patikimumo principo tinkamai laikomasi ir projektuojant, statant, naudojant, prižiūrint įrenginius, 

sandėlius, jų įrangą ir su jų veikla susijusią infrastruktūrą ten, kur galimas avarijų pavojus, kad imtasi 

pakankamų priemonių statinių mechaniniam atsparumui ir pastovumui užtikrinti, kad parengtas 

Gamyklos vidaus avarinis planas ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikta 

informacija, kurios reikia pavojingo objekto išoriniam avariniam planui parengti.   

 

2. GAMYKLOS TIKSLAI 

  

Naftos perdirbimo produktų gamyklos tikslas kompleksinis naftos perdirbimas ir naftos produktų 

gamyba (žr. 16 priedą). Gamykla savo veiklą vykdo 24 val. per parą 365 dienas per metus.  

 

3. PAGRINDINĖ VEIKLA IR GAMINAMA PRODUKCIJA 

 
Gamyklos projektinis pajėgumas – 10,25 mln. t naftos  per metus. Faktiškai perdirbama 8-9 mln. 

t naftos per metus. Žalia nafta į Gamyklą tiekiama 92 km ilgio ir 22” skersmens magistraliniu 

vamzdynu iš Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio Būtingės terminalo. 

Siekiant geriau išnaudoti gamybinius pajėgumus, perdirbama ir kita žaliava - dujų kondensatas, 

mazutas ir vidutiniai distiliatai. Naftos perdirbimas remiasi fizikos dėsniais ir kiekvienai medžiagų 

būdingomis fizikinėmis savybėmis, kadangi nafta ir kitokia naftos žaliava yra daugelio medžiagų 

mišinys. Kiekviena iš šių medžiagų turi tik jai būdingą virimo temperatūrą, kuri priklauso nuo slėgio. 

Cheminiai procesai vykdomi dalyvaujant katalizatoriams - tai leidžia reikiamas reakcijas vykdyti esant 

žemesnėms temperatūroms, išvengti junginių skilimo ir gauti tikslinius produktus. 

Naftos perdirbimo procesas skirstomas į keletą stadijų:  pirminis perdirbimas, kurio metu paruošiama 
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žaliava (nudruskinimas ir nuvandeninimas) bei vyksta pagrindinis naftos išskirstymas į frakcijas - 

dujas, benziną, žibalą,dyzeliną ir pirminės distiliacijos mazutą. Šioje stadijoje gautų produktų kokybė 

yra nepakankama,todėl ji gerinama vykdant cheminius perdirbimo procesus; antrinis perdirbimas - 

procesai, kai perdirbamas pirminiuose procesuose atlikęs mazutas. Jų tikslas - gauti šviesiuosius 

produktus iš likutinių perdirbimo produktų.   

Kokybė gerinama naudojant specialius katalizatorius reikiamoms reakcijoms ir reikalingiems 

produktams gauti; galutinis produktų maišymas iš komponentų vykdomas atsižvelgiant į rinkos 

poreikius. Prekinė produkcija maišoma taip, kad patenkintų visus kokybės standartų reikalavimus, taip 

pat ir užsakovo šalies standartų reikalavimus. Gamykla nuolat gerina savo gaminamos produkcijos 

kokybę ir žaliavos perdirbimo efektyvumą. 1995 metais visiškai atsisakyta etiliuotų benzinų gamybos, 

nuo 1996 metų gamykloje gaminamas žieminis dyzelinas, 1997 metais pradėta reaktyvinių variklių 

kuro JET A1, visiškai atitinkančio pasaulinius standartus, gamyba. 1999 metais pradėta automobilinio 

benzino pagal LST EN 228 ir dyzelino pagal LST EN 590 gamyba. 2003 metų pradžioje pagamintas 

aukštos kokybės arktinės 2-osios klasės dyzelinas. 2006 m. gegužės 2 d. pradėtas gaminti benzinas su 

ETBE (etiltretbutilo eteriu) ar etilo spiritu, tai 95 markės benzinas, skirtas tik Lietuvos rinkai. 2006 m. 

vasario 23 d. gamykloje pradėtas eksploatuoti riebalų rūgščių metilo esterio (RRME) dozavimo 

mazgas, nuo tada į dyzeliną dozuojamas RRME, šiuo metu jo kiekis dyzeline sudaro iki 5 proc. RRME 

į gamyklą gabenamas iš UAB „Rapsoila” ir kitų tiekėjų 

Pagrindinės Gamyklos veiklos kryptys yra: 

naftos ir kitos žaliavos (mazuto, dujų kondensato, vidutinių distiliatų) perdirbimas; 

naftos ir naftos produktų transportavimas vamzdynais; 

naftos produktų krova į cisterninius vagonus ir autocisternas. 

Pagrindiniai technologiniai procesai: 

 Naftos nudruskinimas ir nuvandeninimas; 

 Atmosferinė rektifikacija; 

 Katalizinis riformingas; 

 Žibalo hidrovalymas; 

 Dyzelino hidrovalymas; 

 Vakuuminė mazuto rektifikacija; 

 Vakuuminio distiliato hidrovalymas; 

 Katalizinis krekingas; 

 Absorbcija ir dujų frakcionavimas; 

 ETBE/MTBE gamyba; 

 Dujų oligomerizacija; 

 Bitumo gamyba; 

 Sieros gamyba. 

Šiuo metu gamykloje gaminami produktai: 

 Neetiliuotas benzinas 95, 98; 

 Benzinas su ETBE ar etilo spiritu; 

 Vasarinis ir žieminis dyzelinas; 

 Dyzelinas su RRME (riebalų rūgščių metilo esteriu); 

 Arktinis 2 klasės dyzelinas; 

 Žymėtasis žemės ūkiui skirtas dyzelinas; 

 Katilų kuras; 

 Emulsuotas kuras (gudrono, vandens ir specialių priedų emulsiklių mišinys) 

 Reaktyvinis kuras JET-A1;  

 Suskystintos automobilinės ir buitinės dujos;  

 Kelių, stogų ir statybinis bitumas;  
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 Elementinė siera. 

 

4. VEIKLOS ISTORIJA BEI RAIDA 

 
1964 m. vasario mėnesio paruoštame techniniame-ekonominiame pranešime buvo pateiktas 

pasiūlymas statyti naftos perdirbimo gamyklą Lietuvos TSR. Šis techninis-ekonominis pranešimas 

buvo patvirtintas 1964 m. kovo 23 d. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr. 135 ir 1964 m. 

gegužės 28 d. ir Gosneftechim komiteto sprendimu. 

Naftos perdirbimo gamyklos statyba Lietuvos TSR pasirinkta dėl to, kad joje, palyginus su 

kitomis respublikomis, buvo daugiausia naudojama naftos produktų. Projektavimo užduotis buvo 

suderinta su Lietuvos TSR Sveikatos ministerija, Centrosanrybvodoinspekcija, Lietuvos TSR 

Gosplanu, Statybos ministerija ir t.t. Iš pradžių buvo siūloma naftos perdirbimo gamyklą statyti 

Jurbarko rajone.  

1970 m. balandžio mėnesį TSRS Gosstroj peržiūrėjo Lietuvos naftos perdirbimo gamyklos 

statybos klausimą ir suderinęs su TSRS Neftechimprom Ministerija priėmė Lietuvos KP CK ir 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pasiūlymą perkelti naftos perdirbimo gamyklos statybą iš Jurbarko į 

Mažeikių rajoną. Taip buvo siekiama išvengti galimybės užteršti naftos produktais Nemuną ir Kuršių 

marias. 10-11 km atstumu nuo Mažeikių į šiaurės vakarus ant kairiojo Varduvos upės kranto (3 km 

atstumu nuo jos įtekėjimo į Ventos upę)  buvo ištirta vietovė naftos perdirbimo gamyklos statybai. 

Lietuvos TSR Ministrų Taryba patvirtino šią vietovę gamyklos statybai.  

1971 m. buvo sudaryta Mažeikių naftos perdirbimo įmonės statybos direkcija. Statybos 

direktoriumi buvo paskirtas Petras Jencius. Jis vadovavo statybai nuo 1971 m. sausio 22 d. iki 1975 m. 

birželio 11 d. 1972 m. pradėta statyti Mažeikių naftos perdirbimo įmonė.  

Nuo 1975 m. lapkričio 14 d. statybai vadovauti pradėjo Aleksandr Ivanovič Maslov. Jam 

vadovaujant buvo sėkmingai užbaigta gamyklos pirmosios ir antrosios linijos statyba. 1979 m. baigtas 

statyti naftotiekis Polockas-Biržai-Mažeikiai. Naftotiekio ilgis Lietuvos teritorijoje 225 km. 

1980 m. kovo 31 d. buvo pasirašytas valstybinės komisijos aktas apie atidavimą eksploatuoti 

pirmąją gamyklos liniją - LK-6U Nr. 1, kurios galingumas 6 mln. t. per metus. 

Gamyklos statybos tempai vis didėjo, pradėta antrosios linijos - LK-6U Nr. 2 statyba. Buvo 

statoma ne tik gamykla, bet ir gyvenamieji namai mieste, parduotuvė “Putinas”, naftininkų kultūros 

rūmai, lopšeliai-darželiai, profilaktoriumas Plinkšėse, dviejų korpusų poilsio namai Šventojoje, 

rekonstruojamas Plinkšių dvaras. 

Kadrų kalvė buvo Kauno politechnikos institutas, Kauno technologijos technikumas ir Mažeikių 

profesinė technikos mokykla.  

Gamykloje savo veiklą vystė profsąjungos organizacija. Jos komitetas sprendė darbo žmonių 

problemas, organizavo socialistinį lenktyniavimą. Prasidėjęs racionalizatorių judėjimas ir 

racionalizacinių pasiūlymų įdiegimas, davė gamyklai keliasdešimt tūkstančių pelno. 

1983 m. gruodžio 29 d. pasirašytas valstybinės komisijos aktas apie antrosios linijos (LK-6U Nr. 2) 

atidavimą eksploatuoti. Tais pačiais metai buvo pradėta ruošti trečiosios linijos projektinė-techninė 

dokumentacija - KT-1/1 (mazuto giluminis perdirbimas) statybai. 1984 m. gamyklos direktoriumi 

buvo paskirtas Bronislovas Vainora, o nuo 1994 m. sausio 28 d. jis tapo gamyklos generaliniu 

direktoriumi.  

1987 m. buvo užbaigta naftininkų kultūros rūmų statyba.  

1989 m. buvo pastatytas kombinuotas mazuto giluminio perdirbimo kompleksas (KT-1/1), 

Vandenilio bei antrasis sieros gamybos įrenginiai. 1990 m. pradėtas eksploatuoti  Metiltretbutileterio 

(MTBE) gamybos įrenginys. 1990 m. gamykloje dirbo 3663 žmonės, iš jų: 

vadovai - 302,  

specialistai - 476, 

tarnautojai - 36, 
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darbininkai - 2770, 

apsaugos darbuotojai - 79. 

1991 m. vasario 1 d. įmonės direktorių valdybos protokolu Nr.2 buvo nutarta sukurti naują 

padalinį - automatizacijos cechą Nr.6. Vadovaujantis šiuo protokolu buvo išleistas 1991 kovo 27 d. 

įmonės pagrindinės veiklos įsakymas Nr.121 sukurti šį cechą.   

Tais metais žymiai padidėjus produkcijos realizacijos apimčiai, gamyklos pagrindinės veiklos 

1991 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr.289 buvo sukurtas naujas įmonės administracijos skyrius - 

realizacijos skyrius. 1991 m. lapkričio 15 d. įmonės įsakymu Nr.403 „Dujinio kuro paskirstymo ir 

tiekimo bazėje“ sukurtas naujas padalinys - suskystintų dujų prekinis cechas Nr.20. 

Įmonės 1991 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr.458 siekiant tobulinti įmonės valdymo struktūrą 

įmonės profilaktoriumo bazėje nuo 1992 m. sausio 1 d. sukurtas naujas struktūrinis padalinys-Plinkšių 

sanatorija-profilaktoriumas (Nr.30). 

1991 m. gruodžio 27 d. įsakymu įmonėje esančių valgyklų ir bufetų bazėje nuo 1992 m. sausio 1 

d. sukurtas naujas struktūrinis padalinys – valgyklų cechas Nr.33. 1992 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 

52 nuo 1992 m.vasario 15 d. buvo pakeistas valgyklų cecho Nr.33 pavadinimas į maitinimo ir 

prekybos cechą Nr.33. Taip pat ceche buvo sukurtas naujas padalinys – parduotuvės, ir įvesti nauji 

etatai. 1991 metais įmonėje dirbo 3662 darbuotojai. 

1992 m. vasario 20 d. įmonės pagrindinės veiklos įsakymu Nr.59 ryšium su pradedamos benzino 

sumaišymo stoties statyba gamyklos prekių – žaliavų ceche Nr.7 nuo 1992 m. kovo 1 d. sukurtas 

naujas padalinys - benzino sumaišymo siurblinė, o 1992 m. liepos 2 d. įsakymu Nr.248 vadovaujantis 

LR Energetikos ministro pavaduotojo R.Tamošiūno patvirtintu 1992 m. birželio 8 d. pasitarimo 

įvykusio Mažeikių VNPĮ „Nafta“, protokolu, ceche sukurtas naujas struktūrinis padalinys – šviesių ir 

tamsių naftos produktų realizacijos baras. 

Siekiant tobulinti įmonės įrengimų bazės (Nr.17) ir medicinos punkto (Nr.31) valdymo struktūrą 

1992 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr.202 nuo birželio 1 d. pertvarkyta įmonės bazės struktūra, sukurti 

sandėlių ūkis Nr.1 ir sandėlių ūkis Nr.2, taip pat medicinos punkte sukurtas naujas - stomatologinis-

protezavimo skyrius. Tuo tikslu įvesti nauji etatai. 

Vadovaujantis LR Darbo Sutarties įstatymu 1992 m. gruodžio 29 d. ir įmonės įsakymu Nr.420 

įmonėje naudojama žodinė darbo sutartis nuo 1993 m. sausio 4 d. pakeista į rašytinę darbo sutartį. 

1992 metais personalo etatų sąrašų duomenimis įmonėje buvo  3742,75 etato. 

1992 m. prie gamyklos buvo prijungtas maitinimo ir prekybos cechas (Nr. 33) bei Plinkšių 

profilaktoriumas.  

1993 m. vasario mėn. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Rusijos koncernu “Lukoil” dėl 

naftos tiekimo.  

Siekiant sugriežtinti gamykloje gamybinės-finansinės veiklos kontrolę 1993 m. gegužės  28 d. 

įsakymu Nr.178 sukurtas atskiras struktūrinis padalinys-kontrolės skyrius (kodas 21-20), tiesiogiai 

pavaldus generaliniam direktoriui. Tais pačiais metais birželį buvo baigtas statyti elektros-remontinis 

cechas. Ryšium su tuo, išleistas 1993 m. birželio 7 d. įmonės pagrindinės veiklos įsakymas  Nr.192  

“Dėl elektros-remontinio cecho priėmimo eksploatacijai”.  

Vadovaujantis LR vyriausybės 1993 m rugpjūčio 19 d. potvarkiu Nr.604/p, buvo išleistas  1993 

m. rugpjūčio 27 d. įmonė pagrindinės veiklos įsakymas Nr.262  “Dėl terminalo statybos direkcijos 

sukūrimo” ko pasekoje buvo sukurtas atskiras naujas struktūrinis padalinys - terminalo statybos 

direkcija (kodas 21-21), tiesiogiai pavaldus energetikos ministro pavaduotojui – įmonės “Nafta” 

generaliniam direktoriui.   

1993 m. spalio 5 d. įsakymu Nr.306 “Dėl įmonės pavadinimo dalinio pakeitimo”               

Direktorių valdybos sprendimu (neprieštaraujant steigėjui) nuo 1993 m. spalio 1 d. gamykla vadinama  

Mažeikių valstybinė įmonė “NAFTA”.  

1994 m. sausio 28 d. kadrų įsakymu Nr.18/K Bronislovas Vainora buvo paskirtas gamyklos 

Generaliniu direktorium ir ėjo šias pareigas iki 1995 m. gegužės 11 d. (įsakymas Nr.11).  
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Pagal patvirtintus LR Energetikos ministro A.Stasiukyno 1994 m. rugsėjo 6 d. įstatus pagrindinė 

gamyklos gamybinė veikla – naftos perdirbimas ir naftos produktų gamyba bei realizavimas, ūkinė-

komercinė veikla vykdoma LR ir užsienio valstybėse, galėjo kurti filialus, bendras įmones su užsienio 

valstybių firmomis ir organizacijomis bei vystyti kitą tarptautinę veiklą, susijusią su gamyklos ūkine-

komercine veikla. 

Siekiant geriau organizuoti gamyklos apsaugą buvo išleistas 1994 m. balandžio 19 d.  gamyklos 

pagrindinės veiklos įsakymas Nr.148 “Dėl įmonės struktūros pakeitimo”  sukarintos apsaugos būrio 

(cecho Nr.19) ir įmonės vadovybės darbų saugos skyriaus (kodas 21-15) bazėje - saugos tarnybos 

sukūrimo. Vykdant šį įsakymą nuo 1994 m. balandžio 25 d. sukurtas įmonės valdyboje naujas 

struktūrinis padalinys – operatyvinis skyrius (21-23). Vėliau, šis operatyvinis skyrius 1994 m. liepos 

26 d. gamyklos veiklos įsakymu Nr.310 buvo panaikintas, taip pat buvo panaikinti - sukarintos 

apsaugos būrys (cechas Nr.19) ir darbų saugos skyrius (21-15). Naikinamų padalinių bazėje nuo 1994 

rugpjūčio 1 d. sukurtas naujas struktūrinis padalinys  - saugos tarnyba (kodas 19), - su cecho teisėmis, 

tiesiogiai pavaldus generaliniam direktoriaus pavaduotojui.  

1994 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr.215 siekiant įmonėje operatyviau spręsti iškylančias 

problemas tarp žinybų Vilniuje ir VĮ “Nafta” sukurtas įmonės valdyboje naujas struktūrinis padalinys 

– “VĮ “Nafta” atstovybė Vilniuje” (kodas 21-24). Taip pat buvo išleistas gamyklos 1994 m. liepos 22 

d. įsakymas Nr.307, kad nuo 1994 m. liepos 25 d. įmonės valdyboje sukurti naują struktūrinį padalinį – 

VĮ “Nafta” atstovybė Kaliningrade (kodas 21-25). Marketingo skyrius realizuoja įmonės produkciją 

Lietuvoje, Ukrainoje, Lenkijoje.  Atidaryta įmonės atstovybė Estijoje, pamažu grįžtama į šios šalies 

rinką. Dirba atstovybės Ukrainoje ir Kaliningrade. Direktorių valdybos posėdyje, įvykusiame 1995 m. 

kovo 28 d., svarstytas klausimas dėl valstybinės įmonės “Nafta” reorganizavimo į akcinę bendrovę 

(protokolas Nr. 5). 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių registro įstatymu Mažeikių rajono savivaldybė 

1995 m. įregistravo Akcinę bendrovę „Mažeikių nafta“, kurios 90 % akcijų priklausė valstybei. Įmonės 

įregistravimo Nr. AB 95-390, kodas 6645172.   

Gamykla nuolat gerina savo gaminamos produkcijos kokybę ir žaliavos perdirbimo efektyvumą. 

1995 m. visiškai atsisakyta etiliuotų benzinų gamybos; nuo 1996 m. įmonė garsėja aukštos kokybės 

neetiliuoti benzinai su multifunkciniais priedais VENTUS ir žieminis dyzelinis kuras; pradėta 

reaktyvinių variklių kuro JET A1, visiškai atitinkančio pasaulinius standartus, gamyba; 1999 m. 

pradėti naudoti multifunkciniai priedai dyzelino kokybei gerinti; pradėta polimerais modifikuoto kelių 

bitumo gamyba; nuo 2001 m. pradėtas gaminti arktinės specifikacijos dyzelinas ir t. t. 

Pagrindinis įmonės žaliavos šaltinis yra „Družba“ naftotiekiu atitekantis Rusijos eksportinis 

naftos mišinys, kuris į Lietuvą transportuojamas 720 mm skersmens naftotiekio magistrale per 

Novopolocką (Baltarusija) iki Biržų, iš kur 220 km atšaka pasuka į Mažeikių naftos perdirbimo 

gamyklą. Vamzdyno atšakos iki Mažeikių projektinis pajėgumas — 16 mln. t per metus. Taip pat 

gamykla geležinkeliu atsiveža pirminio mazuto ir vakuuminio distiliato bei kitos žaliavos. Gamykloje 

taip pat perdirbama ir Lietuvoje išgaunama žalia nafta, kuri į gamyklą atgabenama autotransportu. 

1999 m. vasarą pradėjus eksploatuoti Būtingės terminalą, atsirado alternatyvaus žaliavos tiekimo 

galimybė tanklaiviais Baltijos jūrą.    

1999 m. spalio 29 d. kompanija „Williams International“, „The Williams Companies“ filialas, 

įsigijusi komplekso AB „Mažeikių nafta“, apimančio Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą, Būtingės 

terminalą ir Biržų naftotiekį, 33 % akcijų paketą ir tapusi bendrovės operatore, pradėjo gamyklos 

modernizavimą, kurio pagrindiniai tikslai buvo žymiai padidinti gamyklos pajėgumą bei gaminti 

produkciją, atitinkančią Europos Sąjungos kokybės reikalavimus. Gamyklos modernizavimą buvo 

numatyta įgyvendinti trimis etapais. 2003 m. rugsėjo mėn. sėkmingai baigtas pirmasis modernizavimo 

etapas, kurio metu buvo pastatyti du nauji objektai: 700 000 t/metus našumo „Penex“ įrenginys 

paleistas 2003 m. rugpjūtį. Pagrindinė įrenginio paskirtis - padidinti lengvosios pirminės 
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rektifikacijos benzino frakcijos oktaninį skaičių, gaunant prekinio benzino komponentą - izomerizatą, 

kuris reikalingas benzeno bei bendro aromatinių angliavandenilių kiekio sumažinimui prekiniame 

benzine. Taip pat padidinama aukšto oktaningumo prekinio benzino išeiga. Gauto izomerizato 

oktaninis skaičius svyruoja tarp 81 ir 84 nustatant varikliniu (motoriniu) metodu, tai leidžia lanksčiau 

naudoti jį maišant aukštaoktaninius benzinus. Benzinų sumaišymo stotis leidžianti žymiai pagerinti 

gaminamų benzinų kokybę. Per šį laikotarpį taip pat įgyvendinta ir keletas kitų svarbių technologinių 

ir aplinkosauginių projektų: rekonstruota šviesių naftos produktų užpylimo į geležinkelio cisternas 

estakada, elementinės sieros gamybos įrenginiai, benzino rezervuarai. 1999 m. pabaigoje AB 

„Mažeikių nafta“ laboratorija akredituota Vakarų Europos tarplaboratorinių bandymų sistemoje, kur 

jau dalyvauja 74 laboratorijos iš 33 šalių. 2003m. vasario mėn. laboratoriją akreditavo 

GOSSTANDART Rossi tiriamųjų darbų ir žaliavos įvadinės kontrolės laboratorija GOST R ISO/MEK 

17025 standartu. 

Per šį laikotarpį įvyko žymūs pokyčiai ir įmonės valdyme – 2002 m. rugsėjo 19 d. pasikeitė 

pagrindiniai AB “Mažeikių nafta” akcininkai, kuriais vietoj amerikiečių kompanijos “Williams 

International” tapo Rusijos kompanija “Yukos”. “Yukos” kompanija tuo metu valdė 53,7% AB 

“Mažeikių nafta” akcijų, Lietuvos Vyriausybė 40,66%, kiti akcininkai – 5,64% akcijų. 

Užtikrinus patikimą žaliavos tiekimą, 2003 m. bendrovėje per šalies nepriklausomybės laikotarpį 

pasiekta rekordinių žaliavos perdirbimo, transportavimo ir krovos apimčių. 2003 m. bendrovė per 

šalies nepriklausomybės laikotarpį pasiekė rekordinių žaliavos perdirbimo, transportavimo ir krovos 

apimčių. 2003 m. naftos perdirbimo įmonėje perdirbta daugiau nei 7,15 mln. tonų naftos ir kitos 

žaliavos, eksploatuojant tik vieną LK-6U Nr. 2 įrenginį (LK-6U Nr. 1 įrenginys yra užkonservuotas ir 

naudojamas tik dalinai). 

2004 m. šalyje įvykus esminiams geopolitiniams pokyčiams (Lietuvai tapus Europos Sąjungos ir 

NATO nare), tai atsiliepė ir Bendrovės tolimesnei veiklai. Norint pasiekti ES reikalavimus gaminamos 

produkcijos kokybei bei teršalų emisijai, ir tuo pačiu užtikrinti įmonės konkurencingumą AB 

“Mažeikių nafta” turėjo priimti esminius sprendimus, kurie leistų įmonės veiklą pritaikyti prie 

šiuolaikinių standartų naftos perdirbimo, gamybos bei valdymo srityse. 

Išanalizavus esamą situaciją pasaulinėje rinkoje bei apsvarčius įvairias alternatyvas, Bendrovėje 

buvo parengta naftos perdirbimo įmonės modernizavimo II etapo programa. 2004 m. pradėta 

eksploatuoti šviesiųjų naftos produktų uždaro pylimo į geležinkelio cisternas estakada (taškinio pylimo 

estakada). 2005 m. pradėta katalizinio krekingo benzino nusierinimo įrenginio statyba, kuri baigta 

2007 m. rugpjūčio mėn. 2005 m. Bendrovė įsigijo AB Mažeikių elektrinės kontrolinį akcijų paketą. 

2006 m. atidarytas Bendrovės šiuolaikiškas naftos produktų pylimo į autotransportą terminalas.  

2006 m. Bendrovės pagrindiniu akcininku tapo Lenkijos koncernas „Polski Koncern Naftowy 

ORLEN S.A.“.  2009 m. birželio mėn. Pradėtas eksploatuoti naujasis vandenilio gamybos įrenginys.  

2009 m. liepos 7 d. vienintelis Akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ akcininkas „Polski Koncern 

Naftowy ORLEN S.A“ priėmė sprendimą dėl Bendrovės pavadinimo pakeitimo ir nuo 2009 m. rugsėjo 

1 d. Akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“ tapo Akcine bendrove “ORLEN Lietuva”. Per 2008-2010 m 

laikotarpį Bendrovėje atlikti padalinių organizaciniai pertvarkymai, nuo gamybą vykdančių padalinių 

atskirti pagalbinę ir remonto veiklą vykdantys padaliniai, sukuriant uždaras akcines bendroves: UAB 

“Mažeikių naftos” sveikatos priežiūros centras, UAB “EMAS”, UAB “Paslaugos tau”. Atsisakyta 

remonto-mechanikos cecho veiklos, remonto darbų atlikimui samdant rangovines organizacijas. 

Bendrovė tęsdama veiklos gryninimo procesus ir koncentruodamasi ties pagrindine, naftos produktų 

gamybos bei prekybos, veikla 2013 m. rugpjūčio 1 dieną pardavė dukterinės įmonės „Medikvita“ 

akcijas. 2014 m balandžio 10 d. patvirtinta nauja Gamybos padalinio Nr.3 organizacinė struktūra, į 

vieną padalinį sujungti buvusių Garo, oro ir vandens tiekimo cecho, Prekių-žaliavų cecho įrenginiai ir 

barai. 2015 m. rugsėjo 30 d. Juridinių asmenų registre užregistravus naujus UAB „EMAS“ įstatus  

užbaigtas UAB„Paslaugos tau“ ir UAB „EMAS“ reorganizavimas. Toliau veiklą tęsia UAB „EMAS“, 
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perėmusi UAB „Paslaugos tau“ darbuotojus, turtą, teises ir pareigas. Nuo 2015 m spalio 1 d. 

įgyvendintas organizacinis pokytis ir į vieną objektą sujungti suskystintų dujų parkai Nr. 1 ir Nr. 2, 

parkų operatorinės su centralizuotu valdymu iš vienos operatorinės. Iki 2015 m. lapkričio 30 d. 

optimizuotas Valymo įrengimų cecho biologinio valymo procesas, tokiu būdu  užtikrintas efektyvesnis 

ir saugesnis personalo bei įrengimų darbas. Bendras darbuotojų skaičius organizacinių pertvarkymų ir 

veiklos optimizavimo  laikotarpiu Bendrovėje sumažėjo iki 1329 darbuotojų 2016 m. kovo 14 d. 

duomenimis. 

 

5. INFORMACIJA APIE VADYBOS SISTEMĄ 

 

Saugus Gamyklos funkcionavimas priklauso nuo jos bendro valdymo ir prisiimtų įsipareigojimų 

įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir produktų kokybės reikalavimus. Tai 

rodo bendrovei suteikti integruotos vadybos sistemos sertifikatai.  

2008-2009 m. bendrovei suteikti šie tarptautiniai vadybos sistemos sertifikatai: aplinkos (ISO 

14001:2005), darbuotojų saugos ir sveikatos (OHSAS 18001:2007) ir kokybės (ISO 9001:2008), kurie  

yra reikalingi bendrai įmonės veiklai pagal integruotos vadybos sistemos standartus. Šių sertifikatų 

turėjimas yra liudijimas, kad bendrovės veikla atitinka reiklius tarptautinius integruotos vadybos 

sistemos standartus, pagal kuriuos dirba daugelis Europos įmonių. 

2008 m. birželio 26 d. bendrovei suteiktas tarptautinis aplinkos vadybos sistemos sertifikatas yra 

liudijimas apie augančią įmonės socialinę atsakomybę, kurios dalis – rūpestis aplinkos apsauga, 

gamtinės aplinkos išsaugojimu ateities kartoms. Aplinkos vadybos sertifikatas didina bendrovės 

konkurencingumą ir įmonės galimybę integruotis į pasaulinę ar Vakarų Europos rinką. Be to, yra 

apskaičiuota, kad ši sistema mažina įmonės veiklos sąnaudas, aplinkosaugos kaštus, padidina jos 

veiklos ir bendrosios vadybos efektyvumą, pagerina darbo sąlygas, sumažina nelaimingų atsitikimų 

tikimybę.  

2008 m. rugpjūčio 1 d. suteiktas saugos ir sveikatos vadybos sistemos sertifikatas įrodo, kad 

mūsų vadybos sistema patikrinta pagal geriausios praktikos standartą ir atitinka jo reikalavimus. 

Sistemos privalumas yra tas, kad ji ne tik darbdavį, bet ir pačius darbuotojus įtraukia aktyviai rūpintis 

savo ir kolegų profesine sauga bei sveikata. 

2009 m. birželio 14 d. bendrovės veikla įvertinta tarptautiniu ISO 9001 kokybės vadybos 

sertifikatu. Tai buvo paskutinis iš trijų sertifikatų, kuris buvo reikalingas bendrai įmonės veiklai pagal 

integruotos vadybos sistemos standartus.  Įsidiegę kokybės sistemą mes geriname vidinę įmonės 

tvarką, įgyvendiname efektyvesnį valdymą, todėl darbuotojai aiškiau supranta įmonės tikslus, 

procesus. O svarbiausia, kad klientai gali labiau pasitikėti mūsų produktais ir darbo kokybe. Europos 

verslo praktikoje įmonės, įsidiegusios ISO 9001 standartą, traktuojamos kaip solidūs ir patikimi 

partneriai, kurie nesiekia vien tik trumpalaikio pelno, o orientuojasi į ilgalaikius planus ir kokybę.  

2012 m. gruodžio 20 d. buvo sėkmingai įdiegta informacijos saugumo valdymo (ISO 27001) 

sistema  ir gautas paskutinis iš keturių sertifikatų, kuris buvo reikalingas bendrai įmonės veiklai pagal 

integruotos vadybos sistemos standartus.   
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6. DIRBANČIŲ ŽMONIŲ SKAIČIUS 
 

(2016 m. rugpjūčio 1 d. duomenys) 

Objektas Iš viso 
Didžiausioje pamainoje 

(dieną) 
Nakties laikotarpiu 

1 2 3 4 

Gamykla 1305 689 180 

    
 

 

7. TRUMPA INFORMACIJA APIE PAGRINDINIUS KELIAMUS PAVOJUS 

 
Gamyklos technologiniuose įrenginiuose perdirbama žaliava - nafta ir iš jos gaminami naftos 

produktai, įskaitant ir tarpinius produktus (pavojingosios medžiagos) pagal charakteristikas  

priskiriami prie degių, sprogių, nuodingų ir kenksmingų medžiagų. Gaisro atveju susidaro įvairios 

cheminės medžiagos: anglies monoksidas, lakūs organiniai junginiai, azoto oksidai, sieros oksidai ir 

kietosios dalelės. Dėl laikomų, vidaus vamzdynais transportuojamų ir prie aukštų slėgių ir temperatūrų 

perdirbamų didelių kiekių pavojingųjų medžiagų visada išlieka pavojus žmonių sveikatai, gyvybei ir 

(arba) aplinkai.    

 

8. BENDROS VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBĖS 

 
Bendrovės organizaciniais nuostatais, patvirtintais Bendrovės valdybos 2016 m. vasario 25 d. 

sprendimu reglamentuojama Bendrovės veikla ir įtvirtinama Bendrovės bendroji valdymo struktūra, 

nustatoma Bendrovės sprendimų priėmimo tvarka ir įgaliojimų atstovauti Bendrovei išdavimo 

(suteikimo) ir atšaukimo principai, reglamentuojama Bendrovės padalinių hierarchija ir funkcijos, taip 

pat padalinių vadovų funkcijos, atsakomybės sritys ir pavaldumas, bei kiti su Bendrovės valdymu 

susiję klausimai. Generalinis direktorius, vadovaudamasis įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės 

įstatais, valdybos sprendimais, Bendrovės organizaciniais nuostatais, organizuoja kasdienę Bendrovės 

veiklą, nustato (jei valdybos sprendimuose nenumatyta kitaip) žemesnio lygmens Bendrovės valdymo 

struktūros elementus  ir pareigybes, padalinių funkcijas. Generalinis direktorius ir generalinio 

direktoriaus pavaduotojai atsako už Bendrovės valdymo organų sprendimais jų atsakomybės sričiai 

priskirtų Bendrovės tarnybų veiklą, jos planavimą, organizavimą ir kontrolę, vadovauja tiesiogiai 

pavaldiems darbuotojams ir priskirtiems padaliniams per jiems pavaldžius padalinių vadovus. 

Padalinių vadovai atsako už jiems pavaldžių padalinių veiklą, jos planavimą, organizavimą ir kontrolę. 

Generalinį direktorių pavaduoja generalinio direktoriaus pavaduotojas (-ai), paskirtas (-i) nustatyta 

tvarka įformintu generalinio direktoriaus sprendimu. Generalinio direktoriaus pavaduotojus pavaduoja 

kiti Bendrovės darbuotojai, paskirti generalinio direktoriaus įsakymu. Kitų Bendrovės darbuotojų 

pavadavimo tvarką nustato generalinis direktorius. Pagrindinės su Bendrovės ir Gamyklos įrenginių 

sauga susijusių darbuotojų funkcijos ir atsakomybės sritys nurodytos šios ataskaitos 9 skyriuje, 

Bendrovės valdymo struktūra ir pareigybės, gamybinių padalinių organizacinės struktūros ir gamybos 

padaliniuose dirbančių žmonių, pagal pareigybes skaičius,  pateikiama 1 priede.  
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9. FUNKCIJŲ BEI ATSAKOMYBĖS SRIČIŲ PASISKIRSTYMAS, VYKDANT GAMYKLOS 

IR ĮRENGIMŲ SAUGOS OPERACIJAS 

 

Pareigos 
Atsakomybė ir funkcijų pasiskirstymas vykdant gamyklos saugos 

operacijas 

1 2 

1. Generalinio direktoriaus 

pavaduotojas gamybinės 

veiklos valdymui 

2013 m. vasario 22 d. Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 

TV1(1.2-1)-63 patvirtintų Dokumentų rengimo ir valdymo taisyklių 

nustatyta tvarka įgaliotas tvirtinti technologinių objektų (technologinių 

įrenginių), įskaitant ir magistralinius vamzdynus bei terminalus atskirų 

naftos perdirbimo, elektros ir šiluminės energijos gamybos įrenginių 

(technologinės įrangos), matavimo priemonių, elektros, automatikos ir 

šilumos įrenginių, kitokių įrenginių (įrangos) ir/ar prietaisų bei kitų 

darbo priemonių būtinas eksploatavimo (įskaitant techninę priežiūrą ir 

remontą) instrukcijas, privalomas ir nepavaldiems Bendrovės 

padalinimas ir /ar darbuotojams. Vadovauja Gamybinės veiklos 

valdymo tarnybai, rengia ir įgyvendina Bendrovės veiklos strategiją 

naftos perdirbimo, elektros ir šiluminės energijos gamybos, įrenginių 

priežiūros, remonto srityse, užtikrina tinkamą nafto produktų gamybos 

operacijų valdymą ir gamybos planų vykdymą. Užtikrina Bendrovės 

veiklai būtinų gamybo technologijų vystymą, patikimą įrenginių 

eksploataciją ir jų techninę priežiūrą, tinkamą įrenginių priežiūros ir 

einamųjų remontų, kapitalinių remontų planavimą ir įgyvendinimą, 

efektyvų darbo jėgos, inžinerinio potencialo panaudojimo valdymą 

pavestoje veiklos srityje, įskaitant ir rangovinių organizacijų vykdomų 

darbų priežiūros proceso organizavimą, numato ir įgyvendina 

priemones, tobulinanačias gamybinės veiklos valdymą, užtikrina naftos 

produktų ir naftos valstybės atsargų, kaupiamų Bendrovėje, saugojimą, 

atnaujinimą ir keitimą. 2016 m. birželio 17 d.  generalinio direktoriaus 

įsakymu Nr. TV1 (1.2-1)-182 patvirtintų Bendrovės naftos perdirbimo 

produktų gamyklos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir avarinių 

tarnybų sudarymo, veiklos bei darbo organizavimo nuostatų CS-6 

nustatyta tvarka paskirtas Gamyklos Ekstremaliųjų situacijų operacijų 

centro (toliau – ESOC) koordinatoriumi vadovauti ESOC 

ekstremaliųjų situacijų metu gamykloje. 

2. Logistikos direktorius Užtikrina tinkamą naftos produktų sandėliavimo ir krovos 

terminaluose, pervežimo geležinkeliu ir kelių transportu 

administravimą, Bendrovės vidaus dokumentų, susijusių su Bendrovės 

geležinkelio transporto eismo valdymo sauga, rengimą ir jų 

įgyvendinimą. Koordinuoja naftos produktų transportavimą tranzitu 

magistraliniais vamzdynais, užtikrina tinkamą sutarčių dėl naftos 

produktų transportavimo magistraliniais vamzdynais rengimą ir 

administravimą. 

3. Personalo direktorius 2013 m. vasario 22 d. Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 

TV1(1.2-1)-63 patvirtintų Dokumentų rengimo ir valdymo taisyklių 

nustatyta tvarka savo leidžiamais įsakymais turi teisę leisti įsakymus, 

kai tai būtina, vykdant darbdavio įgalioto atstovo funkcijas (įskatinat, 

bet tuo neapsiribojant, įsakymus dėl individualių darbo santykių 

keitimo bei nutraukimo, dėl atostogų suteikimo, atšaukimo iš jų, dėl 
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1 2 

 prastovų paskelbimo), dėl Bendrovėje vykdomų mokymų 

organizavimo ir jų skyrimo Bendrovės darbuotojams, įskaitant ir 

reikiamų mokymo vaovų paskyrimą, taip pat kitais Bendrovės veiklos 

klausimais. Atsako už personalo formavimo bei dirbančiųjų 

tobulinimosi programų, apimančių darbuotojų profesinį rengimą, 

kvalifikacijos kėlimą bei karjeros planavimą, diegimą ir plėtrą.  

4. Gamybos direktorius Vadovauja naftos perdirbimo, elektros ir šiluminės energijos gamybos, 

vamzdynų ir terminalo operacijoms bei susijusių technologinių procesų 

valdymui, įskaitant ir nuotekų valymą, ir vysto veiklas, nukreiptas į šių 

procesų optimizavimą. Tobulina gamybos, vamzdynų ir terminalo 

operacijų koordinavimą su žaliavos tiekimo, naftos produktų 

logistikos, planavimo bei kitais susijusias veiklos funkcijas 

vykdančiais Bendrovės padaliniais. Dalyvauja investicinio proceso 

planavime ir užtikrina konstruktyvų bendradarbiavimą su projektų 

vykdymo padaliniais, diegiant gamybos procesų, vamzdynų ir 

terminalo operacijų tobulinimo ir vystymo programas. Bendradarbiauja 

su remonto, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, saugos 

funkcijas vykdančiais, taip pat kitais Bendrovės padaliniais, Mažeikių 

objektine priešgaisrine gelbėjimo valdyba. Užtikrina tinkamą ir saugų 

gamybinių įrenginių, magistralinių vamzdynų, terminalo įrengimų 

technologinį valdymą, jūrinės dalies operacijų (pakraunant/iškraunant 

tanklaivius) vykdymą, transportuojant naftą ir naftos produktus 

vamzdynais. Užtikrina patikimą ir efektyvų naftos žaliavos 

transportavimą į Bendrovės naftos perdirbimo produktų gamyklą ir/ar į 

Būtingės naftos terminalą bei jūrinės dalies operacijų vykdymą. 

Koordinuoja veiklą su techninės priežiūros ir remonto funkcijas 

vykdančiais Bendrovės padaliniais planuojant gamybinių įrenginių 

kapitalinį remontą, einamuosius remontus, įrenginių stabdymą dėl 

modernizavimo ar rekonstrukcijos darbų vykdymo. 2016 m. birželio 17 

d.  generalinio direktoriaus įsakymu Nr. TV1 (1.2-1)-182 patvirtintų 

Bendrovės naftos perdirbimo produktų gamyklos ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro ir avarinių tarnybų sudarymo, veiklos bei 

darbo organizavimo nuostatų CS-6 nustatyta tvarka paskirtas į ESOC 

sudėtį ir dalyvauja ESOC veikloje. 

5. Technologijos ir 

investicijų direktorius  

Įgyvendina sprendimus, būtinus tinkamam Bendrovės techninio 

parengimo lygiui užtikrinti ir, kartu su atsakingais kitų Bendrovės 

padalinių, tarnybų vadovais bei su investicinių projektų vykdymui 

Bendrovės nusamdytais rangovais, rengia planus, taisykles ir 

procedūras bei sprendžia esminius tokių projektų įgyvendinimo 

klausimus. Kontroliuoja ir derina su vykdymu susijusius investicinių 

projektų pakeitimus, vertina projektų įgyvendinimo grafikų vykdymą ir 

pasiruošimą tolimesniems etapams. Bendradarbiaujant su darbuotojų 
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 saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, saugos padaliniais, kitomis 

Bendrovės tarnybomis bei Mažeikių objektine priešgaisrine gelbėjimo 

valdyba, koordinuoja investicinių projektų valdymą, užtikrinant 

tinkamą susijusias veiklos sritis reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimų vykdymą. Nustato tikslus ir priemones, skirtas kylančios 

rizikos mažinimui bei projektų tikslų pasiekimo efektyvumo didinimui. 

Užtikrina technologinių procesų ir technologinės įrangos 

funkcionalumo analizę, technologinių skaičiavimų ir proceso 

tobulinimo bei efektyvumo gerinimo rekomendacijų rengimą. 

Kontroliuoja technologinių reglamentų reikalavimų (technologinės 

drausmės) laikymąsi gamybiniuose padaliniuose, dalyvauja 

technologinių įrenginių veiklos tikrinimuose bei teikia pasiūlymus dėl 

priemonių nustatytiems trūkumams šalinti bei rekomendacijas 

padalinių vadovams dėl veiklos gerinimo. Vykdo kitas pareiginiuose 

nuostatuose nustatytas funkcijas. 

6. Kontrolės ir saugos 

direktorius 

Užtikrina tinkamų Bendrovės ekonominio, fizinio, informacijos 

saugumo priemonių, procedūrų rengimą, organizuoja ir koordinuoja jų 

įgyvendinimą, tobulina ir diegia pažangiausią praktiką, metodus 

Bendrovės apsaugos sistemos gerinimui. Užtikrina elektroninės 

apsaugos sistemų diegimą, vystymą bei eksploatavimą. Vykdo 

nusikaltimų ir pažeidimų prevenciją, organizuoja vidaus kontrolės 

tyrimus, patikrinimus, revizijas, dingusio Bendrovės turto paiešką, 

bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis ir kitais saugos 

padaliniais, saugos tarnybomis. Užtikrina objektyvų vidaus audito 

atlikimą. Atsako už Bendrovės valdymo sistemų ir kontrolės 

mechanizmų efektyvumo įvertinimą.  

7. Įrengimų priežiūros ir 

remonto direktorius 

Užtikrina tinkamą technologinių įrengimų / įrenginių priežiūros darbų, 

remontų vykdymą ir tinkamą jų eksploatavimui reikalingos techninės 

būklės išlaikymą bei prevencinių eksploatavimo priemonių suderinimą 

su Gamybinės veiklos valdymo, Pardavimų ir logistikos tarnybos 

padaliniais ir susijusios dokumentacijos tvarkymą, einamųjų remontų, 

kapitalinio remonto ir kitų susijusių projektų planavimą, sąmatų ir 

grafikų sudarymą bei atitinkamų kontrolės procedūrų valdymą,  

matavimo prietaisų ir automatikos priemonių remonto, metrologinės 

priežiūros ir kontrolės vykdymą bei techninių naujovių diegimą,  

potencialiai pavojingos ir kitos technologinės įrangos tinkamą 

techninės patikros ir priežiūros vykdymą, tinkamą statybos darbų, 

Bendrovės kelių, požeminių tinklų, privažiuojamųjų geležinkelio kelių 

bei kelių įrengimų, riedmenų, kitų susijusių objektų techninės 

priežiūros ir remonto darbų vykdymą, tinkamą Vamzdynų ir terminalo 

operacijų padalinio eksploatuojamų įrenginių ar įrangos, įskaitant ir 

magistralinius vamzdynus su susijusiais statiniais bei Būtingės 

terminalą, techninę priežiūrą ir remontą. Koordinuoja veiklas su 

darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, saugos bei kitas 

funkcijas vykdančiais Bendrovės padaliniais, Mažeikių objektine 

priešgaisrine gelbėjimo valdyba, siekiant užtikrinti tinkamą susijusias 
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 veiklos sritis reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą. 

Organizuoja su pavesta veikla susijusių darbų vykdymo priežiūros 

procesą, siekiant užtikrinti darbų atlikimą pagal taikomus standartus 

bei tinkamą jų įforminimą. 

8. Kokybės, 

aplinkosaugos ir saugos  

darbe direktorius 

2013 m. vasario 22 d. Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 

TV1(1.2-1)-63 patvirtintų Dokumentų rengimo ir valdymo taisyklių 

nustatyta tvarka vadovaudamasis taikomais teisės aktais, savo 

išleidžiamais įsakymais turi teisę tvirtinti tinkamai Bendrovės veiklai 

užtikrinti būtinas darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, 

procesų saugos, civilinės saugos įskaitant vidaus avarinius bei avarijų 

likvidavimo planus, priešgaisrinės saugos instrukcijas. Teikia 

pasiūlymus ir vysto veiklą pavestose srityse, rengiant būtinas tvarkas, 

procedūras ir diegiant pažangias darbo praktikas, užtikrinančias 

veiksmingą kokybės kontrolę bei aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir 

sveikatos reikalavimų laikymosi priežiūrą Bendrovėje. Koordinuoja 

veiksmus su Bendrovės padaliniais, siekiant efektyvaus 

bendradarbiavimo ir keitimosi informacija, reikalinga tinkamai veiklai 

pavestose srityse užtikrinti, esamai padėčiai padaliniuose įvertinti. 

Užtikrina būtinų organizacinių dokumentų kokybės kontrolės, 

aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais rengimą ir 

diegimą, tinkamą žaliavos ir naftos produktų kokybės tyrimų valdymą, 

tinkamą teisinių reikalavimų produkcijos kokybės, aplinkos apsaugos 

ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse vykdymą Bendrovėje, 

prevencijos programų parengimą ir įgyvendinimą pavestos veiklos 

srityje, tinkamą veiklos koordinavimą tarp Bendrovės padalinių 

gamybinėje veikloje vykdomų procesų saugos ir civilinės saugos 

srityse bei priemonių jų veiksmingumui palaikyti įgyvendinimą, 

tinkamą Bendrovės incidentų tyrimo veiklą ir atsako už incidentų 

tyrimo ataskaitose numatytų veiksmų planų įgyvendinimo priežiūrą. 

Užtikrina integruotų vadybos sistemų procedūrų rengimą, diegimą ir 

priežiūrą. 

9. Kokybės, 

aplinkosaugos ir saugos  

darbe direktoriaus 

pavaduotojas 

2016 m. kovo 9 d. Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 

TV1(1.2-1)-68 paskirtas atsakingu už Bendrovės civilinės saugos 

parengties (įskaitant, bet neapsiribojant, Bendrovės pasirengimo 

ekstremalioms situacijoms veiksmus  joms gresiant ar susidarius, 

ekstremaliųjų situacijų likvidavimą bei jų padarinių šalinimą) 

užtikrinimą. Įgaliotas Bendrovės generalinio direktoriaus įgaliojimų 

ribose priimti visus sprendimus, būtinus tinkamai organizuoti ir 

užtikrinti Bendrovės civilinės saugos parengtį, įskaitant teisę leisti 

susijusius įsakymus, savo išleidžiamais įsakymais tvirtinti vidaus 

avarinius bei avarijų likvidavimo planus ir/ar pasirašyti kitus 

dokumentus. Vykdo pareiginiuose nuostatuose nustatytas kitas 

funkcijas susijusias su Bendrovės kokybės kontrole, aplinkosauga, 

darbuotojų sauga ir sveikata. Pavaduoja Kokybės, aplinkosaugos ir  

saugos  darbe direktorių, jam nesant darbe.      
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10. Darbuotojų saugos ir 

sveikatos vadovas 

2016 m. kovo 9 d. Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 

TV1(1.2-1)-68 paskirtas nesant darbe Kokybės, aplinkosaugos ir 

saugos darbe direktoriaus pavaduotojui, atsakingu už Bendrovės 

civilinės saugos parengties užtikrinimą. Įgaliotas Bendrovės 

generalinio direktoriaus įgaliojimų ribose priimti visus sprendimus, 

būtinus tinkamai organizuoti ir užtikrinti Bendrovės civilinės saugos 

parengtį, įskaitant teisę leisti susijusius įsakymus, savo išleidžiamais 

įsakymais tvirtinti vidaus avarinius bei avarijų likvidavimo planus ir/ar 

pasirašyti kitus dokumentus. Vykdo pareiginiuose nuostatuose 

nustatytas funkcijas susijusias su Bendrovės darbuotojų saugos ir 

sveikato organizavimu. Aprūpina darbuotojus asmeninės apsaugos 

priemonėmis. Organizuoja darbuotojų mokymą darbuotojų saugos ir 

sveikatos srityje, kontroliuoja, kad laiku ir tinkamai būtų 

instruktuojami darbuotojai. Organizuoja saugos darbe kontrolę 

Bendrovės padaliniuose, vysto saugos darbe veiklą siekiant mažinti 

darbuotojų traumatizmą, profesines ligas, sudarant darbo vietose 

sąlygas jų sveikatai ir darbingumui išsaugoti. Organizuoja darbuotojų 

saugos ir sveikatos priemonių įsigijimą, materialinių išteklių, atsargų 

kaupimą. Užtikrina procesų saugą reglamentuojančių norminių 

dokumentų reikalavimų bei taikomų prevencijos priemonių 

įgyvendinimo, laikymosi, parengimo bei atnaujinimo priežiūrą. 

Inicijuoja ir organizuoja su procesų sauga susijusius rizikos vertinimus, 

incidentų tyrimą, užtikrina tinkamą veiklą tiriant veiksnių, galinčių 

sukelti pavojų ar sukėlusių pavojingas situacijas, susijusias su procesų 

saugos užtikrinimu priežastis bei pasekmes numatant prevencines 

priemones galimam pavojui sustabdyti. 2016 m. birželio 17 d.  

generalinio direktoriaus įsakymu Nr. TV1 (1.2-1)-182 patvirtintų 

Bendrovės naftos perdirbimo produktų gamyklos ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro ir avarinių tarnybų sudarymo, veiklos bei 

darbo organizavimo nuostatų CS-6 nustatyta tvarka paskirtas į ESOC 

sudėtį ir dalyvauja ESOC veikloje. 

11. Ekologijos vadovas Vykdo ekstremaliųjų situacijų prevenciją ir numato bei inicijuoja 

priemonių, mažinančių galimą žalą aplinkos komponentams, 

įgyvendinimą. Vykdo aplinkos apsaugą reglamentuojančių norminių 

teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, vykdo veiklą 

ruošiant būtinas procedūras, diegiant pažangias gamybines praktikas, 

užtikrinančias Bendrovės aplinkos apsaugos veiksmingumą.  

12. Civilinės saugos 

specialistas 

Prognozuoja ekstremaliasias situacijas, dalyvauja atliekant pavojingųjų 

objektų pavojaus identifikavimą, rizikos analizę bei vertinimą saugos 

požiūriu, vykdo ekstremaliųjų situacijų prevenciją, rengia su tuo 

susijusius dokumentus. Informuoja darbuotojus apie vidinius ir 

išorinius pavojus, galinčius daryti neigiamą poveikį žmonių sveikatai 

ar gyvybei, ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir veiksmus 

avarinių situacijų atvejais. Rengia civilinės saugos pratybas, civilinės 

saugos instrukcijas ir mokomąją medžiagą, gamyklos gelbėjimo pajėgų 

ir darbuotojų mokymui, kaip elgtis ir kaip apsaugoti savo ir kitų 
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 darbuotojų sveikatą bei gyvybę galimo pavojaus atveju. Rengia 

pranešimo apie avarijas ir ekstremaliasias situacijas procedūras, 

gamyklos vidaus avarinį planą, koordinuoja ir koreguoja pavojingųjų 

įrenginių avarijų likvidavimo planų rengimą. Rūpinasi ryšių sistemų ir 

priemonių pritaikymu dirbti ekstremaliųjų situacijų atvejais. 

Kontroliuoja nustatyta tvarka patvirtintų civilinės saugos priemonių 

įgyvendinimą. 

 

10. GAMYKLOS VIETOVĖS IR APLINKOS APRAŠYMAS 

 

10.1.  Įmonės adresas: 

 

Mažeikių g. 75, Juodeikiai, 89467 Mažeikių rajonas._______________________________________ 

 

10.2. Juridinio asmens kodas    

  

10.3. Kontaktiniai duomenys: 

 

 Įmonės vadovas Asmuo ryšiams 

Vardas ir pavardė Ireneusz Jan Fąfara Rolandas Rupšys 

Pareigos Generalinis direktorius Darbuotojų saugos ir sveikatos 

vadovas 

Kontaktinis telefonas (8 443) 92 121 (8 443) 92 127 

Mobilusis telefonas 8 610 77977 8 687 87 620 

Faksas (8 443) 92 525 (8 443) 92 525 

El. pašto adresas post@orlenlietuva.lt Rolandas.Rupsys@orlenlietuva.lt 

 

10.4. Vietovė ir gretimybės 
 

Gamykla yra 11 km į šiaurės vakarus nuo Mažeikių miesto Juodeikių kaime, prie Varduvos upės, 

šiek tiek daugiau kaip 1 km nuo Lietuvos-Latvijos tarpvalstybinės sienos (žr. 2 priedą). Latvijos 

Respublikos teritorijoje arčiausiai gamyklos yra išsidėstę keletas gyvenviečių ir kaimų (Ligotni, Mauri, 

Ezere, Kareli, Kalni). Artimiausias gamyklai didžiausias miestas Latvijos teritorijoje yra Saldus (apie 

35 km).  

Gamyklos geografinės koordinatės: Šiaurės platuma 56
0 

22‘ 538‘‘ 

  Rytų ilguma       22
0 

10‘ 533‘‘ 

Žemėnaudos tipas: Kitos paskirties žemė – „komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams“. 

Nuo gamyklos teritorijos artimiausios gyvenamosios zonos yra šios: 1,5 km į pietus Dapšių 

kaimas, kuriame gyvena 13 žm; 3 km į vakarus yra Pikelių miestelis, kuriame gyvena 491 žm; 3,5 km į 

pietus yra Ruzgų kaimas, kuriame gyvena 179 žm; 3,5 km į rytus yra Leckavos miestelis, kuriame 

gyvena apie 238 žm; 3,5 km į pietvakarius yra Kugių kaimas, kuriame gyvena 39 žm; 4,5 km į 

pietryčius yra Pumpurų kaimas, kuriame gyvena 85 žm; 1 km į šiaurę yra Griežės kaimo pavienės 

sodybos, kuriose gyvena 2 žm; 1,7 km. į pietryčius yra Juodeikių kaimo sodyba, kurioje gyvena 2 žm; 

2 km į vakarus yra Juodeikėlių kaimo pavienės sodybos, kuriose gyvena 5 žm;  2,3 km į pietryčius yra 

Kuodžių kaimo pavienės sodybos, kuriose gyvena 3 žm; 0,9 – 1 km į pietryčius yra Ruzgų kaimo 3 

sodybos, kuriose gyvena 6 žm. Į gamyklos sanitarinės apsaugos zoną patenka dvi Bučiškės kaimo 

1 6  6 

 

5  
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pavienės sodybos, kuriose gyvena 2 žm., abi sodybos patenka į atokiau nuo pagrindinės gamyklos 

teritorijos esančio gamyklos sąvartyno sanitarinę apsaugos zoną, viena sodyba yra šalia Bugenių 

geležinkelio stoties ir apie 0,7 km į pietvakarius nuo gamyklos Suskystintų dujų baro bei 0,45 km į 

šiaurės rytus nuo sąvartyno, kita sodyba yra apie 0,45 km nuo gamyklos sąvartyno pietryčių kryptimi.  

Netoli arba šalia gamyklos yra šios įmonės:  

- 0,3 km į rytus nuo gamyklos teritorijos įsikūrusi KAEFER Termoizola UAB, Mažeikių 

gamybinė aikštelė, teikia vamzdynų ir įrengimų izoliavimo paslaugas. Organizacijoje dieninėje 

pamainoje dirba 30 žm;  

- 1,2 km į pietus nuo Suskystintų dujų baro įsikūrusi UAB „Mažeikių acetilenas“ - acetileną 

gaminanti įmonė, kurioje dirba  10 žm; 

- 0,5 km į pietus nuo Suskystintų dujų baro yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ Bugenių 

geležinkelio stotis, kurioje dieninėje pamainoje dirba 113 žm., ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

Radviliškio lokomotyvų depo Bugenių cechas, kuriame dieninėje pamainoje dirba 9 žm. Šios įmonės 

teikia geležinkelio transporto paslaugas ir formuoja traukinio sąstatus;  

- 0,2 km. į pietryčius nuo Šiluminės elektrinės viename pastatų komplekse yra įsikūrusios UAB 

„Saitema“, UAB „Lukoil Baltija“, UAB „Jungtinių dujų centras“ UAB „Grivzas“, kuriose dieninėje 

pamainoje dirba  apie 35 žm; 

- 0,15 km į pietryčius yra UAB „Mažeikių automobilių keliai“ priklausantis betono gamybos 

mazgas (šiuo metu užkonservuotas); 

- 1.4 km į rytus yra UAB "Vaizga" mažoji hidroelektrinė pastatyta ant Juodeikių tvenkinio, kurią 

aptarnauja 1 žm;  

- 0,1 km į šiaurę nuo Šiluminės elektrinės yra UAB „Dolista“, vykdanti medžio apdirbimo 

veiklą; 

Pietvakarinėje gamyklos teritorijos dalyje yra geležinkelio linija jungianti gamyklą su Bugenių 

geležinkelio stotimi, Radviliškio lokomotyvų depo Bugenių cechu ir toliau - su Mažeikių, Šiaulių 

miestais (geležinkelio linija Bugeniai-Mažeikiai-Šiauliai), kuria pavojingi kroviniai (gamykloje 

pagaminti naftos produktai) išvežami į įvairius paskirties taškus, bei atsivežami gamybos tikslams;  

Šalia rytinės ir šiaurinės gamyklos teritorijos dalies nutiestas rajoninės reikšmės kelias 

Mažeikiai-Bugeniai-Pikeliai. Pietinėje gamyklos teritorijos dalyje pietų kryptimi nutiestas 

autotransporto kelias, jungiantis gamyklą su Mažeikiais, kitais miestais, kuriuo į kitas šalies vietoves 

bei užsienį transportuojami naftos produktai, pavojingos cheminės medžiagos;  

Gamyklos teritorijoje nuolat įvairius darbus vykdo ir paslaugas teikia Bendrovės dukterinės 

įmonės UAB „EMAS“, kurioje dieninėje pamainoje dirba  207 žm., UAB „Medikvita“ skubiosios 

medicinos pagalbos brigada, taip pat apie 30 kitų rangovinių organizacijų, kuriose bendrai dienos metu 

būna apie 500 žm.     
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10.6. Duomenys apie gamtinę aplinką 

 

Apibendrinti klimatiniai hidrometeorologiniai duomenys naudojami projektuojant, statant ir 

eksploatuojant energetikos įmones. Sėkmingam optimalaus darbo režimo užtikrinimui vertinant 

gamtinę aplinką ir jos komponentų poveikį didžiausias dėmesys kreipiamas į tuos gamtinės aplinkos 

komponentus, kurie gali labiausiai turėti įtakos avarijų  kilimui ir neigiamai veikti energetikos sistemą.  

 

10.6.1. Hidrometeorologinės sąlygos 

 

Atsižvelgus į Lietuvos geografinę padėtį Gamykloje gali turėti įtakos avarijos kilimui ar net jas 

sukelti šie gamtos reiškiniai, tai stiprus vėjas (labai smarki audra, viesulas, škvalas, kai vėjo greitis 

siekia 28–32 m/s; uraganas, kai vėjo greitis siekia 33 m/s), smarki lijundra, ilgai trunkantis smarkus 

lietus, smarki pūga, tirštas rūkas, sausra ir pan. Šių ekstremalių situacijų valdyti negalima, tačiau 

galima nuspėti jų susidarymą, numatyti jų pobūdį, mastą, intensyvumą, kryptį. Duomenys apie 

Gamyklos teritoriją supančioje aplinkoje ir Mažeikių rajone vyraujančias hidrometeorologines sąlygas 

 pateikiami iš  respublikinių statybos normų RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“, 1 lentelėje.  
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1 lentelė. Hidrometeorologinės sąlygos 
 

Vidutinis santykinis oro drėgnumas, % 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Metinis 

87 85 81 75 70 73 77 79 83 86 89 89 81 

Vėjo krypčių pasikartojimas, % 

Š ŠR R PR P PV V ŠV Štilis 

Sausis 

6 6 8 16 19 19 17 9 1 
Liepa 

9 8 7 6 10 20 23 17 3 

Vidutinis vėjo greitis, m/s 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Metinis 

3,7 3,4 3,4 3,1 2,9 2,9 2,8 2,6 3,0 3,4 3,6 3,5 3,2 

Absoliutus vėjo greičio maksimumas, m/s 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Metinis 

28 23 24 20 20 30 20 18 22 28 24 25 30 

Absoliutus oro temperatūros maksimumas,  
o
C 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Metinis 

8,7 12,6 19,3 24,6 30,0 32,8 32,2 31,9 28,5 23,2 16,4 10,4 32,8 

Absoliutus oro temperatūros minimumas,  
o
C 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Metinis 

-

36,4 

-

34,6 

-

25,0 

-

15,9 

-5,9 -0,1 4,4 3,4 -3,5 -8,4 -

22,0 

-29,3 -36,4 

Maksimalus paros kritulių kiekis, mm 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Absoliutus 

maksimumas 

28,1 31,2 27,8 36,1 58,4 70,4 77,4 103,8 43,6 52,8 41,2 31,1 103,8 

Maksimalus sniego prieaugis per parą, cm 

10 11 12 01 02 03 04 
Didžiausias 

per žiemą 

8 16 17 27 25 16 11 27 

Didžiausias dekadinis sniego dangos storis pagal nuolatinę matuoklę, cm 
10 11 12 01 02 03 04 05 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1  

- - 2 3 9 8 31 35 39 43 43 51 54 58 56 58 72 58 38 21 2 -  

Apšalo storis, mm ir Apšalo masė, g/m, galinti susidaryti ant 10 mm skersmens laidų 10 m 

aukštyje 
Apšalo storis, mm galimas kartą per Apšalo masė g/mm, galima kartą per 

2 5 10 20 30 metų 2 5 10 20 30 metų 

4,3 6,2 7,9 10,2 12,0 170 280 400 580 750 

Didžiausias dienų su rūkais skaičius 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 10-03 04-09 Metinis 

18 19 17 15 10 7 13 15 13 20 21 21 105 52 149 

Didžiausias dienų su perkūnijomis skaičius 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Metinis 

- - 1 4 11 13 13 9 7 2 2 - 42 
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10.6.2. Bendrasis geologinis kontekstas 

 

Gamyklos teritorija yra Ventos vidurupio žemumoje, Mažeikių apskalautoje moreninėje 

banguotoje lygumoje, kurios paviršiaus absoliutiniai aukščiai yra 61 - 73 m. Reljefo paviršius 

suformuotas su šiaurės rytų, link Varduvos ir Eglynupio nukreiptu polinkiu. 

Gamykla pastatyta netoli pasienio su Latvija (nuo labiausiai į šiaurę nutolusių gamyklos lietaus 

nuotekų ir 1-osios sistemos valytų nuotekų tvenkinių - sukauptuvų - maždaug 1 km šiaurės kryptimi). 

Už ~9,5 km į pietryčius nuo gamyklos yra Mažeikių miestas. Netoli gamyklos įsikūrę keletas kaimų – 

Griežė, Kirkai, Kuodžiai, Ruzgai, Dapšiai, Bučiškės, Juodeikiai, Kugiai, Pikeliai, Ginočiai ir kt. (žr. 2 

priedą). Artimiausias paviršinio vandens telkinys – šalia rytinės įmonės teritorijos pusės telkšo 

Juodeikių tvenkinys, o maždaug už 2 km ta pačia kryptimi teka Ventos upė. 

Gamyklos nustatyta sanitarinės apsaugos zona, kuri grafiškai pavaizduota 15 priede. Į gamyklos 

sanitarinės apsaugos zoną didesnės gyvenamos teritorijos nepatenka, tik dvi pavienės sodybos (žr. 2 

priedą). 

Maždaug už 10 km pietų kryptimi nuo gamyklos yra Šerkšnės hidrografinis draustinis. Kitų 

saugomų teritorijų netoli nagrinėjamo objekto nėra. 

 

10.6.3. Žemės paviršiaus ir gilesnių sluoksnių tipai ir būklė  

 

Pagal dirvožemių rajonavimą gamyklos teritorija priskiriama Vakarų Lietuvos srities Žemaičių 

aukštumos rajonui. 

Gamyklos natūrali dirvožemio danga genezės ir mechaninės sudėties požiūriu buvo pakankamai 

vientisa. Natūralus dirvožemis suformuotas Baltijos amžiaus ledyninės kilmės dirvodarinių uolienų, 

paveiktų velėnėjimo ir jaurėjimo procesų. Iki gamyklos statybos žemės paviršiuje dažniausiai slūgsojo 

lengvas moreninis priemolis bei lengvas priesmėlis ir smulkus smėlis. 

Pedologiniu požiūriu gamyklos didžiojoje teritorijos dalyje vyravo lengvo priemolio velėniniai 

jauriniai glėjiški (JP
v
1), o Varduvos slėnio rajone - lengvo priemolio ir smulkaus smėlio velėniniai 

jauriniai vidutiniškai nujaurėję (J
v
2) dirvožemiai. 

Dabartiniu metu gamyklos teritorijoje, pamato - pagrindo zonoje dažniausiai randamas 

technogeninis žvyras ir smėlis bei skalda, vietomis - technogeninis priemolis ir priesmėlis, veikiami 

velėnėjimo ir jaurėjimo procesų.  

 

10.6.3.1. Geologinės sąlygos 

 

Gamyklos teritorijoje, po dirvožemiu ir technogeninio (supiltinio) iki 0,5 - 3 m storio grunto 

sluoksniu slūgso glacialiniai (ledyniniai) dariniai - dugninė morena ir buvusio lokalaus 

limnoglacialinio baseino nuogulos. 

Kvartero darinių 30 - 78 m storymėje, vyrauja gIIIbl, gIIIgr, gIIIvr, gIIžm  amžiaus molingos 

glacialinės nuogulos. Vidutinis šių nuogulų storis - 30 - 45 m. Viršutinėje pjūvio dalyje dažniausiai 

randami Baltijos amžiaus (gIIIbl) glacialiniai dariniai - dugninė morena ir limnoglacialinės nuogulos. 

Dugninę moreną sudaro kietas ir standžiai plastingas priemolis; smėlingas ir gargždingas priesmėlis 

bei molingas žvirgždas su gargždu ir rieduliais. Limnoglacialinės nuogulos dažniausiai sudarytos iš 

įvairaus rūpumo ir aleuritingumo - molingumo smėlio, varvinio molio ar sluoksniuoto aleurito ir 

priesmėlio. 
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Viršutinio pleistoceno dariniai (gIIIbl, gIIIgr, gIIIvr) stratigrafiniu požiūriu apjungti į Nemuno 

svitą, o vidurinįjį pleistoceną atstovauja gIIžm amžiaus glacialinės nuogulos, išplitusios šiaurrytinėje, 

Varduvos slėnio rajone esančioje teritorijos dalyje. Pastarosios dažniausiai randamos didesniuose 

prekvarterinio paviršiaus pažemėjimuose. 

 

10.6.4. Paviršiniai ir gruntiniai vandenys  

 

Hidrogeologiniu požiūriu visa kvartero storymė vertintina kaip vieningas vandeningas 

kompleksas. Įmonių teritorijose kvartero nuogulų storymėje randami požeminio vandens tipai: 

podirvinis (viršutinis) ir gruntinis - tarpsluoksninis ir subspūdinis vanduo. 

Podirvinis (viršutinis) vanduo yra aeracijos zonoje, nedideliame gylyje. Apvandenintos nuogulos 

- smėlis, kriogeninio dūlėjimo paveiktas priemolis bei dirvožemis, esantis virš nelaidaus sluoksnio 

(molio ar priemolio). Vandeningo sluoksnio storis neviršija 1,0 m. Šio tipo vandens gamtinį režimą 

tiesiogiai įtakoja atmosferinių kritulių infiltracija, t.y. jo buvimas ar nebuvimas priklauso nuo metų 

sezono meteorologinių sąlygų. Pavasario polaidžio metu ar po liūčių vasaros metu jis atsiranda arba 

padidėja jo kiekis, o sausringu laikotarpiu - sumažėja arba visiškai išnyksta. 

Gruntinis - tarpsluoksninis vanduo gamyklos teritorijoje slūgso 0,43 - 8,95 (57,16 - 66,9 NN) m gylyje.  

Arčiausiai žemės paviršiaus jis buvo gręžiniuose, įrengtuose į pirmąjį vandeningą prosluoksnį 

Varduvos slėnyje bei Eglynupio upokšnio dešniajame krante; ir žemiausias - į antrąjį prosluoksnį 

įrengtuose gręžiniuose. Horizonto vandens lygio kitimo amplitudė gali siekti 0,14 - 3,20 m. Vandens 

lygio kitimas priklauso nuo metų sezono meteorologinių sąlygų ir horizonto nuogulų kolektorinių - 

filtracinių savybių. Vandeningos nuogulos - limnoglacialiniuose ir glacialiniuose dariniuose suklostyti 

smėlio prosluoksniai ir linzės, kurių paplitimas tiek vertikaliai tiek horizontaliai pakankamai kaitus. 

Nuogulų filtracinės savybės kaičios. Teritoriniu požiūriu gamyklos teritorijoje nuogulų filtracijos 

koeficientas kinta nuo 0,15 (įrenginio LK - 6U Nr. 1 teritorija) iki 7 (rezervuarų pagrindinis ūkis) m/p. 

Vietose, kur nuogulų filtracinės savybės geresnės - vandens gamtinio srauto tėkmės greitis ir lygio 

kitimo amplitudė didesnė, dinamika intensyvesnė; kur filtracinės savybės prastesnės - stebimas 

atvirkščias vaizdas. 

Tokia gruntinio horizonto struktūra ir vandens lygio dinamika apskritai charakteringa visam 

Mažeikių regionui. Tarpsluoksninės - intramoreninės nuogulos nėra ištisai paplitusios, t.y. kolektoriaus 

konkrečioje vietoje gali ir nebūti, tačiau rajono mastu požeminio vandens srautas vientisas, o gruntinis 

vanduo yra pagrindinių nuogulų horizontų vandens išteklių svarbus šaltinis. 

Prosluoksnyje smėlis pagal granuliometrinę sudėtį gali būti nuo dulkingo - aleuritingo iki 

žvirgždingo. Prosluoksnio storis - nuo 0,1 iki 3,0 m. Gruntinio - tarpsluoksninio vandens mitybos 

šaltinis - atmosferinių kritulių infiltracija. 

Gamtinis gruntinio - tarpsluoksninio vandens srautas nukreiptas link Varduvos ir Eglynupio upių. 

Pavasarinio ir rudens polaidžio metu srauto iškrovos vietomis trumpą laikotarpį gali būti Skutulo bei 

šiaurės vakarinėje įmonės dalyje esantis bevardis upokšniai ir melioracinis griovys, esantis šiauriniame 

lietaus ir išvalytų nuotekų sukauptuvų (baseinų) pakraštyje. 

Po kvartero danga, ant ledyno nuegzaruoto, nelygaus paviršiaus, slūgso arba regioninė 

vandenspara - apatinio triaso (T1) raudonas, kietas molis arba viršutinio permo (P2) pilka, plyšiuota 

vandeninga klintis.  

Viršutinio permo horizontas (P2) Mažeikių rajone dažnai naudojamas žinybiniam geriamojo 

vandens tiekimui. Rečiau po kvartero danga randamas viršutinės juros (J3) silpnai sucementuotas 

smiltainis. Žemiau yra apatinio karbono - ketlerių (C1 - D3kt) įvairios litologijos ir menko 
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vandeningumo nuogulos (dažniausiai smiltainis, smėlis, dolomitas, įsiterpę daugiasluoksnėje mergelio 

storymėje) bei viršutinio devono Žagarės (D3 žg) vandeningas horizontas. Pastarasis suklostytas iš 

plyšiuoto, kaverningo, itin kieto dolomito. Šis horizontas yra pagrindinis centralizuoto geriamojo 

vandens tiekimo šaltinis visame Mažeikių regione. Iš jo geriamuoju vandeniu aprūpinami Mažeikiai (I 

ir II - Pumpurų) bei gamykla (žinybinė vandenvietė).  

Giliau slūgso Švetės - Murių vandeningas kompleksas (D3 šv - mr), įmonės rajone paplitęs ištisai 

ir turintis tiesioginį ryšį (sprendžiant pagal identišką pjezometrinį lygį) su Žagarės vandeningu 

horizontu. 

Dar giliau slūgso santykinai vandensparinės Akmenės (D3 ak) ir Kuršių - Joniškio (D3 kr - jn) 

nuogulos: persisluoksniuojantis mergelis, dolomitas, molis. Tarp jų lokaliai paplitę vandeningo 

dolomito sluoksniai kartais turintys pakankamai geras filtracines savybes. 

Hidrogeologiniu ir technogeninės taršos sklaidos požiūriu itin svarbi yra pagrindinių nuogulų 

blokinė struktūra.  

Gamyklos teritorijoje - kaip tai charakteringa Mažeikių regionui - permo - karbono - famenio 

vandeningų nuogulų storymė tektoniškai suskaidyta į blokus . Šiaurrytinėje teritorijos dalyje tektoninio 

sprūdžio amplitudė siekia apie 70 metrų. Hidrogeologinis struktūros ypatumas yra tas, kad susidariusi 

ekranuojančių blokų sistema iškreipia vientisą požeminį srautą ir deformuoja jo pjezometrinį paviršių. 

Antra vertus, tokiose vietose teršiamas gruntinis vanduo gali turėti tiesioginį hidraulinį ryšį su 

pagrindinių nuogulų vandeningais horizontais. 

 

10.6.5. Vandens kokybė ir naudojimas  
 

Gamykloje vanduo naudojamas: 

 technologinių įrenginių aušinimui, 

 gamybai, įskaitant aušinimo sistemų papildymą, 

 buities poreikiams, 

 gaisrų gesinimui. 

 

Šių poreikių tenkinimui gamykloje yra įrengtos ir eksploatuojamos atskiros apytakinio, upės, 

geriamojo ir priešgaisrinio vandens sistemos. 

Gamyklos vartotojų vandens poreikių patenkinimui iš išorinių šaltinių tiekiama: geriamasis 

vanduo iš gamyklos vandenvietės, upės vanduo iš Varduvos upės, išvalytos I ir IV sistemų nuotekos. 

Geriamojo vandens kokybės rodiklių tyrimai rodo, kad  gamyklos vandenvietėje yra padidintas 

bendros geležies kiekis. Norėdama užtikrinti  nustatytus geriamojo vandens saugos ir kokybės 

reikalavimus, gamykla eksploatuoja nugeležinimo filtrus. Kitų reglamentuotų komponentų 

požeminiame vandenyje nustatyti kiekiai neviršija DLK. 
Vandens kokybės kontrolė ir tyrimai  aprašyti 13.9 punkte. 

 

10.6.6. Vandens telkiniai  

 

Gamyklos teritorija yra išsidėsčiusi Ventos intako Varduvos upės, Lūšies intako Skutulo upelio 

bei Varduvos intakų Eglynupio ir Dubulio baseinuose. Didžiąją dalį Varduvos upės ruožo gamyklos 

poveikio zonoje apima Juodeikių tvenkinys. 

Į šiaurės vakarus nuo gamyklos teritorijos, pelkėtoje ir miškingoje vietovėje prasideda bevardis 

upelis, įtekantis į Varduvą. 

Gamyklos teritorijos šiauriniu lietaus ir išvalytų nuotekų sukauptuvų (baseinų) pakraščiu praeina 
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melioracinis griovys, įtekantis į Skutulo upelį, kuris į Ventą įsilieja Latvijos teritorijoje. 

Išvardinti paviršinio vandens telkiniai drenuoja gruntinį vandeningą horizontą, tuo formuodami 

gruntinio vandens srauto struktūrą visoje gamyklos teritorijoje. 

Vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos įmonės poveikio zonoje 

nustatomos pagal LR Aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. Įsakymu Nr. 540 patvirtintas 

Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų nustatymo taisykles.  

Ūkinė veikla paviršinių telkinių apsaugos zonose ir pakrančių apsaugos juostose yra 

reguliuojama Specialiosiomis žemės ir miško sąlygomis, patvirtintomis 1995 m. gruodžio 29 d. 

nutarimu Nr.1640. 

Gamyklos sklypas dalinai apima ir telkinių apsaugos zonas. Jose gamyklos objektų statyba 

leista Specialiųjų žemės ir miško sąlygų p. 127.3 nustatyta tvarka. 

 

10.6.7. Duomenys apie vietovės biologinę įvairovę 

 

Iš pietų, vakarų ir rytų gamyklos teritoriją supa dirbamos žemės arba pramoninės veiklos zonos. 

Šiaurėje gamyklos nuotėkų valymo įrenginių zoną supa užpelkėjusi ir lapuočių ir spygliuočių mišku 

apaugusi teritorija (Didžiamiškis arba Griežės miškas). Lapuočiais medžiais ir krūmais taip pat 

apaugusios ir Skutulo (Švažo-Būžė miškas) bei Varduvos (po užtvankos - Cirulinės miškas) upių  

vagos (žr. 2 priedą). Išvalytų nuotėkų kaupimo tvenkiniai vakaruose ribojasi su Kleckio, o pietuose su 

Čepiškės miškais. 
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II. SKYRIUS 

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE GAMYKLĄ, PAVOJINGĄ VEIKLĄ IR 

PAVOJINGAS MEDŽIAGAS 
 

11. GAMYKLOS PADALINIŲ IR TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ VEIKLOS, 

TECHNOLOGINIŲ IR GAMYBOS PROCESŲ SVARBIŲ SAUGOS, AVARIJŲ RIZIKOS AR 

APLINKYBIŲ GALINČIŲ SUKELTI AVARIJĄ, POŽIŪRIU, APRAŠYMAS 

 

11.1. GAMYBOS PADALINIO NR. 1 KOMPLEKSE LK-1 VYKDOMI PROCESAI 

 

11.1.1. Oligomerizacijos procesas Įrenginio Nr. 1 Oligomerizacijos įrenginyje (rekonstruota LK-1 

žibalo hidrovalymo įrenginio 300/2-oji sekcija ir dujų frakcionavimo įrenginio 400-oji sekcija). 

 

TIKSLAS  IR  PRINCIPAS 

Oligomerizacijos proceso tikslas - iš katalizinio krekingo alkanų-alkenų frakcijos C3-C4 

pagaminti daugiaoktanio benzino komponentą.  

ŽALIAVOS  IR  PRODUKCIJOS  SRAUTAI 

Oligomerizacijos įrenginyje perdirbamos nesočiosios suskystintos naftos dujos, gaminant 

daugiaoktanį benzinų komponentą ir automobilines bei buitines suskystintas naftos dujas. 

Alkenų frakcija C3-C4 perdirbama stacionariame ceolitinio pentasilų grupės katalizatoriaus 

sluoksnyje, esant 300-440 °C temperatūrai ir 15-21 bar slėgiui. 

Alkenų konversija gali siekti iki 99 % įskaitant ir izobutano konversiją. 

PROCESO  APRAŠYMAS 

Procesas vyksta dviejuose pakaitomis dirbančiuose reaktoriuose. Kiekviename reaktoriuje yra po 

keturis katalizatoriaus sluoksnius. Tarp katalizatoriaus sluoksnių sumontuoti vamzdiniai šilumokaičiai 

reakcinio srauto ataušinimui iki tokio lygio, kiek jis įšyla katalizatoriaus sluoksniuose dėl 

egzoterminės reakcijos. Reakcinis srautas ataušta perkaitindamas vandens garą, esantį šilumokaičių 

vamzdeliuose. Tiksliam srauto, įeinančio į sekantį katalizatoriaus sluoksnį, temperatūros reguliavimui 

numatytas šalto reciklo srauto – kvenčerio įpurškimas iki katalizatoriaus sluoksnio. 

Katalizatorius reaktoriuje paskirstytas į keturis sluoksnius, kas leidžia sumažinti reciklo kiekį, 

reikalingą reakcijos šilumos kontrolei. Reciklo kiekį riboja frakcionavimo kolonų pralaidumas. 

Dujų-produkto mišinio (DPM) srautas iš reaktoriaus ataušta šilumokaičių bloke, pašildydamas 

dujų-žaliavos mišinį bei rektifikacijai į frakcionavimo bloką tiekiamo produkto srautą. 

Po 300700 h trukmės reakcijos ciklo katalizatorių būtina regeneruoti. Tuo tikslu sumontuota 

dviejų reaktorių schema: vienas reaktorius dirba reakcijos režimu, kitas - regeneracijos režimu arba yra 

rezerve. Numatyta galimybė abiem reaktoriams dirbti lygiagrečiai. Katalizatoriaus regeneracijai azoto-

oro mišiniu atlikti numatytas atskiras regeneracijos kontūras. 

Reaktorių bloke gautas produktų mišinys išskirstomas frakcionavimo bloke. Frakcijos C4 arba fr. 

C3+C4 reciklui numatyta talpa ir siurblių grupė reciklui tiekti. 

Procesas reaktorių bloke valdomas naudojant automatizuotą technologinio proceso valdymo 

sistemą (AVS). Ši sistema palengvina temperatūrinio proceso reaktoriuose reguliavimą. Taip pat 

sistema fiksuoja bei registruoja visus technologinius bei ūkiskaitinius parametrus. 

Oligomerizacijos proceso avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo analizė pateikta 

63 priedo 1 aplanke. 

 

11.1.2. Pirminio benzino hidrovalymas Įrenginio Nr. 1 sekcijoje S-200 

 

TIKSLAS  IR  PRINCIPAS 
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Hidrovalymo proceso tikslas – pirminio ir antrinio distiliavimo benzine bei pentano-heksano 

frakcijoje esančių riformingo katalizatoriaus aktyvumą mažinančių medžiagų nukenksminimas ir 

pašalinimas. Katalizatoriaus aktyvumą mažina neprisotinti angliavandenilai, sieros, azoto, deguonies 

junginiai, taip pat junginiai, į kurių sudėtį įeina metalai ir halogenai. Benzino hidrovalymo proceso 

metu metalinės priemaišos nusėda ant hidrovalymo katalizatoriaus, o lakūs produktai - vandenilio 

sulfidas, amoniakas, vanduo, vandenilio chloridas pašalinami garinant hidrogenizatą. 

ŽALIAVOS  IR  PRODUKCIJOS  SRAUTAI 

Proceso žaliava – atmosferinės rektifikacijos proceso benzino frakcija 62-180 
o
C arba nesta-bilus 

pirminis benzinas (nedirbant AR benzino stabilizacijos kolonai) ir dujų frakcionavimo proceso fr. C5-

C6. Kaip benzino hidrovalymo proceso žaliava taip pat naudojami antrinis benzinas iš žibalo 

hidrovalymo proceso. Proceso metu gautas hidrogenizatas naudojamas kaip hidrogenizato 

rektifikavimo bloko žaliava ar riformingo proceso žaliava. 

 PROCESO  APRAŠYMAS 

Žaliava iš atmosferinės rektifikacijos proceso siurbliais paduodama į sumaišymo su 

vandenilinėmis dujomis trišakius. Dujų-žaliavos mišinys pereina šilumokaičių tarpvamzdinę ertmę, 

kur pašildomas iki 235-310 
o
C priešpriešiniu dujų-produkto mišiniu, išeinančiu iš reaktoriaus. Toliau 

srautas patenka į hidrovalymo proceso krosnį, kurioje pašildomas iki reakcijos temperatūros ir 

nukreipiamas į reaktorių, kur ant katalizatoriaus vyksta hidrogenizacijos reakcijos. Hidrovalymo dujų-

produkto mišinys pereina šilumokaičių vamzdinę ertmę kur atiduoda šilumą dujų-žaliavos mišiniui. Po 

to srautas ataušinamas oriniuose aušintuvuose ir vandeniniame aušintuve. Ataušintas mišinys patenka į 

separatorių, kur vyksta vandenilinių dujų ir nestabilaus hidrogenizato atskyrimas. Dalis vandenilinių 

dujų grąžinama į hidrovalymo sistemą, o perteklius išvedamas į kuro dujų vamzdyną arba fakelinį 

vamzdyną. Nestabilus hidrogenizatas iš separatoriaus patenka į šilumokaitį, pašildomas iki 150-195 
o
C 

temperatūros ir paduodamas į stabilizacijos koloną, kur vyksta vandens ir hidrogenizate ištirpusių 

vandenilio sulfido, amoniako ir dujinių angliavandenilinių išgarinimas. Išgarintos dujos su vandens ir 

refliukso garais iš kolonos viršaus per orinius ir vandeninius aušintuvus patenka į refliukso talpą, o iš 

talpos į absorberį, kur iš jų monoetanolaminu išvalomas vandenilio sulfidas. Skystasis produktas 

(benzino hidrovalymo refliuksas) iš talpos siurbliais paduodamas į stabilizavimo koloną kaip laistiklis, 

o balansinis kiekis išvedamas į dujų frakcionavimo proceso žaliavos talpą. Stabilus hidrogenizatas iš 

kolonos apačios atšaldomas ir nukreipiamas į hidrogenizato rektifikavimo bloką ar rezervuarų parką 

arba riformingo procesą. Garinimui reikalingas šilumos kiekis į koloną tiekiamas paduodant dalį 

stabilaus hidrogenizato per vamzdinę krosnį stabilaus hidrogenizato cirkuliacijos siurbliais.  

Hidrovalymo procese naudojamas aliumokobaltomolibdeninis katalizatorius. Proceso metu aktyviųjų 

metalų oksidai dalinai redukuojasi ir pereina į sulfidus. Šioje formoje katalizatoriaus aktyvumas yra 

optimalus. Netekęs aktyvumo, katalizatorius regeneruojamas oksiduojant inertinių dujų-oro mišiniu 

Bendrovėje arba išgabenamas regeneracijai į katalizatorių gamyklas. 

Pirminio benzino hidrovalymo proceso avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo 

analizė pateikta 63 priedo 2 aplanke. 

 

11.1.3. Hidrogenizato rektifikavimas Įrenginio Nr. 1 sekcijoje S-200 

 

TIKSLAS  IR  PRINCIPAS 

Proceso paskirtis - benzino hidrovalymo procesų stabilaus hidrogenizato rektifikavimas į 

pentano-heksano frakciją, kuri naudojama kaip žaliava izomerizacijos procese, ir deheksanizuotą 

hidrogenizatą, kuris toliau tiekiamas į katalizinio riformingo procesus daugiaoktanio benzino gamybai. 

ŽALIAVOS  IR  PRODUKCIJOS  SRAUTAI 

Hidrogenizato rektifikavimo bloko žaliava - benzino hidrovalymo proceso stabilus hidroge-

nizatas.  
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Proceso metu gauta produkcija - pentano-heksano frakcija, naudojama kaip žaliava 

izomerizacijos procese, ir deheksanizuotas hidrogenizatas, naudojamas kaip katalizinio riformingo 

proceso žaliava.  

PROCESO  APRAŠYMAS 

Bendras hidrogenizato srautas iš kompleksų LK-1, LK-2 benzino hidrovalymo procesų 

pašildomas šilumokaityje ir paduodamas ant hidrogenizato rektifikavimo koloną, kurioje iš stabilaus 

hidrogenizato atskiriama pentano-heksano frakcija, kuri atvėsinta aušintuve kondensatoriuje iki 60 
o
C 

nuvedama į refliuksinę talpą. Iš talpos pentano-heksano frakcija išskirstoma į du srautus. Vienas iš 

srautų siurbliais paduodamas į rektifikavimo kolonos viršutinę dalį kaip laistiklis, o kitas kaip žaliava į 

izomerizacijos įrenginį. Dalis srauto gali būti nukreipta į tarpinį parką. Šilumos kiekis, reikalingas 

rektifikavimo kolonos darbui užtikrinti, įvedamas cirkuliuojant hidrogenizatą siurbliais per krosnį. 

Ataušintas deheksanizuotas hidrogenizatas išvedamas į katalizinio riformingo procesą. Lankstesniam 

viršutinio ir apatinio produktų kokybės reguliavimui numatyta galimybė iš rektifikavimo kolonos 

išvesti šoninį srautą į talpą. 

Hidrogenizato rektifikavimo proceso avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo 

analizė pateikta 63 priedo 3 aplanke. 

 

11.1.4. Benzino katalizinis riformingas Įrenginio Nr. 1 sekcijoje S-200 

 

TIKSLAS  IR  PRINCIPAS 

Benzino katalizinio riformingo tikslas – daugiaoktanio benzino komponento gavimas. Katalizinio 

riformingo procesas remiasi alkanų dehidrociklizacijos, cikloalkanų (naftenų) dehidrinimo ir 

dehidroizomerizacijos, cikloalkanų ir alkanų izomerizacijos reakcijomis ant polimetalinio 

katalizatoriaus vandenilio terpėje, esant reglamentuotam slėgiui ir temperatūrai. Naudojamas 

periodinės regeneracijos su fiksuotu katalizatoriaus sluoksniu benzino katalizinio riformingo procesas 

su trimis reaktoriais. 

Katalizinio riformingo procesą įtakoja temperatūra, slėgis, žaliavos tūrinis padavimo greitis, 

vandenilinių dujų cirkuliacijos kartotinumas bei žaliavos kokybė. 

ŽALIAVOS  IR  PRODUKCIJOS  SRAUTAI 

Benzino katalizinio riformingo žaliava – deheksanizuotas hidrogenizatas. Katalizinio riformingo 

proceso metu gaminamas katalizatas, taip pat gaunami vandenilis, kuris naudojamas pirminio benzino, 

žibalo ir dyzelino hidrovalymo procesuose, angliavandenilinės dujos, naudojamos kaip kuro dujos, 

riformingo refliuksas. Katalizatas naudojamas prekinio benzino gamybai. 

 

PROCESO  APRAŠYMAS  

Katalizinio riformingo proceso išvalyta žaliava iš benzino hidrovalymo proceso - hidrogenizatas 

sumaišomas su vandenilinėmis dujomis ir per šilumokaičių bloką paduodamas į krosnį, kur 

pakaitinamas, ir įvedamas į pirmąjį riformingo reaktorių, kuriame ant polimetalinio katalizatoriaus 

vyksta žaliavos aromatizacijos, izomerizacijos ir dehidrociklizacijos reakcijos, gerinančios produkto 

oktanines charakteristikas. Toliau dujų-produktų mišinys iš reaktoriaus pakaitinamas antroje krosnies 

pakopoje ir nukreipiamas į sekantį reaktorių. Iš antrojo reaktoriaus produktas patenka į trečiąją 

krosnies pakopą, kurioje pašildomas, ir nukreipiamas į paskutinį - trečiąjį reaktorių. Iš reaktoriaus dujų 

- produkto mišinys dviem lygiagrečiais srautais pereina šilumokaičių vamzdelines ertmes ir atiduoda 

šilumą riformingo dujų-žaliavos mišiniui. Toliau srautas aušinamas oriniuose ir vandeniniuose 

aušintuvuose ir nukreipiamas į didelio slėgio separatorių, kuriame atskiriamos vandenilinės dujos ir 

nestabilus katalizatas. Nestabilus katalizatas nukreipiamas į mažo slėgio separatorių, kuriame 

atskiriamos ištirpusios angliavandenilinės dujos, ir toliau į stabilizacijos koloną. Stabilus katalizatas 

nukreipiamas į katalizato rektifikavimo bloką arba išvedamas iš įrenginio. 
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Priklausomai nuo gamybos proceso intensyvumo, katalizatoriaus regeneracija turi būti atliekama 

kas 12 – 24 mėnesiai, išvežant katalizatorių regeneracijai į katalizatorių gamybos įmones. Jos metu iš 

katalizatoriaus išdeginamas koksas, siera ir sunkieji angliavandeniliai.   

Benzino katalizinio riformingo proceso avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo 

analizė pateikta 63 priedo 2 aplanke. 

 

11.1.5.  Katalizato išskirstymas (rektifikavimas) Įrenginio Nr. 1 sekcijoje S-200 

 

TIKSLAS  IR  PRINCIPAS 

Proceso paskirtis - perskirti katalizatą į lengvąjį ir sunkųjį, siekiant sukoncentruoti benzeną, 

pasigaminusį riformingo proceso metu, lengvajame katalizate.  

ŽALIAVOS  IR  PRODUKCIJOS  SRAUTAI 

Katalizato išskirstymo bloko žaliava - stabilus katalizatas iš katalizinio riformingo proceso. 

Proceso produktas – sunkusis katalizatas - naudojamas kaip daugiaoktanio benzino komponentas. 

Lengvasis katalizatas naudojamas kaip izomerizacijos proceso žaliavos komponentas arba išvedamas į 

prekinio parko rezervuarus. 

PROCESO  APRAŠYMAS 

Iš benzino riformingo proceso stabilizacijos bloko katalizatas patenka į išskirstymo bloko 

žaliavos talpą ir siurbliais paduodamas į šilumokaičių tarpvamzdinę ertmę. Pašildytas katalizatas 

paduodamas į katalizato išskirstymo koloną, kur atskiriamas lengvasis ir sunkusis katalizatai. 

Lengvasis katalizatas iš rektifikavimo kolonos viršaus ataušinamas oriniuose bei vandeniniuose 

aušintuvuose ir patenka į kolonos refliukso talpą. Balansinis lengvojo katalizato kiekis išvedamas į 

izomerizacijos procesą Šilumos kiekis, reikalingas kolonos darbui užtikrinti, įvedamas cirkuliuojant 

sunkųjį katalizatą siurbliais per krosnį. Sunkusis katalizatas iš kolonos apatinės dalies siurbliais 

paduodamas į šilumokaičių vamzdinę ertmę, kur atiduoda šilumą kolonos žaliavai. Toliau sunkusis 

katalizatas ataušinamas oriniuose bei vandeniniuose aušintuvuose ir išvedamas į Gamybos padalinio 

Nr.3 rezervuarus.    

 

11.1.6. Dyzelino hidrovalymas Įrenginio Nr. 1 sekcijoje S-300/1 

 

TIKSLAS  IR  PRINCIPAS 

Proceso paskirtis - pirminio dyzelinio distiliato (tiesioginio distiliavimo dyzelino) arba pirminio 

dyzelinio distiliato ir antrinių dyzelinių distiliatų mišinio hidrovalymas. 

Dyzelino hidrovalymo tikslas - sieros, azoto ir deguonies junginių pašalinimas. Dyzelino 

hidrovalymas pagrįstas selektyviomis sieros, azoto ir deguonies junginių hidrinimo reakcijomis 

vandenilinių dujų terpėje naudojant katalizatorių, kurių metu susidaro įvairios struktūros 

angliavandeniliai ir išsiskiria vandenilio sulfidas, amoniakas ir vanduo.  

ŽALIAVOS  IR  PRODUKCIJOS  SRAUTAI 

Dyzelino hidrovalymo proceso žaliava - pirminis dyzelinis distiliatas iš atmosferinės 

rektifikacijos proceso ir antriniai dyzeliniai distiliatai iš vakuuminės rektifikacijos, gudrono 

visbrekingo, vakuuminio distiliato hidrovalymo bei katalizinio krekingo procesų. 

Dyzelino hidrovalymo procesą sudaro: 

1) reaktoriaus blokas; 

2) nestabilaus hidrovalyto dyzelino stabilizacijos blokas; 

3) vandenilinių ir angliavandenilių dujų valymo blokas. 

PROCESO  APRAŠYMAS 

Dyzelinis distiliatas iš tarpinio parko rezervuarų ir cirkuliuojančios vandenilinės dujos 

sumaišomi sumaišymo trišakyje ir nukreipiami į šilumokaičius pašildymui. Iš šilumokaičių 

vandenilinių dujų ir dyzelinio distiliato mišinys paduodamas į vamzdinių krosnių konvekcines 
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kameras, o po to į radiacines. Pakaitintas vamzdinėse krosnyse dyzelino ir vandenilinių dujų mišinys 

patenka į reaktorių, kur ant hidrovalymo katalizatoriaus granulių aktyvių centrų vyksta sieros, azoto, 

deguonies junginių ir nesočiųjų angliavandenilių hidrinimas, išsiskiriant vandenilio sulfidui, 

amoniakui ir vandeniui, ir dalinis dyzelinio distiliato angliavandenilių hidrokrekingas, susidarant 

angliavandenilinėms dujoms ir lengvosioms benzino frakcijoms. Vandenilinių dujų ir nestabilaus 

hidrovalyto dyzelino mišinys iš reaktoriaus paduodamas į šilumokaičių vamzdinį pluoštą, kur atiduoda 

savo šilumą tarpvamzdine ertme į stabilizacijos koloną tiekiamam nestabiliam hidrovalytam dyzelinui.  

Ataušintas šilumokaičiuose, oriniuose ir vandeniniuose aušintuvuose, mišinys patenka į separatorių, 

kur vyksta dyzelino hidrogenizato, cirkuliuojančių vandenilinių dujų ir vandens atskyrimas. 

Vandenilio sulfidas iš cirkuliuojančių vandenilinių dujų išvalomas monoetanolamino tirpalu 

absorberyje. Nestabilus hidrovalytas dyzelinas paduodamas į stabilizavimo koloną, kurioje išgarinami 

vandenilio sulfidas, dujiniai angliavandeniliai, vanduo ir benzininė frakcija. Ataušintas stabilus 

hidrovalytas dyzelinas iš stabilizacijos kolonos išpumpuojamas į prekių-žaliavų cecho rezervuarus.  

Stabilaus hidrovalyto dyzelino savybėms pagerinti į pumpuojamo į Gamybos padalinio Nr.3  

dyzelino srautą įvedami užsidegimą (cetaninį skaičių) gerinantis, žematemperatūriai, tepumo, 

antistatiniai priedai.  

Hidrovalymo proceso metu naudojamo katalizatorius aktyviųjų metalų oksidai dalinai 

redukuojasi ir pereina į sulfidus. Šioje formoje katalizatoriaus aktyvumas yra optimalus. Netekęs 

aktyvumo, katalizatorius regeneruojamas oksiduojant inertinių dujų-oro mišiniu gamykloje arba 

išgabenamas regeneracijai į katalizatorių gamyklas. 

Dyzelino hidrovalymo proceso avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo analizė 

pateikta 63 priedo 4 aplanke. 

 

11.2. GAMYBOS PADALINIO NR.1 KOMPLEKSE LK-2 VYKDOMI PROCESAI  

 

11.2.1. Naftos elektrinis nudruskinimas Įrenginio Nr. 1 sekcijoje S-100 

 

TIKSLAS  IR  PRINCIPAS 

Naftoje, kuri tiekiama į gamyklą, yra: 

- vandens su jame ištirpusiomis druskomis (Na, Ca, Mg cloridai; Ca, Mg karbonatai); 

- kietųjų medžiagų: Fe oksido, Fe sulfido, vandenyje netirpių Ca druskų ir kt.; 

- O2, S ir N2 junginių. 

Naftoje esantis vanduo bei druskos yra nepageidautinos priemaišos. Pašalinus iš naftos kuo 

didesnę dalį vandens su jame ištirpusiomis druskomis, galima išvengti dalies nepageidaujamų 

hidrolizės reakcijų, kurių metu susidaro HCl. Tai sumažina įrengimų koroziją, korozijos inhibitorių 

sąnaudas, pagerina produktų kokybę ir užtikrina stabilų technologinį režimą. 

Elektrinis druskų ir vandens šalinimo iš naftos (elektrinio nudruskinimo) procesas vykdomas 

pagal dviejų pakopų schemą ir skirtas pašalinti kuo didesnį druskų ir vandens kiekį iš naftos. Proceso 

esmė ta, kad pašildyta nafta sumaišoma su gėlu vandeniu druskų plovimui, o susidariusi emulsija 

vanduo naftoje suardoma. Emulsijos suardymas ir vandens atskyrimas vykdomas 

elektrodehidratoriuose, kuriuose veikiant aukštos įtampos elektriniu lauku, temperatūra ir deemulsikliu 

smulkūs vandens lašeliai susijungia į didesnius, o pastarieji sunkio jėgos veikiami leidžiasi žemyn. 

Vanduo su ištirpusiomis druskomis nusėda apatinėje elektrodehidratoriaus dalyje, o nafta lieka viršuje.  

ŽALIAVOS  IR  PRODUKCIJOS  SRAUTAI  

Žalia nafta tiekiama iš prekių-žaliavų cecho. Nudruskinta ir nuvandeninta nafta išvedama į 

atmosferinės rektifikacijos procesą. 

PROCESO  APRAŠYMAS 

Žalia nafta dviem srautais paduodama į šilumokaičių vamzdinę ertmę, kur pašildoma atmosfe-

rinės rektifikacijos kolonos laistikliu arba viena iš frakcijų. Iki 140 
o
C pašildyta nafta nukreipiama į 
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maišytuvus sumaišymui su vandeniu. Susidariusi emulsija tiekiama į pirmos pakopos elektrode-

hidratorius, o po to per sekančius maišytuvus į antrosios pakopos elektrodehidratorius. Druskingas 

vanduo iš elektrodehidratorių apačios nuvedamas į talpą, kuri veikia kaip separatorius, t.y. joje 

atskiriamos vandens ir naftos fazės. 

Siekiant paspartinti emulsijos suardymo procesą ir užtikrinti geresnį fazių atskyrimą, naudojami 

specialūs reagentai, deemulsikliai.  

Naftos elektrinio nudruskinimo proceso avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo 

analizė pateikta 63 priedo 7 aplanke. 

 

11.2.2. Naftos atmosferinė rektifikacija Įrenginio Nr. 1 sekcijoje S-100 

 

TIKSLAS  IR  PRINCIPAS 

Proceso esmė - naftos, sudėtingo angliavandenilių mišinio, išskirstymas į frakcijas (dujas, 

benziną, žibalą, dyzeliną ir mazutą) rektifikacijos būdu pagal angliavandenilių virimo temperatūras. 

Rektifikacija - tai difuzinis skysčių atskyrimo procesas pagal skirtingas jų virimo temperatūras dėl 

daugkartinio skysčio ir garų kontakto. Tam naudojami specialūs aparatai - rektifikacinės kolonos. 

ŽALIAVOS  IR PRODUKCIJOS  SRAUTAI 

Nudruskintos ir nuvandenintos naftos atmosferinė rektifikacija, skirta angliavandenilinėms 

dujoms, benzinui, žibalui, dyzelinui ir mazutui gauti, vykdoma benzino išgarinimo (nubenzininimo), 

atmosferinės rektifikacijos ir stripingo kolonose. Benzinas stabilizuojamas stabilizacijos kolonoje.  

Atmosferinės rektifikacijos proceso metu gaunami distiliatai nukreipiami: 

 naftos rektifikacijos refliuksas (fr. DPT  62 
o
C) - dujų frakcionavimo proceso žaliava; 

 pirminis benzinas (fr. 62-180 
o
C) – benzino hidrovalymo proceso žaliava; 

 pirminis žibalas (fr. 140-230 
o
C) - žibalo hidrovalymo proceso žaliava; 

 dyzelinis distiliatas (fr. 230-350 
o
C) - dyzelino hidrovalymo proceso žaliava; 

 sunkusis dyzelinis distiliatas (fr. 300-420 
o
C) - vakuuminio distiliato hidrovalymo proceso 

žaliavos komponentas; 

 mazutas – vakuuminės rektifikacijos proceso mazuto giluminio perdirbimo komplekse 

žaliava. 

PROCESO  APRAŠYMAS 

Nafta iš EN bloko dviem srautais pašildyta šilumokaičiuose tiekiama į benzino išgarinimo 

koloną, kur išgarinama didžioji dalis benzino frakcijos siekiant sumažinti slėgį krosnių gyvatukuose ir 

pagerinti atmosferinės rektifikacijos tikslumą. Nubenzininta nafta krosnyse įkaitinama iki 365 
o
C ir 

paduodama į atmosferinės rektifikacijos koloną.  

Galimi du atmosferinės rektifikacijos bloko darbo būdai: sumaišymo būdas, kai žibalo 

hidrovalymo proceso žaliava gaunama sumaišant frakcijas 140-180 
o
C ir 180-230 

o
C; ir frakcinis 

būdas, kai žibalo hidrovalymo proceso žaliava gaunama pirmojoje stripingo kolonos sekcijoje. 

Atmosferinei kolonai dirbant frakciniu būdu, mazutas – kolonos apatinis produktas – dviem 

srautais tiekiamas į antrosios grupės šilumokaičių tarpvamzdinę ertmę. Mazuto srautai susijungia į 

vieną, kuris ataušintas aušintuvuose iki 100 
o
C nukreipiamas į prekių-žaliavų cecho tarpinius 

rezervuarus.  

Sunkusis dyzelinis distiliatas nuo atmosferinės kolonos 12-os lėkštės išvedamas į sunkiojo 

dyzelinio distiliato stripingo koloną, iš kurios apačios per šilumokaičius išvedamas į KT-1 komplekso 

žaliavos rezervuarus.  

Frakcija 290-350 
o
C nuo atmosferinės kolonos 16-os lėkštės išvedama į stripingo kolonos  

3-čiąją sekciją, kurioje išgarinamos lengvosios frakcijos. Išgarinta lengvoji frakcija grąžinama į 

rektifikavimo koloną. Dyzelinė frakcija 230-290 
o
C nuo atmosferinės kolonos 24, 26, 28 lėkščių 

nukreipiama į antrąją stripingo kolonos sekciją lengvosioms frakcijoms išgarinti. Iš stripingo kolonos 

antros sekcijos apačios dyzelinė frakcija siurbliais paduodama į aušintuvus, filtrus ir sumaišymo 
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mazgą, kur sumaišoma su frakcija 290-350 
o
C. Po sumaišymo frakcija 230-350 

o
C gali būti tiekiama į 

rezervuarus arba dyzelino hidrovalymo įrenginį.  

Frakcija 140-230 
o
C nuo atmosferinės kolonos 38, 40, 42 lėkščių išvedama į stripingo kolonos 

pirmąją sekciją lengvosioms frakcijoms išgarinti. Žibalinė frakcija iš stripingo kolonos pirmos sekcijos 

apačios siurbliais per aušintuvus ir filtrus pumpuojama į tarpinius rezervuarus arba žibalo hidrovalymo 

įrenginį.  

Per atmosferinės rektifikacijos kolonos viršų išvedami vandens garai, benzino frakcija ir 

angliavandenilinės dujos, kurie kartu su benzino frakcija iš nubenzininimo kolonos nukreipiami į 

benzino stabilizacijos koloną. Stabili benzininė frakcija iš kolonos apačios išvedama į benzino 

hidrovalymo procesą ar tarpinio parko rezervuarus arba prekių-žaliavų cechų rezervuarus. Naftos 

rektifikacijos refliuksas iš benzino stabilizacijos kolonos refliukso talpos išvedama į dujų 

frakcionavimo proceso žaliavos talpą. 

Į atmosferinės ir nubenzininimo kolonų viršutinio nuvedimo vamzdynus tiekiami inhibitoriaus 

benzininis tirpalas ir neutralizatoriaus benzininis tirpalas. Reagentai skirti kondensatorių - aušintuvų 

apsaugai nuo korozijos. 

Technologine schema numatyta galimybė sekcijai dirbti, sustabdžius benzino stabilizacijos 

koloną ir nestabilaus benzino fr. iš nubenzininimo ir atmosferinės kolonų tiesiogiai išvedant į benzino 

hidrovalymo procesą. Tokiu atveju naftos rektifikacijos refliuksas į dujų frakcionavimo procesą 

neišvedamas. 

Naftos atmosferinės rektifikacijos proceso avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos 

vertinimo analizė pateikta 63 priedo 7 aplanke. 

 

11.2.3. Pirminio benzino hidrovalymas Įrenginio Nr. 2 sekcijoje S-200 

  

TIKSLAS  IR  PRINCIPAS 

Hidrovalymo proceso tikslas – pirminio ir antrinio distiliavimo benzine bei pentano-heksano 

frakcijoje esančių riformingo katalizatoriaus aktyvumą mažinančių medžiagų nukenksminimas ir 

pašalinimas. Katalizatoriaus aktyvumą mažina neprisotinti angliavandenilai, sieros, azoto, deguonies 

junginiai, taip pat junginiai, į kurių sudėtį įeina metalai ir halogenai. Benzino hidrovalymo proceso 

metu metalinės priemaišos nusėda ant hidrovalymo katalizatoriaus, o lakūs produktai – vandenilio 

sulfidas, amoniakas, vanduo, vandenilio chloridas pašalinami garinant hidrogenizatą. 

ŽALIAVOS  IR  PRODUKCIJOS  SRAUTAI 

Proceso žaliava – atmosferinės rektifikacijos proceso benzino frakcija 62-180 
o
C arba nestabilus 

pirminis benzinas (nedirbant AR benzino stabilizacijos kolonai) ir dujų frakcionavimo proceso fr. C5-

C6. Kaip benzino hidrovalymo proceso žaliava taip pat naudojami antrinis benzinas iš žibalo 

hidrovalymo proceso. Proceso metu gautas hidrogenizatas naudojamas kaip hidrogenizato 

rektifikavimo bloko žaliava ar riformingo proceso žaliava. 

 PROCESO  APRAŠYMAS 

Žaliava iš atmosferinės rektifikacijos proceso siurbliais paduodama į sumaišymo su vandenilinėmis 

dujomis trišakius. Dujų-žaliavos mišinys pereina šilumokaičių tarpvamzdinę ertmę, kur pašildomas iki 

235-310 
o
C priešpriešiniu dujų-produkto mišiniu, išeinančiu iš reaktoriaus. Toliau srautas patenka į 

hidrovalymo proceso krosnį, kurioje pašildomas iki reakcijos temperatūros ir nukreipiamas į reaktorių, 

kur ant katalizatoriaus vyksta hidrogenizacijos reakcijos. Hidrovalymo dujų-produkto mišinys pereina 

šilumokaičių vamzdinę ertmę kur atiduoda šilumą dujų-žaliavos mišiniui. Po to srautas ataušinamas 

oriniuose aušintuvuose ir vandeniniame aušintuve. Ataušintas mišinys patenka į separatorių, kur 

vyksta vandenilinių dujų ir nestabilaus hidrogenizato atskyrimas. Dalis vandenilinių dujų grąžinama į 

hidrovalymo sistemą, o perteklius išvedamas į kuro dujų vamzdyną arba fakelinį vamzdyną. Nestabilus 

hidrogenizatas iš separatoriaus patenka į šilumokaitį, pašildomas iki 150-195 
o
C temperatūros ir 

paduodamas į stabilizacijos koloną, kur vyksta vandens ir hidrogenizate ištirpusių vandenilio sulfido, 
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amoniako ir dujinių angliavandenilinių išgarinimas. Išgarintos dujos su vandens ir refliukso garais iš 

kolonos viršaus per orinius ir vandeninius aušintuvus patenka į refliukso talpą, o iš talpos į absorberį, 

kur iš jų monoetanolaminu išvalomas vandenilio sulfidas. Skystasis produktas (benzino hidrovalymo 

refliuksas) iš talpos siurbliais paduodamas į stabilizavimo koloną kaip laistiklis, o balansinis kiekis 

išvedamas į dujų frakcionavimo proceso žaliavos talpą. Stabilus hidrogenizatas iš kolonos apačios 

atšaldomas ir nukreipiamas į hidrogenizato rektifikavimo bloką ar rezervuarų parką arba riformingo 

procesą. Garinimui reikalingas šilumos kiekis į koloną tiekiamas paduodant dalį stabilaus 

hidrogenizato per vamzdinę krosnį stabilaus hidrogenizato cirkuliacijos siurbliais.  

Hidrovalymo procese naudojamas aliumokobaltomolibdeninis katalizatorius. Proceso metu 

aktyviųjų metalų oksidai dalinai redukuojasi ir pereina į sulfidus. Šioje formoje katalizatoriaus 

aktyvumas yra optimalus. Netekęs aktyvumo, katalizatorius regeneruojamas oksiduojant inertinių 

dujų-oro mišiniu Bendrovėje arba išgabenamas regeneracijai į katalizatorių gamyklas. 

Pirminio benzino hidrovalymo proceso avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo 

analizė pateikta 63 priedo 9 aplanke. 

 

11.2.4. Benzino katalizinis riformingas Įrenginio Nr. 2 sekcijoje S-200 

 

TIKSLAS  IR  PRINCIPAS 

Benzino katalizinio riformingo tikslas - daugiaoktanio benzino komponento gavimas. Katalizinio 

riformingo procesas remiasi alkanų dehidrociklizacijos, cikloalkanų (naftenų) dehidrinimo ir 

dehidroizomerizacijos, cikloalkanų ir alkanų izomerizacijos reakcijomis ant polimetalinio 

katalizatoriaus vandenilio terpėje, esant reglamentuotam slėgiui ir temperatūrai. Naudojamas 

periodinės regeneracijos su fiksuotu katalizatoriaus sluoksniu benzino katalizinio riformingo procesas 

su trimis reaktoriais. 

Katalizinio riformingo procesą įtakoja temperatūra, slėgis, žaliavos tūrinis padavimo greitis, 

vandenilinių dujų cirkuliacijos kartotinumas bei žaliavos kokybė. 

ŽALIAVOS  IR  PRODUKCIJOS  SRAUTAI 

Benzino katalizinio riformingo žaliava – deheksanizuotas hidrogenizatas. Katalizinio rifor-mingo 

proceso metu gaminamas katalizatas, taip pat gaunami vandenilis, kuris naudojamas pirminio benzino, 

žibalo ir dyzelino hidrovalymo procesuose, angliavandenilinės dujos, naudojamos kaip kuro dujos, 

riformingo refliuksas. Katalizatas naudojamas prekinio benzino gamybai. 

PROCESO  APRAŠYMAS         

Katalizinio riformingo proceso išvalyta žaliava iš benzino hidrovalymo proceso - hidrogenizatas 

sumaišomas su vandenilinėmis dujomis ir per šilumokaičių bloką paduodamas į krosnį, kur 

pakaitinamas, ir įvedamas į pirmąjį riformingo reaktorių, kuriame ant polimetalinio katalizatoriaus 

vyksta žaliavos aromatizacijos, izomerizacijos ir dehidrociklizacijos reakcijos, gerinančios produkto 

oktanines charakteristikas. Toliau dujų-produktų mišinys iš reaktoriaus pakaitinamas antroje krosnies 

pakopoje ir nukreipiamas į sekantį reaktorių. Iš antrojo reaktoriaus produktas patenka į trečiąją 

krosnies pakopą, kurioje pašildomas, ir nukreipiamas į paskutinį - trečiąjį reaktorių. Iš reaktoriaus 

dujų-produkto mišinys dviem lygiagrečiais srautais pereina šilumokaičių vamzdelines ertmes ir 

atiduoda šilumą riformingo dujų-žaliavos mišiniui. Toliau srautas aušinamas oriniuose ir 

vandeniniuose aušintuvuose ir nukreipiamas į didelio slėgio separatorių, kuriame atskiriamos 

vandenilinės dujos ir nestabilus katalizatas. Nestabilus katalizatas nukreipiamas į mažo slėgio 

separatorių, kuriame atskiriamos ištirpusios angliavandenilinės dujos, ir toliau į stabilizacijos koloną. 

Stabilus katalizatas nukreipiamas į katalizato rektifikavimo bloką arba išvedamas iš įrenginio. 

Priklausomai nuo gamybos proceso intensyvumo, katalizatoriaus regeneracija turi būti atliekama 

kas 12 - 24 mėnesiai, išvežant katalizatorių regeneracijai į katalizatorių gamybos įmones. Jos metu iš 

katalizatoriaus išdeginamas koksas, siera ir sunkieji angliavandeniliai.   
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Benzino katalizinio riformingo proceso avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo 

analizė pateikta 63 priedo 9 aplanke. 

 

11.2.5. Izomerizacijos procesas Įrenginio Nr. 2 Izomerizacijos įrenginyje 

 

TIKSLAS  IR  PRINCIPAS 

Proceso metu gaunamas prekinio benzino komponentas – izomerizatas, kuriame nėra sieros ir 

aromatinių junginių, o oktaninis skaičius tiriamuoju metodu yra 82 - 84 vienetai. Izomerizacijos 

procesas vyksta vandenilio terpėje ant kieto katalizatoriaus sluoksnio. 

ŽALIAVOS  IR  PRODUKCIJOS  SRAUTAI 

Izomerizacijos proceso žaliava – hidrovalyta pentano-heksano frakcija iš hidrogenizato 

rektifikavimo bloko kolonos viršaus bei lengvasis katalizatas iš katalizato išskirstymo kolonos.  

Proceso metu gautas izomerizatas panaudojamas kaip prekinio benzino komponentas.  

PROCESO  APRAŠYMAS 

Šviežios vandenilinės dujos, apdorotos ir išdžiovintos vandenilinių dujų bloke, tiekiamos į 

sumaišymo su išdžiovinta ir nusierinta žaliava mazgą bei buferinę talpą slėgiui sistemoje palaikyti. 

Vandenilinių dujų ir žaliavos mišinys pašildomas šilumokaičiuose ir nukreipiamas į pirmąjį reaktorių. 

Reaktoriuje įkrautas platinos katalizatorius, kurio granulių porų paviršiuje vyksta didžioji dalis 

izomerizacijos reakcijų bei benzeno prisotinimo iki cikloheksano reakcija. Visos reakcijos yra 

egzoterminės. Šilumokaičiuose ir aušintuvuose ataušintas žaliavos ir reakcijos produktų srautas 

nukreipiamas į antrąjį reaktorių, kur įvyksta likusios izomerizacijos reakcijos. Nestabilus izomerizatas 

ataušinamas ir nukreipiamas į stabilizacijos koloną, kurioje iš izomerizato atskiriamos 

angliavandenilinės dujos, vandenilis ir vandenilio chloridas. Iš stabilizatoriaus apačios stabilus 

izomerizatas per šilumokaitį ir aušintuvus išvedamas į benzino komponentų rezervuarų parką. 

Izomerizacijos proceso avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo analizė pateikta 

63 priedo 6 aplanke. 

 

11.2.6. Dyzelino hidrovalymas Įrenginio Nr. 2 sekcijoje S-300/1 

 

TIKSLAS  IR  PRINCIPAS 

Proceso paskirtis - pirminio dyzelinio distiliato (tiesioginio distiliavimo dyzelino) arba pirminio 

dyzelinio distiliato ir antrinių dyzelinių distiliatų mišinio hidrovalymas. 

Dyzelino hidrovalymo tikslas - sieros, azoto ir deguonies junginių pašalinimas. Dyzelino hidrovalymas 

pagrįstas selektyviomis sieros, azoto ir deguonies junginių hidrinimo reakcijomis vandenilinių dujų 

terpėje naudojant katalizatorių, kurių metu susidaro įvairios struktūros angliavandeniliai ir išsiskiria 

vandenilio sulfidas, amoniakas ir vanduo.  

ŽALIAVOS  IR  PRODUKCIJOS  SRAUTAI 

Dyzelino hidrovalymo proceso žaliava – pirminis dyzelinis distiliatas iš atmosferinės 

rektifikacijos proceso ir antriniai dyzeliniai distiliatai iš vakuuminės rektifikacijos, gudrono 

visbrekingo, vakuuminio distiliato hidrovalymo bei katalizinio krekingo procesų. 

Dyzelino hidrovalymo procesą sudaro: 

1) reaktoriaus blokas; 

2) nestabilaus hidrovalyto dyzelino stabilizacijos blokas; 

3) vandenilinių ir angliavandenilių dujų valymo blokas; 

PROCESO  APRAŠYMAS 

Dyzelinis distiliatas iš tarpinio parko rezervuarų ir cirkuliuojančios vandenilinės dujos 

sumaišomi sumaišymo trišakyje ir nukreipiami į šilumokaičius pašildymui. Iš šilumokaičių 

vandenilinių dujų ir dyzelinio distiliato mišinys paduodamas į vamzdinių krosnių konvekcines 

kameras, o po to į radiacines. Pakaitintas vamzdinėse krosnyse dyzelino ir vandenilinių dujų mišinys 
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patenka į reaktorių, kur ant hidrovalymo katalizatoriaus granulių aktyvių centrų vyksta sieros, azoto, 

deguonies junginių ir nesočiųjų angliavandenilių hidrinimas, išsiskiriant vandenilio sulfidui, 

amoniakui ir vandeniui, ir dalinis dyzelinio distiliato angliavandenilių hidrokrekingas, susidarant 

angliavandenilinėms dujoms ir lengvosioms benzino frakcijoms. Vandenilinių dujų ir nestabilaus 

hidrovalyto dyzelino mišinys iš reaktoriaus paduodamas į šilumokaičių vamzdinį pluoštą, kur atiduoda 

savo šilumą tarpvamzdine ertme į stabilizacijos koloną tiekiamam nestabiliam hidrovalytam dyzelinui.  

Ataušintas šilumokaičiuose, oriniuose ir vandeniniuose aušintuvuose, mišinys patenka į separatorių, 

kur vyksta dyzelino hidrogenizato, cirkuliuojančių vandenilinių dujų ir vandens atskyrimas. 

Vandenilio sulfidas iš cirkuliuojančių vandenilinių dujų išvalomas monoetanolamino tirpalu 

absorberyje. Nestabilus hidrovalytas dyzelinas paduodamas į stabilizavimo koloną, kurioje išgarinami 

vandenilio sulfidas, dujiniai angliavandeniliai, vanduo ir benzininė frakcija. Ataušintas stabilus 

hidrovalytas dyzelinas iš stabilizacijos kolonos išpumpuojamas į Gamybos padalinio Nr.3 rezervuarus.  

Stabilaus hidrovalyto dyzelino savybėms pagerinti į pumpuojamo į GP-3 dyzelino srautą įvedami 

užsidegimą (cetaninį skaičių) gerinantis, žematemperatūriai, tepumo, antistatiniai priedai.  

Hidrovalymo proceso metu naudojamo katalizatorius aktyviųjų metalų oksidai dalinai 

redukuojasi ir pereina į sulfidus. Šioje formoje katalizatoriaus aktyvumas yra optimalus. Netekęs 

aktyvumo, katalizatorius regeneruojamas oksiduojant inertinių dujų-oro mišiniu gamykloje arba 

išgabenamas regeneracijai į katalizatorių gamyklas. 

Dyzelino hidrovalymo proceso avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo analizė 

pateikta 63 priedo 10 aplanke. 

 

11.2.7. Žibalo hidrovalymas Įrenginio Nr. 2 sekcijoje S-300/2 

  

TIKSLAS  IR  PRINCIPAS 

Proceso paskirtis – hidrovalyto reaktyvinių variklių kuro komponento gavimas. Žibalo 

hidrovalymo procesas pagrįstas hidrogenizacijos reakcijomis. Šių reakcijų metu sieros, azoto, 

deguonies junginiai, veikiant vandeniliu ir naudojant katalizatorių, paverčiami angliavandeniliais, 

išsiskiriant vandenilio sulfidui, amoniakui ir vandeniui.    

ŽALIAVOS  IR  PRODUKCIJOS  SRAUTAI 

Proceso žaliava – pirminio žibalo frakcija 140-230 
o
C iš naftos atmosferinės rektifikacijos 

proceso. Stabilus hidrovalytas žibalas per kuro paruošimo barą išvedamas į prekių parką. 

PROCESO  APRAŠYMAS 

Žaliava – frakcija 140-230 
o
C iš tarpinio parko rezervuarų siurbliais paduodama į sumaišymo 

mazgą, kur sumaišoma su cirkuliuojančiomis vandenilinėmis dujomis (CVD). Dujų-žaliavos mišinys 

pašildomas šilumokaičiuose ir nukreipiamas į krosnį. Pakaitintas krosnyje, dujų-žaliavos mišinys 

patenka į reaktorių, kur vyksta sieros ir nesočių junginių hidrinimas ant katalizatoriaus granulių porų 

paviršiaus. Proceso metu išsiskiria vandenilio sulfidas. Dujų-produkto mišinys iš reaktoriaus, 

ataušintas šilumokaičiuose ir aušintuvuose, nukreipiamas į separatorių, kur iš nestabilaus hidrogenizato 

atskiriamos CVD. Iš cirkuliuojančių vandenilinių dujų absorberyje MEA tirpalu išvalomas vandenilio 

sulfidas ir jos grąžinamos į sistemą. Nestabilus hidrogenizatas iš didelio slėgio separatoriaus 

nuvedamas į mažo slėgio separatorių ir stabilizacijos koloną. Stabilizacijos kolonos apačios produktas 

– stabilus hidrovalytas žibalas - ataušinamas šilumokaičiuose ir aušintuve ir per filtrą nukreipiamas į 

prekių parką arba į kuro paruošimo barą, kuriame į hidrovalyto žibalo srautą įvedami antioksidacinis ir 

antistatinis priedai. 

 

11.2.8. Naftos dujų frakcionavimas Įrenginio Nr. 1 sekcijoje S-400 

 

TIKSLAS  IR  PRINCIPAS 

Proceso paskirtis – propano, normalaus butano, izobutano, frakcijos C5-C6 gavimas.  
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Procesą sudaro: 

- ekstrakcijos blokas, kuriame iš suskystintų dujų specialiame ekstraktoriuje regeneruotu 

monoetanolamino tirpalu išvalomas vandenilio sulfidas; 

- frakcionavimo blokas, kuriame suskystintos dujos išskirstymas į individualius angliavandenilius; 

šarminio valymo blokas, kuriame iš prekinių angliavandenilių natrio šarmu išvalomi tioliai 

(merkaptaninė siera). 

ŽALIAVOS  IR  PRODUKCIJOS  SRAUTAI 

Proceso žaliava - naftos rektifikacijos refliuksas iš atmosferinės rektifikacijos proceso, benzino 

hidrovalymo ir riformingo refliuksai.  

Gaminama produkcija: 

- propanas, 

- izobutanas, 

- normalus butanas, 

- butanų frakcija, 

- fr. C5-C6, 

- suskystintų naftos dujų mišinys. 

PROCESO  APRAŠYMAS 

Iš AR, riformingo ir benzino hidrovalymo refliuksų mišinio ekstraktoriuje MEA tirpalu išvalomi 

sieros junginiai. MEA tirpalas regeneruojamas centralizuotai. Technologine schema numatyta 

galimybė, kai netiekiamas AR refliuksas, žaliavą nukreipti tiesiogiai į frakcionavimo bloką. 

Frakcionavimo bloke suskystintos dujos deetanizuojamos rektifikavimo kolonoje-

deetanizatoriuje. Propano, izobutano, n-butano bei fr. C5-C6 atskyrimas vyksta rektifikacijos kolonose 

– debutanizatoriuje, propano kolonoje, izobutano kolonoje. Atskiri prekinių suskystintų naftos dujų 

komponentai ar suskystintų naftos dujų mišinys išvedami į suskystintų dujų parko talpas. Fr. C5-C6 

išvedama į benzino hidrovalymo procesą. 

Esant būtinumui, kai tiolių kiekis viršija normą, produktai papildomai valomi natrio šarmo 

tirpalu. 

Naftos dujų frakcionavimo proceso proceso avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos 

vertinimo analizė pateikta 63 priedo 8 aplanke. 

 

11.3. GAMYBOS PADALINYJE NR.2 VYKDOMI PROCESAI 

 

11.3.1. Mazuto vakuuminė rektifikacija Įrenginio Nr.1 Mazuto vakuuminės rektifikacijos 

sekcijoje S-001/1  

 

TIKSLAS IR PRINCIPAS 

Mazuto vakuuminės rektifikacijos proceso tikslas, atmosferinės rektifikacijos likučio – atmosfe-

rinio mazuto tolesnis perdirbimas, gaunant vakuuminį distiliatą, gudroną ir dyzelinę frakciją, siekiant 

padidinti šviesių naftos produktų išeigą. 

Vakuuminė rektifikacija – difuzinis sunkiųjų naftos angliavandenilių, kurie verda esant gana 

aukštai temperatūrai, mišinio atskyrimo procesas į frakcijas pagal skirtingas jų virimo temperatūras 

esant labai mažam slėgiui (vakuumui).  

Atmosferinio mazuto vakuuminė rektifikacija vykdoma specialiame aparate - vakuuminėje 

kolonoje. Vakuumo panaudojimas sumažina frakcijų virimo temperatūrą ir išvengiama 

angliavandenilių terminės destrukcijos bei skilimo. 

ŽALIAVOS IR PRODUKCIJOS SRAUTAI 

Proceso žaliava – atmosferinės rektifikacijos mazutas iš žaliavos parko. Proceso metu gaunami 

šie produktai: 
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- vakuuminis distiliatas (frakcija 350-540 
o
C), naudojamas kaip vakuuminio distiliato 

hidrovalymo proceso žaliava; 

-  vakuuminės rektifikacijos dyzelinis distiliatas (frakcija iki 360 
o
C), naudojama kaip dyzelino 

hidrovalymo proceso žaliava; 

-  gudronas (frakcija daugiau 540 
o
C), naudojamas kaip gudrono visbrekingo proceso žaliava, 

taip pat kaip kūrenamojo mazuto komponentas arba bitumų gamybos proceso žaliava. 

PROCESO APRAŠYMAS 

Atmosferinės rektifikacijos mazutas į žaliavos siurblių įvadus patenka iš žaliavos parko. Toliau 

mazutas siurbliais dviem lygiagrečiais srautais pumpuojamas per šilumokaičių blokus, kuriuose 

pašildomas išvedamais iš įrenginio naftos produktais (vakuuminiu distiliatu, gudronu ir kt.) iki 270-

320 
o
C temperatūros, ir patenka į krosnių konvekcines kameras. 

Krosnyse pašildyta ir dalinai išgaravusi žaliava transferiniais vamzdynais patenka į vakuuminę 

koloną. Kolonoje vakuumas sudaromas specialia vakuumą sudarančia įranga nenaudojant vandens 

garo. 

Vakuuminis distiliatas (frakcija 350-540 °C) nuo vakuuminės kolonos aklinosios lėkštės 

išvedamas į tarpinį parką arba tiesiogiai į vakuuminio distiliato hidrovalymo procesą. 

Dyzelinis distiliatas  išpumpuojamas iš įrenginio į dyzelino hidrovalymo procesą. 

Gudronas iš vakuuminės  kolonos apatinės dalies siurbliais pumpuojamas į gudrono visbrekingo 

procesą  ir bitumų gamybos įrenginį. 

Vakuuminės rektifikacijos proceso metu susidarančios skilimo dujos nukreipiamos į dujų valymo 

MEA tirpalu bloką, kuriame iš jų monoetanolamino tirpalu išvalomas H2S. Išvalytos skilimo dujos, 

kartu su kitomis angliavandenilinėmis dujomis, naudojamos kaip dujinis kuras technologinėse 

krosnyse.  

Mazuto vakuuminės rektifikacijos proceso avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos 

vertinimo analizė pateikta 63 priedo 11 aplanke. 

 

11.3.2. Gudrono visbrekingas Įrenginio Nr.1 Gudrono visbrekingo sekcijoje S-001/2  

 

TIKSLAS IR PRINCIPAS 

Gudrono visbrekingo procesas skirtas vakuuminės rektifikacijos likučio – gudrono perdirbimui ir 

gudrono likučio (frakcijos virš 350 °C), naudojamo kaip kūrenamojo mazuto komponentas, gamybai.  

Gudrono visbrekingo (terminio krekingo) proceso esmė – didelės molekulinės masės angliavandenilių 

skilimas, susidarant mažesnėms angliavandenilių molekulėms. Reakcijos metu susidaro dujos, 

benzinas, dyzelinis distiliatas, sunkusis distiliatas (frakcija virš 350 
o
C).  

ŽALIAVOS IR PRODUKCIJOS SRAUTAI 

Proceso žaliava – mazuto vakuuminės rektifikacijos proceso likutis - gudronas (frakcija virš 

540 
o
C).  

Proceso metu gaunami šie produktai: 

- gudrono likutis (frakcija virš 350 
o
C), naudojamas kaip kūrenamojo mazuto komponentas; 

- visbrekingo lengvasis dyzelinis distiliatas, naudojamas kaip dyzelino hidrovalymo proceso 

žaliava; 

- visbrekingo sunkusis dyzelinis distiliatas, naudojamas kaip kūrenamojo mazuto komponentas; 

- visbrekingo benzinas, naudojamas kaip vakuuminio distiliato hidrovalymo proceso-žaliavos 

komponentas; 

- riebiosios dujos, turinčios iki 10 % sieros vandenilio, nukreipiamos į hidrovalymo proceso 

dujų valymo MEA tirpalu bloką, kad būtų išvalytas sieros vandenilis.  

PROCESO APRAŠYMAS 

Gudronas dviem lygiagrečiais srautais siurbliais pumpuojamas per krosnis, kuriose pašildytas iki 

440÷480 °C, patenka į reaktorius, kuriuose vyksta pagrindinės angliavandenilių terminio krekingo 
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reakcijos. Gudrono turbulizacijai ir kokso ant gyvatukų sienelių susidarymui sumažinti, numatytas 

vandens garo įpurškimas į krosnių radiacinių kamerų gyvatukus. Iš reaktorių visbrekingo produktų 

mišinys, ataušintas paduodamu kvenčerio srautu iki 400 °C, patenka į rektifikacijos koloną, kurioje 

reakcijos produktai išskirstomi į atskiras frakcijas. 

Angliavandenilinės dujos, nestabilus benzinas ir vandens garai iš kolonos viršaus pereina orinių 

ir vandeninių aušintuvų sistemą, kur yra ataušinami ir kondensuojami benzino ir vandens garai bei 

ataušinamos angliavandenilinės dujos. Toliau dujų-kondensato mišinys patenka į separatorių, kuriame 

atskiriamos riebiosios dujos, nestabilus benzinas ir technologinis kondensatas. Riebiosios dujos 

patenka į dujų valymo MEA tirpalu bloką arba į dujų absorbcijos ir frakcionavimo technologinį bloką. 

Nestabilus benzinas nukreipiamas į stabilizacijos koloną, iš kurios stabilus visbrekingo benzinas per 

šilumokaičius išvedamas iš įrenginio. Technologinis kondensatas išvedamas į technologinio 

kondensato buferinę talpą. 

Visbrekingo dyzelinis distiliatas nuo rektifikacijos kolonos aklinosios lėkštės patenka į 

išgarinimo koloną, kurioje vandens garu išgarinamos lengvosios frakcijos, kurios grąžinamos į 

rektifikacijos koloną. Stabilus dyzelinis distiliatas iš išgarinimo kolonos apačios per šilumokaičius 

išvedamas iš įrenginio. 

Gudrono likutis (frakcija virš 350 °C) iš rektifikacijos kolonos apačios patenka į cikloną, kuriame 

atskiriamos kokso dalelės. Iš ciklono gudrono likutis per šilumokaičius išvedamas iš įrenginio. Dalis 

šios ataušintos frakcijos nukreipiama kaip aušinimo produkto srautas – kvenčeris į visbrekingo 

reaktorių. 

Gudrono visbrekingo proceso avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo analizė 

pateikta 63 priedo 11 aplanke. 

 

11.3.3. Vakuuminio distiliato hidrovalymas Įrenginio Nr.2 Vakuuminio distiliato hidrovalymo 

sekcijoje S-100 

 

TIKSLAS IR PRINCIPAS 

Vakuuminio distiliato hidrovalymo procesas skirtas vakuuminio distiliato (katalizinio krekingo 

žaliavos) hidrogenizaciniam perdirbimui sumažinant jame sieros, azoto ir deguonies turinčių junginių, 

organinių metalų junginių ir policiklinių aromatinių junginių kiekį . Taip pat žaliavos koksuojamumui 

sumažinti, siekiant padidinti šviesių naftos produktų išeigą ir pagerinti krekingo produktų kokybę, 

sumažinti krekingo katalizatoriaus dezaktyvaciją ir ilgiau išlaikyti pusiausvyrinį aktyvumą, taip pat 

sumažinti sieros ir azoto junginių išmetimą į atmosferą.  

Hidrovalymo proceso sąlygos priklauso nuo cheminės bei frakcinės žaliavos sudėties, 

nusierinimo laipsnio, naudojamo katalizatoriaus bei jo aktyvumo. Pagrindiniai parametrai, 

charakterizuojantys hidrovalymo procesą, yra šie: temperatūra, slėgis, žaliavos tūrinis padavimo greitis 

ir vandenilio dujų cirkuliacijos kartotinumas, priklausomai nuo žaliavos kiekio.  

Hidrogenizaciniuose procesuose kaip katalizatorius dažniausiai naudojami Al–Co–Mo ir Al–Ni–

Mo katalizatoriai, nes jie pasižymi dideliu aktyvumu suardant C–S, C–N ir C–O jungtis ir mažu 

aktyvumu nepageidaujamose C–C jungčių skilimo reakcijose, taip pat mažu aktyvumu polimerizacijos 

ir kondensacijos reakcijų atžvilgiu, dideliu terminiu stabilumu ir praktiškai visišku nejautrumu 

katalizatoriaus nuodams. 

ŽALIAVOS IR PRODUKCIJOS SRAUTAI 

Žaliava : 

- nehidrovalytas vakuuminis distiliatas (fr. 350-540 
o
C); 

- vandenilinės dujos. 

Produkcija: 

- hidrovalytas vakuuminis distiliatas (fr. 350-540 
o
C), naudojamas kaip katalizinio krekingo 

proceso žaliava;   
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- vakuuminio distiliato hidrovalymo benzinas, naudojamas kaip žalios naftos komponentas; 

   - dyzelinis distiliatas (fr. 160-370 
o
C), naudojamas kaip dyzelino hidrovalymo proceso žaliavos 

komponentas. 

PROCESO APRAŠYMAI 

Vakuuminis distiliatas dviem lygiagrečiais srautais pašildomas šilumokaičių blokuose, sumai-

šomas su cirkuliuojančiomis sistemoje vandenilinėmis dujomis, ir paduodamas į krosnį, iš kurios, 

pašildytas iki reikiamos temperatūros, patenka į reaktorius. Reaktoriuose ant katalizatoriaus vyksta 

žaliavoje esančių sieros, azoto, deguonies junginių hidrinimas, susidarant vandenilio sulfidui, 

amoniakui, vandeniui. Reaktoriuose taip pat vyksta dalinis angliavandenilių hidrokrekingas, susidarant 

angliavandenilinėms dujoms, benzino ir dyzelino frakcijoms. Dujų-produktų mišinys - hidrogenizatas 

(hidrovalytas vakuuminis distiliatas ir reakcijos produktai) ir perteklinės vandenilinės dujos (VD) iš 

reaktorių per šilumokaičius patenka į didelio slėgio separatorių, kuriame VD atsiskiriamos nuo 

hidrogenizato. 

Iš separatoriaus VD per šilumokaičius, maišytuvą, kuriame praplaunamos chemiškai valytu 

vandeniu, patenka į valymo MEA tirpalu bloko absorberį, kuriame iš VD išvalomas H2S. Išvalytos VD  

per separatorių kompresoriais tiekiamos sumaišymui su žaliava. 

Nestabilus hidrogenizatas (reakcijos produktų mišinys) per krosnį patenka į stabilizavimo kolo-

ną, kur vyksta angliavandenilinių dujų, vandens garo, benzino ir dyzelinio distiliato atskyrimas. Stabi-

lus hidrovalytas vakuuminis distiliatas siurbliais pumpuojamas į katalizinio krekingo proceso 

reaktorių.   

Antrinio benzino frakcija siurbliu tiekiama į atmosferinės rektifikacijos procesą. 

Dyzelinis distiliatas iš stabilizacijos kolonos tiekiamas į išgarinimo koloną, paskui per aušinimo bloką 

išvedamas iš įrenginio.  

Vakuuminio distiliato hidrovalymo proceso ir tarpinių produktų laikymas avarijų pavojaus 

identifikavimas ir jų rizikos vertinimo analizė pateikta 63 priedo 12 ir 13 aplankuose. 

 

11.3.4. Katalizinio krekingo procesas Įrenginio Nr.3 Katalizinio krekingo, rektifikacijos, 

absorbcijos ir dujų frakcionavimo, su sieros junginių valymo iš technologinio kondensato bloku 

sekcijose S-200/300 

 

TIKSLAS IR PRINCIPAS 

Angliavandenilių (vakuuminio distiliato) katalizinio krekingo proceso esmė - didelės moleku-

linės masės angliavandenilių skilimas, susidarant mažesnėms angliavandenilių molekulėms, persigru-

pavus laisvam vandeniliui, atsiradusiam C-C ryšio skilimo vietoje. Reakcijos metu susidaro dujos, 

benzinas, dyzelinis distiliatas, sunkieji distiliatai ir koksas, kuris nusėda katalizatoriaus porų paviršiuje. 

Pagrindiniai faktoriai įtakojantys katalizinio krekingo procesą:  

1. katalizatoriaus, naudojamo angliavandenilių krekingui, savybės; 

2. proceso temperatūra; 

3. katalizatoriaus cirkuliacijos kartotinumas; 

4. katalizatoriaus ir žaliavos kontakto laikas; 

5. žaliavos kokybė. 

Katalizinio krekingo reakcijos dujų - produktų mišinys rektifikacijos kolonoje išskirstomas į 

dujas, nestabilų benziną, lengvąjį dyzelinį distiliatą, sunkųjį dyzelinį distiliatą ir sunkiuosius distiliatus. 

Nestabilus krekingo benzinas stabilizuojamas absorbcijos ir benzino stabilizacijos technologiniame 

bloke. Dujų frakcionavimo technologiniame bloke katalizinio krekingo dujos išskirstomos į butanų-

butenų frakciją ir propano-propeno frakciją. 

ŽALIAVOS IR PRODUKCIJOS SRAUTAI 

Katalizinio krekingo žaliava – hidrovalytas vakuuminis distiliatas (fr. 350-540 
o
C). 

Produktai: 
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- katalizinio krekingo benzinas - katalizinio krekingo benzino hidrovalymo proceso žaliava; 

- lengvasis dyzelinis distiliatas - naudojamas kaip dyzelino hidrovalymo proceso žaliavos 

komponentas; 

- sunkusis dyzelinis distiliatas - naudojamas kaip kūrenamojo mazuto komponentas; 

- katalizinio krekingo frakcija 310-420 
o
C - naudojama kaip kūrenamojo mazuto kompo-

nentas; 

- katalizinio krekingo frakcija virš 420 
o
C - naudojama kaip kūrenamojo mazuto komponentas;  

- propano propeno frakcija, naudojama kaip prekinių suskystintų naftos dujų komponentas arba 

oligomerizacijos proceso žaliavos komponentas; 

- butanų-butenų frakcija, naudojama kaip prekinių suskystintų naftos dujų komponentas arba 

MTBE/ETBE proceso žaliavos komponentas ar oligomerizacijos proceso žaliavos komponentas; 

- sausosios dujos, naudojamos kaip kuro dujos technologinėse krosnyse; 

- šlamas. 

Katalizinio krekingo proceso metu kaip atlieka susidaro technologinis kondensatas, kuris 

nukreipiamas į technologinio kondensato valymo bloką. 

PROCESO APRAŠYMAS 

Reaktorių technologinis blokas 

Hidrovalytas vakuuminis distiliatas (fr. 350-540 °C) patenka į reaktorių, kur išpurškiamas 

vandens garais. Į reaktorių taip pat tiekiama antrinė žaliava - šlamas, kuri taip pat išpurškiama vandens 

garais. Išpurkšta žaliava ir šlamas, susimaišę su regeneruotu katalizatoriumi, juda tiesiasraučiame 

reaktoriuje, kuriame vyksta angliavandenilių katalizinis krekingas, iš apačios į viršų. Krekingo 

produktai su vandens garais ir katalizatoriumi patenka į balistinį separatorių, kuriame vyksta reakcijos 

mišinio separacija - katalizatorius patenka į reaktoriaus desorbcijos zoną, o naftos produktų mišinys ir 

vandens garai patenka į reaktoriaus nusistovėjimo zoną. Iš nusistovėjimo zonos naftos produktų ir 

vandens garai patenka į dviejų pakopų ciklonus ir per surinkimo kamerą nukreipiami į rektifikacijos 

koloną. Reaktoriaus desorbcijos zonoje iš katalizatoriaus išgarinami krekingo produktai. 

Užkoksuotas katalizatorius regeneruojamas regeneratoriuje. Regeneracija vykdoma esant 

temperatūrai iki 700 °C ir slėgiui iki 1,7 kg/cm
2
. Regeneruotas katalizatorius grąžinamas į reaktorių 

sumaišymui su žaliava. 

Regeneracijos dujos, išvalius iš jų katalizatoriaus dulkes regeneratoriaus nusistovėjimo zonoje ir 

ciklonuose, patenka į dujų rekuperacijos talpą. Po rekuperacijos regeneracijos dujos per slėgio 

mažinimo aparatą, kuriame slėgis sumažinamas iki atmosferinio, nukreipiamos šilumos utilizacijai. 

Rektifikacijos technologinis blokas 

Katalizinio krekingo produktų mišinys patenka į rektifikacijos koloną, kurioje krekingo produktai 

išskirstomi į atskiras frakcijas: 

- rektifikatas (angliavandenilinės dujos, nestabilus benzinas, vandens garai) iš kolonos viršaus 

pereina orinių ir vandeninių aušintuvų sistemą kur yra ataušinami ir kondensuojami benzino ir vandens 

garai bei ataušinamos angliavandenilinės dujos. Toliau dujų-kondensato mišinys patenka į separacijos 

talpą kur atskiriamos riebiosios dujos, nestabilus benzinas ir technologinis kondensatas. Riebiosios 

dujos patenka į dujų frakcionavimo bloko išcentrinių kompresorių įvadą. Nestabilus benzinas siurbliu 

tiekiamas į absorbcijos bloką. Technologinis kondensatas patenka į kondensato buferinę talpą; 

- dyzelinis distiliatas - savitaka patenka į išgarinimo koloną, kur išgarinamos lengvosios 

frakcijos, kurios grąžinamos į rektifikacijos koloną. Lengvasis dyzelinis distiliatas siurbliu išvedama į 

dyzelino hidrovalymo įrenginį, o sunkusis dyzelinis distiliatas į produkcijos parkus kaip kūrenamojo 

mazuto komponentas; 

- frakcija 310-420 
o
С - siurbliu išvedama iš įrenginio į produkcijos parkus; 

- frakcija virš 420 
o
С, turinti katalizatoriaus dalelių, patenka į rektifikacijos kolonos 

nusistovėjimo zoną, iš kurios per šlamo separatorių siurbliu tiekiama sumaišymui su kūrenamuoju 

mazutu. Šlamas separatoriaus išvade sumaišomas su frakcija 310-420 
o
С ir tiekiamas į reaktorių. 
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Absorbcijos ir benzino stabilizacijos technologinis  blokas 

Katalizinio krekingo riebiosios dujos iš talpos-akumuliatoriaus, suspaustos kompresoriais, per 

aušintuvus patenka į maišymo separatorių, kuriame nestabiliu katalizinio krekingo benzinu vykdomas 

pirminis angliavandenilių C3, C4 absorbavimas. Riebiųjų dujų ir benzino mišinys maišymo 

seperatoriuje perskiriamas į dujinę ir skystąją fazes. Skystoji absorbcijos mišinio fazė iš seperatoriaus 

patenka į desorberį, iš kurio apačios nestabilus absorbcijos benzinas išvedamas į benzino stabilizacijos 

koloną. Dujinė absorbcijos mišinio fazė iš seperatoriaus patenka į absorberį, kuriame vyksta 

pagrindinis riebiųjų dujų absorbavimas nestabiliu katalizinio krekingo benzinu (absorbentu). Iš 

absorberio viršaus sausosios dujos per valymo MEA tirpalu bloko absorberį nukreipiamos į kuro dujų 

tinklą. 

Nestabilus benzinas patenka į stabilizcijos koloną, kurioje vyksta frakcijos С3-С4 (lengvosios 

dujinės frakcijos) atskyrimas nuo nestabilaus benzino. Stabilus benzinas iš stabilizacijos kolonos 

apačios per šilumokaičių ir aušintuvų bloką išvedamas iš įrenginio į katalizinio krekingo benzino 

hidrovalymo procesą. Stabilizacijos lengvosios dujinės frakcijos garai iš kolonos viršaus 

kondensuojami aušintuvuose ir per refliukso talpą bei šilumokaičius patenka į dujų frakcionavimo 

bloko propano koloną.   

Technologinis kondensatas (vanduo) iš absorberio, desorberio ir seperatoriaus patenka į 

technologinio kondensato valymo bloko buferinę talpą. 

Dujų frakcionavimo technologinis blokas 

Propano kolonoje lengvoji dujinė frakcija išskirstoma į propano propeno ir butanų buteno 

frakcijas. Iš kolonos viršaus propano propeno frakcija (PPF) per aušintuvus-kondensatorius patenka į 

refliukso talpą, iš kurios PPF per aušintuvus patenka į valymo MEA tirpalu bloko ekstraktorių, 

kuriame iš PPF išvalomas H2S. Iš ekstraktoriaus išvalyta PPF išvedama į suskystintų naftos dujų parką 

ar oligomerizacijos procesą. Iš propano kolonos apačios butanų-butenų frakcija (BBF), per aušintuvus 

nukreipiama į demerkaptanizacijos mazgą, kuriame iš BBF išvaloma merkaptaninė siera. Išvalyta BBF 

patenka į metiltretbutilo (MTBE/ETBE) gamybos procesą ar oligomerizacijos procesą arba išvedama į 

suskystintų naftos dujų parką. 

Technologinio kondensato valymo blokas 

Technologinis kondensatas buferinėje talpoje surenkamas iš: 

- vakuuminio distiliato hidrovalymo proceso didelio slėgio separatoriaus ir refliukso talpos; 

- katalizinio krekingo proceso technologinio kondensato dujų skirtuvo; 

- gudrono visbrekingo proceso refliukso talpų;  

- dujų frakcionavimo ir absorbcijos blokų aparatų; 

- kompleksų LK-1 ir LK-2 technologinių įrenginių.  

Technologinio kondensato valymo procesas vyksta nepertraukiamai ir susideda iš dviejų stadijų: 

- vandenilio sulfido išgarinimo iš technologinio kondensato, kuris vykdomas H2S išgarinimo 

kolonoje; 

- amoniako išgarinimo iš technologinio kondensato, kuris vykdomas amoniako išgarinimo 

kolonoje. 

Išvalytas technologinis kondensatas siurbliais per orinius aušintuvus išvedamas iš įrenginio į 

naftos elektrinio nudruskinimo procesą, kuriame panaudojamas žaliai naftai praplauti, arba išvedamas į 

valymo įrengimų cechą. 

Katalizinio krekingo proceso avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo analizė 

pateikta 63 priedo 15 ir 16 aplankuose. 

 

http://mnintranet/


 

NAFTOS PERDIRBIMO PRODUKTŲ GAMYKLOS  SAUGOS 

ATASKAITA 

Parengta: 2012-03-01 

Atnaujinta: 2016-08-01 
45 psl. iš 1079 

 

  

 

11.3.5. Katalizinio krekingo benzino hidrovalymo procesas Įrenginio Nr.2 Katalizinio krekingo 

benzino hidrovalymo sekcijoje S-500   

 

TIKSLAS IR PRINCIPAS 

Proceso paskirtis – gilus katalizinio krekingo benzino hidrovalymas (nusierinimas) vandenilio 

terpėje, sumažinant sieros junginių, kurie benzine būna tiolių, tiofenų, alkiltiofenų, sulfidų ir 

benztiofenų pavidale, kiekį iki 10 mg/kg. 

Technologinis įrenginys sudarytas iš dviejų technologinių blokų: selektyvaus hidrovalymo bloko 

(SHB) ir hidronusierinimo bloko (HNB). SHB paskirtis – lengvųjų sieros junginių (tiolių, sulfidų) 

konvertavimas į aukštesnės virimo temperatūros sieros junginius, taip pat dienų hidrogenizavimas ir 

lengvųjų benzino frakcijų atskyrimas. HNB vyksta sunkiųjų benzino frakcijų hidrovalymas. 

Pagrindiniai parametrai, charakterizuojantys hidrovalymo procesą: temperatūra reaktoriuose, 

santykis vandenilinės dujos/žaliava, žaliavos tūrinis padavimo greitis. 

ŽALIAVA IR PRODUKCIJOS SRAUTAI 

Žaliava: 

- stabilus katalizinio krekingo benzinas; 

- vandenilinės dujos. 

Produkcija; 

- hidrovalytas katalizinio krekingo benzinas; 

- angliavandenilinės dujos. 

PROCESO APRAŠYMAS 

Žaliava (KK benzinas) iš buferinės talpos siurbliais paduodama į sumaišymo su vandenilinėmis 

dujomis mazgą. Šviežios VD tiekiamos iš benzino riformingo proceso ar vandenilio gamybos 

įrenginio. Žaliavos ir VD srautas per šilumokaičius paduodamas į selektyvaus hidrovalymo bloko 

reaktorių, kuriame dienai (diolefinai) yra selektyviai hidrinami, o lengvesnieji tioliai (merkaptanai) 

virsta į aukštesnės virimo temperatūros sieros junginius. Reakcijos produktų mišinys iš reaktoriaus 

ataušinamas šilumokaičiuose ir patenka į rektifikacijos koloną, kurioje atskiriamos dvi benzino 

frakcijos: lengvasis krekingo benzinas (LKB) ir sunkusis krekingo benzinas (SKB). LKB nuo kolonos 

aklinosios lėkštės per šilumokaičius išvedamas į hidronusierinimo bloką, kuriame sumaišomas su 

hidrovalytu sunkiuoju krekingo benzinu. Iš kolonos apačios SKB išvedamas į hidronusierinimo bloko 

reaktorius. Angliavandenilinės dujos ir garai iš kolonos viršaus ataušinti ir dalinai kondensuoti 

aušintuvuose patenka į refliukso talpą. Refliuksas (lengvas benzinas) grąžinamas į koloną. 

Angliavandenilinės dujos per vandeninį aušintuvą išvedamos į kuro dujų tinklą. 

Sunkusis krekingo benzinas, pašildytas šilumokaičiuose, paduodamas į sumaišymo su cirkuliuo-

jančiomis vandenilinėmis dujomis mazgą. CVD cirkuliacija vykdoma stūmokliniu kompresoriumi. 

SKB ir VD srautas per šilumokaičius paduodamas į pirmąjį HNB reaktorių, kuriame vyksta 

hidronusierinimo ir alkenų prisotinimo reakcijos. Reakcijos produktų srautas iš pirmo reaktoriaus 

pakaitinamas krosnyje ir nukreipiamas į antrąjį HNB reaktorių, kuriame vyksta likutinių sieros 

junginių hidrinimas. Reakcijos produktų srautas iš antro reaktoriaus ataušinamas šilumokaičiuose bei 

oriniuose aušintuvuose ir patenka į separatorių, kuriame atskiriamos CVD. SKB iš separatoriaus kartu 

angliavandenilinėmis dujomis per šilumokaičius patenka į rektifikavimo koloną stabilizavimui. 

Sieringos angliavandenilinės dujos iš kolonos viršaus per orinius bei vandeninius aušintuvus ir 

refliukso talpą išvedamos į komplekso dujų valymo bloką išvalymui. Stabilus SKB iš kolonos apačios 

per šilumokaičius ir orinius aušintuvus nukreipiamas sumaišymui su LKB. Hidrovalytas KK benzinas 

išvedamas iš įrenginio į benzino komponentų parko rezervuarus. 

Katalizinio krekingo benzino hidrovalymo proceso avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos 

vertinimo analizė pateikta 63 priedo 17 aplanke. 
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11.3.6. Metiltretbutilo eterio/etiltretbutilo eterio gamybos procesai Įrenginio Nr. 2 MTBE/ETBE 

įrenginyje sekcijoje MTBE 

 

TIKSLAS IR PRINCIPAS 

Tikslas – gaminti daugiaoktanį prekinio benzino komponentą, metiltretbutilo eterį (МТBE) arba 

etiltretbutilo eterį (EТBE), kurie yra efektyvūs ir netoksiški benzino komponentai, tenkinantys 

aplinkos apsaugos nuo taršos reikalavimus.  

MTBE/ETBE sintetinamas iš izobuteno ir metanolio/etanolio, naudojant katalizatorių. 

MTBE/ETBE gamybos proceso technologija išsiskiria tuo, kad ji praktiškai yra be atliekų.   

ŽALIAVA IR PRODUKCIJOS SRAUTAI 

Žaliava: 

- katalizinio krekingo butano buteno frakcija; 

- metanolis arba etanolis. 

Produktai: 

- metiltretbutilo eteris arba etiltretbutilo eteris, naudojami kaip daugiaoktanis priedas gaminant 

prekinius benzinus; 

- naudota butano buteno frakcija, naudojama kaip prekinių suskystintų naftos dujų komponentas 

arba kaip oligomerizacijos proceso žaliava.   

PROCESO APRAŠYMAS 

Išvalyta (demerkaptanizuota) butano buteno frakcija (BBF), iš demerkaptanizacijos mazgo, 

praplaunama vandens garo kondensatu, sumaišoma su cirkuliuojančiu arba šviežiu metanoliu 

(etanoliu) ir paduodama į 1-os stadijos sintezės reaktorių, Toliau reakcijos mišinys patenka į 2-os 

stadijos reaktoriaus sintezės zoną. Sintezė reaktoriuose vykdoma naudojant sluoksniais įkrautą jonitinį 

katalizatorių. 

Reakcijos produktų mišinys [BBF ir metanolio (etanolio) mišinys] iš 2-os stadijos sintezės 

reaktoriaus viršaus patenka į viršutinę rektifikacijos koloną,. iš kurios viršaus naudota butano buteno 

frakcija su metanolio (etanolio) priemaiša per aušintuvus patenka į ekstrakcijos koloną, kurioje iš jos 

praplovimo vandeniu išplaunamas nesureagavęs metanolis (etanolis). Praplauta naudota BBF 

nukreipiama į suskystintų naftos dujų parką arba oligomerizacijos procesą. Metanolio (etanolio) ir 

praplovimo vandens mišinys iš ekstrakcijos kolonos apačios pašildomas ir nukreipiamas į metanolio 

(etanolio) rektifikacijos koloną, kurioje metanolis (etanolis) atskiriamas nuo praplovimo vandens. 

Metanolis (etanolis) siurbliais grąžinamas į metanolio (etanolio) priėmimo talpą.  

Skysti sintezės reakcijos produktai [MTBE su metanolio (etanolio) ir angliavandenilių priemaišomis] 

iš 2-os stadijos sintezės reaktoriaus apačios siurbliais tiekiami atskyrimui į apatinę MTBE 

rektifikacijos koloną, iš kurios ataušintas prekinis MTBE savitaka nukreipiamas į prekinių benzinų 

komponentų parką.  

Technologinio proceso schemoje numatyta galimybė sintezės reakcijai naudoti butano buteno ir 

amileno frakcijų mišinį, gaminant daugiaoktanį benzino komponentą - metiltretbutilo eterio (MTBE) ir 

tetraamilmetilo eterio (TAME) mišinį. 

Metiltretbutilo eterio/etiltretbutilo eterio gamybos procesų avarijų pavojaus identifikavimas ir jų 

rizikos vertinimo analizė pateikta 63 priedo 14 aplanke. 

 

11.3.7. Šilumos utilizavimo ir tiekimo procesas Šilumos utilizacijos ir šilumos tiekimo 

technologiniame Įrenginyje Nr. 1 sekcija S-400 

 

TIKSLAS IR PRINCIPAS 

Procesas skirtas utilizuoti komplekso technologinių krosnių dūmų ir katalizinio krekingo 

katalizatoriaus regeneracijos proceso dūmų šilumą bei dalinai ataušintų karštų sunkiųjų naftos 

distiliatų šilumą  
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Dūmų šilumos utilizavimo procesas pagrįstas dūmų aušinimu katiluose utilizatoriuose nudrus-

kintu vandeniu, gaunant perkaitintą vandens garą. 

 Garas, gautas naudojant antrinius energetinius resursus, leidžia visiškai patenkinti mazuto 

giluminio perdirbimo komplekso vandens garo poreikį technologinėms reikmėms, o perteklių nukreipti 

į bendragamybį tinklą.   

ŽALIAVOS IR PRODUKCIJOS SRAUTAI 

Žaliava: 

- technologinių krosnių dūmai; 

- katalizatoriaus regeneracijos dūmai; 

- dalinai ataušinti karšti sunkieji naftos distiliatai. 

Produktai: 

- perkaitintas ir prisotintas vandens garas. 

PROCESO APRAŠYMAS 

Šilumos utilizavimo sekcija susideda iš: 

- regeneratoriaus katilų bloko, kuriame panaudojama katalizinio krekingo regeneratoriuje 

katalizatoriaus regeneracijos metu susidarančių dūmų fizinė šiluma; 

- krosnių katilų bloko, kuriame naudojama technologinių krosnių dūmų fizinė šiluma; 

- naftos produktų aušinimo bloko; 

- maitinimo vandens siurblinės. 

Dūmai iš regeneratoriaus patenka į katilų utilizatorių dujines kameras, po to į garinimo būgnus, 

kuriuose perduoda savo šilumą maitinimo vandeniui. Gaunamas prisotintas garas, kuris nukreipiamas į 

garo paskirstymo kolektorių, iš kurio tiekiamas į mazuto giluminio perdirbimo komplekso vandens 

garo vamzdynus bei į katalizinio krekingo reaktoriaus ir regeneratoriaus bloką. Ataušinti dūmai 

nukreipiami į kaminą. 

Technologinių krosnių dūmai patenka į katilus utilizatorius, kuriuose jie savo šilumą atiduoda 

maitinimo vandeniui. Gaunamas perkaitintas garas, kuris nukreipiamas į komplekso vandens garo 

vamzdynus. Dūmai dūmsiurbiais pašalinami į kaminą.  

Karšti sunkieji naftos distiliatai iš technologinių procesų nukreipiami į šimumokaičius ir 

išgarintuvus, kuriuose karšti distiliatai atiduoda savo šilumą aušinančiam agentui – tiekiamam į sekciją 

maitinimo vandeniui. 

Nudruskintas vanduo iš šiluminės elektrinės vandens cheminio paruošimo proceso pašildomas ir 

tiekiamas į deaeratorių, kuriame iš vandens pašalinamos jame ištirpusios dujos. Po to vanduo 

nukreipiamas į deaeracijos baką, iš kurio per šilumokaičius maitinimo siurbliais deaeruotas vanduo 

pumpuojamas į katilus utilizatorius, šilumokaičius ir išgarintuvus. 

 

11.3.8. Vandenilio gamybos procesas Vandenilio gamybos įrenginyje sekcija S-800 

 

TIKSLAS IR PRINCIPAS 

Vandenilio gamybos technologinio įrenginio paskirtis – techninio vandenilio gamyba, kurio 

koncentracija ne mažesnė kaip 99 %, naudojant angliavandenilinių dujų garinio riformingo procesą..  

Vandenilio gamyba naudojant angliavandenilinių dujų konversijos garu metodą susideda iš šių 

stadijų: 

 žaliavos hidrovalymas, siekiant iš žaliavos pašalinti junginius, kurie yra garinio riformingo 

katalizatoriaus nuodai; 

 žaliavos riformingas vandens garų, kurio metu gaunamas vandenilio, anglies monoksido, 

anglies dioksido ir nesureagavusio metano mišinys; 

 aukštatemperatūrė konversija, kurios metu anglies monoksidas verčiamas anglies dioksidu ir 

vandeniliu; 

 gryno vandenilio gavimas absorbuojant CO2 molekuliniuose filtruose PSA bloke. 
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ŽALIAVOS IR PRODUKCIJOS SRAUTAI 

Vandenilio gamybos įrenginio žaliava angliavandenilinės dujos iš benzino katalizinio riformingo 

ir izomerizacijos procesų arba angliavandenilinių dujų ir butanų frakcijos mišinys.  

Techninis vandenilis naudojamas naftos pirminio perdirbimo (distiliatų hidrovalymas) ir mazuto 

antrinio perdirbimo [vakuuminio distiliato (katalizinio krekingo žaliavos) hidrovalymas] 

kompleksuose. 

PROCESO APRAŠYMAS 

Techninis vandenilis, gaunamas naudojant angliavandenilinių dujų katalizinės konversijos 

vandens garu procesą, kuris susideda iš šių stadijų: 

- dujinės žaliavos suspaudimas kompresoriumi; 

- katalizinis sieros junginių hidrovalymas ir alkenų hidrinimas; 

- sieros ir chloro junginių adsorbcija iš garinio riformingo žaliavos; 

- angliavandenilinių dujų garinis riformingas; 

- vandens paruošimas ir garo gaminimas; 

- anglies monoksido konversija į anglies dioksidą;  

- anglies dioksido valymas iš vandenilio naudojant PSA technologiją (kintančio slėgio 

adsorbciją).  

Paruošimo metu iš žaliavos pašalinami alkenai, organiniai sieros junginiai, vandenilio sulfidas ir 

chloro junginiai. Angliavandenilinės žaliavos hidrovalymas vykdomas dviem stadijomis. Pirmajame 

reaktoriuje ant nikelio molibdeno katalizatoriaus vyksta organinių sieros junginių hidrogenolizė, kurios 

metu susidaro vandenilio sulfidas, ir alkenų hidrinimas. Antrajame reaktoriuje vyksta vandenilio 

chlorido adsorbcija ant natrio aliuminato katalizatoriaus ir vandenilio sulfido adsorbcija ant cinko 

oksido katalizatoriaus.  

Išvalytų angliavandenilinių dujų katalizinė konversija garu vyksta vamzdinėje krosnyje ant 

nikelio oksido katalizatoriaus, tiekiant šilumą per vamzdžių sieneles, ir yra pagrindinė proceso stadija.  

Garinio riformingo dujos, ataušintos šilumokaičiuose ir aušintuvuose patenka į konversijos 

reaktorių, kuriame ant geležies-chromo-vario katalizatoriaus vyksta anglies monoksido 

aukštatemperatūrės konversijos procesas. Iš konversijos reaktoriaus dujos per aušintuvus nukreipiamos 

į PSA bloko molekulinius filtrus koncentravimui naudojant kintančio slėgio adsorbcijos technologiją. 

Išgrynintos vandenilio dujos iš PSA bloko suspaudžiamos stūmokliniu kompresoriumi, 

ataušinamos aušintuvuose ir nukreipiamos į įmonės vandenilio sistemą.  

Vandenilio gamybos proceso avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo analizė 

pateikta 63 priedo 20 aplanke. 

 

11.4. GAMYBOS PADALINYJE NR.3 VYKDOMI PROCESAI  

 

11.4.1. Bitumų gamybos procesas Bitumo gamybos įrenginyje 

 

TIKSLAS IR PRINCIPAS 

Kombinuotas bitumo gamybos su mazuto vakuuminės rektifikacijos bloku įrenginys skirtas 

klampiųjų kelių bitumų, stoginių bitumų gamybai. Bitumas gaminamas kolonų tipo aparatuose, taikant 

gudrono nepertraukiamo oksidinimo oro deguonimi metodą. Vienu metu gali būti gaminamas trijų 

markių bitumas. 

ŽALIAVOS IR PRODUKCIJOS SRAUTAI 

Nedirbant bitumų gamybos įrenginio vakuuminiam blokui, žaliava - gudronas į įrenginį 

gaunamas iš mazuto giluminio perdirbimo komplekso vakuuminės rektifikacijos proceso. Dirbant 

bitumų gamybos įrenginio vakuuminiam blokui kaip žaliava naudojamas mazutas, kuris siurbliais 

pumpuojamas iš rezervuarų. 

Produkcija:  kelių bitumas, stoginis bitumas. 
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PROCESO APRAŠYMAS 

Gudrono oksidinimo į bitumus cheminis procesas labai sudėtingas, kuris priklauso nuo gudrono 

angliavandenilinės sudėties. Gudrone koncentruojasi patys sudėtingiausi daugiamolekuliai naftos 

angliavandeniliai, turintys didelį skaičių izomerų.  

Asfaltogeninių rūgščių linkme oksidinasi daugiausia alkanai ir cikloalkanai, taip pat arenai su 

ilgomis šoninėmis grandinėmis. Esant tam tikroms sąlygoms asfaltogeninės rūgštys gali virsti į 

asfaltenus ir atvirkščiai (esant aukštai temperatūrai atskyla anglies dioksidas ir asfaltogeninės rūgštys 

virsta asfaltenais). 

Angliavandenilių oksidinimo proceso metu išsiskiria daug šilumos. Gaunant bitumą, svarbiausios 

reakcijos yra vandenilio atskilimas ir angliavandenilių grandinių trūkimas. Dėl šios priežasties 

angliavandeniliai tampa nesočiaisiais, didėja jų reaktingumas, sąveikaudami vienas su kitu sutankėja 

(kondensuojasi). Dėl to padidėja jų molekulinė masė, alyvos virsta dervomis, o pastarosios asfaltenais, 

išskirdamos vandens garus ir anglies dioksidą. 

Bitumų gamybos įrenginio technologinio proceso pagrindas - nepertraukiamas žaliavos 

oksidinimas oksidavimo kolonose kuriose gaunami reikiamos markės bitumai - klampieji kelių 

bitumai, stoginiai bitumai. 

Kolona-reaktorius yra vertikalus cilindrinis aparatas su praplatinta viršutine separacijos dalimi ir 

kolonos apatinėje dalyje įmontuotu skirstytuvu oro padavimui. Atmosferinis oras į koloną 

pumpuojamas kompresoriumi. Bitumas iš kolonos išvedamas į prekinio produkto talpas. Dalis bitumo, 

priklausomai nuo reglamentuojamų gaminamo bitumo savybių, grąžinamas į koloną kaip recirkuliatas. 

Oksidavimo metu susidariusios dujos išvedamnos į sudeginimo krosnį (incineratorių). 

Oksidinimo proceso metu susidariusios dujos yra sudeginamos sudeginimo krosnyje 

(incineratoriuje), esant temperatūrai, didesnei nei 800 
o
C. Oksidinimo dujų sudeginimo krosnies 

(incineratoriaus) degimo kameroje buvimo trukmė 1,8 s. Iš oksidinimo dujų susikondensavę 

angliavandeniliai nukreipiami į nekondicinių produktų rezervuarą, iš kurio vėliau patenka į 

atmosferinės rektifikacijos procesą.  

Pagamintas bitumas iš kolonų per orinius aušintuvus išpumpuojamas į prekinio bitumo talpas. 

Prekinis kelių ir stoginis bitumas iš talpų išpilamas į autocisternas ir geležinkelio cisternas. 

Iš bitumo talpų užpildymo–išpylimo operacijų metu išsiskyrusios dujos nukreipiamos į 

sudeginimo krosnį (incineratorių) sudeginimui . 

Bitumų gamybos proceso avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo analizė pateikta 

63 priedo 22 aplanke. 

 

11.4.2. Sieros gamybos procesas Monoetanolamino regeneracijos ir elementinės sieros gamybos 

įrenginyje  

 

TIKSLAS IR PRINCIPAS 

Sieros gamybos įrenginys  su MEA regeneracijos bloku (iš viso yra 4 sieros gamybos blokai ir 2 

MEA regeneracijos blokai) skirtas prisotinto monoetanolamino (MEA) 10-20 % tirpalo regeneracijai ir 

išskirto vandenilio sulfido perdirbimui į elementinę gabalinę sierą.  

Vandenilio sulfido absorbcijos procesas MEA tirpalu pagrįstas monoetanolamino ir vandenilio 

sulfido kompleksinio junginio susidarymu. Žemesnėje temperatūroje vyksta vandenilio sulfido 

absorbcija, aukštesnėje temperatūroje – vandenilio sulfido išskyrimas. Sąveikaujant H2S ir MEA 

susidaro sulfidai ir disulfidai, kuriuos pakaitinus vyksta atvirkštinis procesas.   

Sieros gamybos procesas susideda iš dviejų stadijų: 

- terminės - H2S dujų sudeginimas katile-utilizatoriuje, išlaikant reglamentuotą H2S ir oro debitų 

santykį, t.y. palaikant oksidatoriaus nepriteklių, ir dujinės sieros susidarymas; 

- katalizinės - H2S ir SO2 konversija konvertoriuose iki elementinės sieros, naudojant 

katalizatorių, procesas vyksta dviem pakopomis, dėl ko padidėja sieros išeiga.   
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ŽALIAVOS  IR PRODUKCIJOS SRAUTAI 

Vandenilio sulfidu prisotintas MEA tirpalas tiekiamas iš gamybos padalinių Nr.1 ir Nr.2. 

MEA regeneravimo blokuose išskirtas vandenilio sulfidas nukreipiamas į sieros gamybos blokus. 

Regeneruotas MEA tirpalas grąžinamas atgal į gamybos padalinius. Taip pat numatytas 

šviežio MEA tirpalo papildymas į sistemą. 

PROCESO APRAŠYMAS 

Regeneracijos blokuose atliekama prisotinto MEA tirpalo regeneracija. Regeneracija vykdoma 

kolonoje, iš kurios rūgščiosios dujos ir vandens garai nukreipiami į separatorių, rūgščiųjų dujų 

atskyrimui.  

Sieros gamybos procesas susideda iš dviejų stadijų: 

- terminės; 

- katalizinės. 

Terminė stadija – tai vandenilio sulfido sudeginimas katile-utilizatoriuje, palaikant 

oksidatoriaus nepriteklių, kuriame vyksta reakcija ir susidaro dujinė siera. 

Katalizinė stadija – tai vandenilio sulfido (H2S) ir sieros dioksido (SO2) reakcija 

konvertoriuose, naudojant aktyvų aliuminio oksido arba titano oksido katalizatorių. Procesas vyksta 

266-325 
0
C temperatūroje, dviem pakopomis, dėl ko padidėja sieros išeiga. 

Gauta siera susikondensavusi pirmos ir antros pakopos kondensatoriuose-generatoriuose, 

praėjusi sieros užtvarą sieros vamzdžiu nuteka į atvirą sieros sandėlį.  

Technologinės dujos po antrosios katalizinės stadijos išvedamos į sudeginimo krosnį užtikrinant 

likutinio H2S sudegimą iki SO2. 

Sieros gamybos proceso avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo analizė pateikta 

63 priedo 21 aplanke. 
 

11.4.3. Sieros degazavimo ir granuliavimo procesas Monoetanolamino regeneracijos ir 

elementinės sieros gamybos įrenginyje  

 

TIKSLAS IR PRINCIPAS 

Sieros degazavimo ir granuliavimo procesas (technologinis įrenginys) skirtas skystos sieros 

degazavimui ir granuliavimui. Technologinį įrenginį sudaro du technologiniai blokai: skystos sieros 

degazavimo blokas, kuriame iš skystos sieros pašalinamas vandenilio sulfidas ir skystos sieros 

granuliavimo blokas, kuriame skysta siera granuliuojama, gaunant sieros granules, atitinkančias 

nustatytus techninius reikalavimus. 

ŽALIAVOS  IR PRODUKCIJOS SRAUTAI 

Skysta siera į skystos sieros degazavimo bloką tiekiama iš sieros gamybos įrenginio keturių 

sieros gamybos blokų. Iš skystos sieros degazavimo bloke pašalinamas vandenilio sulfidas, o 

degazuota skysta siera paduodama į sieros granuliavimo bloką, kuriame siera granuliuojama iki 

granulių, atitinkančių nustatytus techninius reikalavimus.   

PROCESO APRAŠYMAS 

Skysta siera iš esamų sieros gamybos blokų Nr. 1÷4 paduodama per nuvedimo vamzdynus ir du 

bendrus kolektorius į sieros degazavimo talpą. Degazavimo talpą sudaro dvi dalys: barbotavimo, kur 

vyksta degazavimas ir išpumpavimo, iš kurios degazuota siera sieros siurbliais pumpuojama į 

granuliavimo bloko sieros talpą. Degazuota siera iš degazavimo talpos siurbliais paduodama į sieros 

talpą, iš kurios vertikaliais išcentriniais sieros siurbliais pumpuojama per skystos sieros filtrus į 

skystos sieros tiekimo kontūrus. Šie siurbliai yra šildomi garu, kad jų viduje esanti siera nesukietėtų. 

Granuliavimo įrenginyje (granuliatoriuje) suformuotos sieros granulės patenka ant aušinimo vandeniu 

aušinamos plieninės juostos. Nudruskintas vanduo yra purškiamas ant transporterio, kad sieros 

granulės sukietėtų. Plieninės juostos aušintuvų gale specialiu sumontuotu peiliu granulės nuimamos 

nuo juostos. Siekiant sumažinti suformuotų  sieros granulių prikibimą ir jų lengvesnį atskyrimą nuo 
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plieninės juostos yra naudojamas sukibimą mažinantis priedo tirpalas, kuris išpurškiamas ant 

transporterio plieninės juostos. Surinkimo konvejeriu sieros granulės yra transportuojamos nuo 

transporterio iki kaušinio latako, kuris transportuoja ir suberia granules į silosą (sandėliavimo bokštą) 

iš kurio teleskopiniu iškrovimo lataku granuliuota siera yra pakraunama į geležinkelio transportą ar 

autotransportą.         
 

11.4.4. Suskystintų dujų bare vykdoma veikla 

 

TECHNOLOGINIO OBJEKTO PASKIRTIS, TRUMPA CHARAKTERISTIKA IR APRAŠYMAS 

 

Suskystintų dujų barą sudaro:   

1. Suskystintų dujų parkas Nr.1 (toliau - SDP-1);  

2. Suskystintų dujų parkas Nr.2 (toliau - SDP-2). 

 

1. SDP-1 skirtas priimti, sandėliuoti, krauti į geležinkelio cisterninius vagonus ir autocisternas 

prekines suskystintas naftos dujas (toliau - SND), kurių komponentai pumpuojami iš LK-1 ir LK-2 

kompleksų. 

SDP-1 sudaro: talpyklų parkai, suskystintų naftos dujų parko siurblinė, nutekamųjų vandenų 

siurblinė, butanų pumpavimo į benzinų sumaišymo stotį įranga, autocisternų užpildymo siurblinė, 

fakelų ūkis. 

SDP-1 talpyklų parkus Nr.1÷4 sudaro 16 horizontalių talpyklų T-7÷22, kurių kiekvienos tūris 

200 m³. Visos talpyklos skirtos saugoti propano – butanų mišinio tipo SND. 

SDP-1 talpyklų parkai Nr.5, 6 sudaryti iš 6 sferinių talpyklų. T-1÷3 ir T-4÷6. Vienos talpyklos 

tūris 600 m³. T-1÷6 skirtos saugoti butanų frakcijai. 

SDP-1 talpyklų parkai Nr.1-2, 3-4, 5 ir 6 atskirti nuo aplinkinės teritorijos žemės pylimais, kurie 

užtikrina avarijos metu galinčių išsipilti suskystintų naftos dujų sulaikymą. Parkuose įrengta 

kanalizacija. 

SDP-1 sumontuota 10 lafetinių stovų, 1 priešgaisrinis vandens telkinys (250 m³). Prie sferinių ir 

horizontalių talpyklų įrengta stacionari priešgaisrinė aušinimo sistema. Talpyklų parkuose sumontuoti 

uždujinimo analizatoriai. 

Talpyklų saugiam eksploatavimui užtikrinti sumontuoti apsauginiai vožtuvai. Slėgiui talpykloje 

padidėjus virš darbinės leistinos vertės, apsauginis vožtuvas atsidaro ir susidariusį slėgį sumažina 

išleisdamas dalį dujų į fakelinį vamzdyną ar į atmosferą. Talpose yra po du apsauginius vožtuvus, 

kurių vienas yra darbinis, o kitas - rezervinis. 

Talpyklose sumontuoti lygio matavimo prietaisai ir avarinio lygio signalizatoriai, kurių 

rodmenys išvesti į SDP-1 operatorinę. 

Talpyklų parkuose sumontuotas garo ir mažo slėgio azoto vamzdynai, kurie naudojami ruošiant 

talpyklas remontui.  

Iš suskystintų naftos dujų išsiskyrusiam ir susikondensavusiam vandeniui drenuoti iš talpyklų 

sumontuota drenažinė sistema. 

Elektros sklendžių valdymas atliekamas šalia sklendės sumontuotais jungikliais arba distanciniu 

būdu iš operatorinės. 

Gamybiniai, lietaus ir polaidžio vandenys iš parkų savitaka patenka į fekalinės ir nutekamųjų 

vandenų siurblinės priėmimo rezervuarus, iš kurių išpumpuojami į atitinkamas Valymų įrengimų 

cecho nuotekų sistemas. Nutekamųjų vandenų siurblinėje sumontuota tiekiamoji, ištraukiančioji ir 

avarinė ventiliacija, ir įrengti uždujinimo analizatoriai. 

Oro apykaitai siurblinėse užtikrinti naudojami nuolat veikiantys tiekiantieji ir  ištraukiamieji 

ventiliatoriai. 
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Ventiliacinėse kamerose sumontuoti tiekiantieji ventiliatoriai žiemos metu orą tiekia per 

kaloriferius, kuriuose oras pašildomas. 

Siurblinėse taip pat sumontuoti avariniai ventiliatoriai, kurie automatiškai įsijungia kai suveikia 

uždujinimo analizatoriai. 

Oro tiekimas į operatorinę ir elektros pastotę priverstinis, be ištraukiamosios ventiliacijos. 

SDP-1 technologinėje siurblinėje sumontuoti septyni išcentriniai siurbliai. Siurblinėje, siekiant 

užtikrinti saugią ir tinkamą darbo aplinką, taip pat sumontuota: 

- tiekiamoji, ištraukiančioji ir avarinė ventiliacija. Avarinis ventiliatorius automatiškai 

įsijungia suveikus uždujinimo analizatoriams; 

- gaisro ir uždujinimo signalizacijos sistema. 

SDP-1 fakelų ūkį sudaro fakelinė žvakė, fakelinė talpa SP-1, kuro dujų separatorius SP-1/1. 

Fakelinė žvakė skirta suskystintų naftos dujų dujinei fazei iš SDP-1 ir SDP-2 sudeginti, 

atsidarius talpyklų ir vamzdynų apsauginiams vožtuvams, ruošiant talpas ar technologinius vamzdynus 

remontui, ruošiant v/c pylimui, remontui. 

Fakelinė talpa SP-1 (25 m
3
) skirta suskystintų naftos dujų skystajai fazei surinkti. 

Nuolatinis fakelinės žvakės degiklių degimas palaikomas sumontuotais 3 budinčiais degikliais, į 

kuriuos kuro dujos tiekiamos per separatorių SP-1/1 iš bendragamybio kuro dujų tinklo.  

Inertinės dujos (mažo slėgio azotas) skirtos fakelinei žvakei prapūsti, ruošiant ją remontui. 

Suskystintų dujų baro SDP-1 vykdomos veiklos avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos 

vertinimo analizė pateikta 63 priedo 33 aplanke. 

 

2. SDP-2 skirtas priimti, sandėliuoti, krauti į geležinkelio cisterninius vagonus prekines 

suskystintas naftos dujas, kurių komponentai pumpuojami iš mazuto giluminio perdirbimo komplekso 

(KT-1/1). 

SDP-2 sudaro: talpyklų parkai, suskystintų naftos dujų parko siurblinė, nutekamųjų vandenų 

siurblinė. 

SDP-2  talpyklų parką Nr.1 sudaro 7 horizontalios talpyklos T-52÷58, kurių kiekvienos tūris 

200 m³. Visos talpyklos skirtos saugoti propano – propileno frakciją (PPF). 

SDP-2 talpyklų parkai Nr.2, 3, 4 sudaryti iš 6 sferinių talpyklų T-59, 60, T-61, 62 ir T-63. 64, 

kurios sugrupuotos po dvi talpyklas. Vienos talpyklos tūris 600 m³. T-59÷64 skirtos saugoti      butanų 

– butenų (BBF) frakciją. 

SDP-2 talpyklų parkai Nr.1, 2, 3 ir 4 atskirti nuo aplinkinės teritorijos žemės pylimais, kurie 

užtikrina avarijos metu galinčių išsipilti suskystintų naftos dujų sulaikymą. Parkuose įrengta 

kanalizacija. 

Gaisrui gesinti suskystintų dujų parke Nr.2 sumontuoti 6 lafetiniai stovai, 2 priešgaisriniai 

vandens telkiniai (250 m³). Prie sferinių ir horizontalių talpyklų įrengta stacionari priešgaisrinė 

aušinimo sistema. Talpyklų parkuose sumontuoti uždujinimo analizatoriai. 

Talpyklose sumontuoti lygio matavimo prietaisai ir avarinio lygio signalizatoriai, kurių 

rodmenys išvesti į SDP-2 operatorinę. 

Talpyklų parkuose sumontuoti garo ir mažo slėgio azoto vamzdynai, kurie naudojami ruošiant 

talpyklas remontui.  

Iš suskystintų naftos dujų išsiskyrusiam ir susikondensavusiam vandeniui drenuoti iš talpyklų 

sumontuota drenažinė talpa T-149. 

Elektros sklendžių valdymas atliekamas šalia sklendės sumontuotais jungikliais arba distanciniu 

būdu iš operatorinės. 

Gamybiniai, lietaus ir polaidžio vandenys iš parkų savitaka patenka į fekalinės ir nutekamųjų 

vandenų siurblinės priėmimo rezervuarus, iš kurių išpumpuojami į atitinkamas Valymų įrengimų 

cecho nuotekų sistemas. Nutekamųjų vandenų siurblinėje sumontuota tiekiamoji, ištraukiančioji ir 

avarinė ventiliacija, ir įrengti uždujinimo analizatoriai. 
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Oro apykaitai siurblinėse užtikrinti naudojami nuolat veikiantys tiekiantieji ir  ištraukiamieji 

ventiliatoriai. 

Ventiliacinėse kamerose sumontuoti tiekiantieji ventiliatoriai žiemos metu orą tiekia per 

kaloriferius, kuriuose oras pašildomas. 

Siurblinėse taip pat sumontuoti avariniai ventiliatoriai, kurie automatiškai įsijungia kai suveikia 

uždujinimo analizatoriai. 

Oro tiekimas į operatorinę ir elektros pastotę priverstinis, be ištraukiamosios ventiliacijos. 

Talpyklų saugiam eksploatavimui užtikrinti ant kiekvienos talpyklos sumontuoti keturi 

apsauginiai vožtuvai – du darbiniai ir du kontroliniai, kurių vienas yra darbinis, o kitas – rezervinis. 

Slėgiui talpykloje padidėjus virš darbinės leistinos vertės, atsidaro apsauginis vožtuvas ir sumažina 

susidariusį slėgį, išleisdamas dalį dujų į fakelinį vamzdyną ar į atmosferą.  

SDP-2 technologinėje siurblinėje sumontuoti keturi išcentriniai siurbliai. Siurblinėje, siekiant 

užtikrinti saugią ir tinkamą darbo aplinką, taip pat sumontuota: 

- tiekiamoji, ištraukiančioji ir avarinė ventiliacija. Avarinis ventiliatorius automatiškai įsijungia 

suveikus uždujinimo analizatoriams; 

- gaisro ir uždujinimo signalizacijos sistema. 

Suskystintų dujų baro SDP-2 vykdomos veiklos avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos 

vertinimo analizė pateikta 63 priedo 34 aplanke. 

 

11.4.5. Siurblinių Nr. 55 ir 15 bare vykdoma veikla.  

 

TECHNOLOGINIO OBJEKTO PASKIRTIS, TRUMPA CHARAKTERISTIKA IR APRAŠYMAS. 

 

Siurblinių Nr.55 ir 15 barą sudaro:   

1. 910-55 siurblinės baras;  

2. 910-15 siurblinės baras. 

 

1. 910-55 siurblinės baras skirtas naftos, naftos produktų priėmimui  iš LK-1, 2, KT-1/1 

kompleksų ir estakadų baro geležinkelio cisterninių vagonų; ruošimui prekinei realizacijai; naftos 

pumpavimui į LK-1, 2 kompleksus; mazuto pumpavimui į KT-1/1 kompleksą, TE, kuro paruošimo 

barą; mazuto, žibalo, A-92 benzino pumpavimui į  cisterninius vagonus naftos ir mazuto pylimo bei 

išpylimo geležinkelio estakadoje (910-10) bei šviesiųjų naftos naftos produktų pylimo ir naftos 

išpylimo geležinkelio estakadoje (910-50).  

55 siurblinės barą sudaro: rezervuarų parkas (Rz - 5 ÷ 20),  naftos ir naftos produktų siurblinė. 

55 siurblinės baro rezervuarų parke sumontuoti 16 (PBC - 20.000 tipo) vertikalių plieninių   

cilindrinių rezervuarų, skirtų naftos ir prekinės produkcijos saugojimui. 

Rezervuarų parke Rz - 5 ÷ 20 saugoma sekanti produkcija: 

 nafta - bendras talpumas 60 000 m
3
 (Rz-12, 13, 14.), 

 krosnių mazutas - bendras talpumas 80 000 m
3
 (Rz-5, 7, 9, 11),  

 pirminio perdirbimo mazutas - bendras talpumas 60 000 m
3 

 (Rz-6, 8, 10),  

 žibalas - bendras talpumas 40 000 m
3
 (Rz-15, 17),  

 AI-92 benzinas - bendras talpumas 60 000 m
3
  (Rz-20, 19, 18), 

 pirminio distiliavimo benzinas  - bendras talpumas 20 000 m
3
 (Rz-16). 

Rezervuarų parke Rz - 5 ÷ 20 sumontuota autonominė gaisro gesinimo putomis ir aušinimo 

vandeniu sistemos. Kiekvienas rezervuaras atskirtas nuo aplinkinės teritorijos žemės pylimais, kurie 

užtikrina avarijos metu galinčių išsipilti produkto sulaikymą. Parke įrengta kanalizacija. 

Naftos ir naftos produktų siurblinę sudaro trys siurblių salės, kuriose sumontuoti 16 siurblių ir 

keturios ventiliacinės kameros. Siurblių elektros varikliams įtampa tiekiama iš TTP - 18 pastotės. 
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Siurblinėje, siekiant užtikrinti saugią ir tinkamą darbo aplinką, taip pat sumontuota: tiekiamoji, 

ištraukiančioji ir avarinė ventiliacija. Avarinis ventiliatorius automatiškai įsijungia suveikus 

uždujinimo analizatoriams; autonominė gaisro gesinimo putomis sistema; uždujinimo signalizacijos 

sistema.  

910-55 siurblinės bare vykdomos veiklos avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo 

analizė pateikta 63 priedo 24 ir 25 aplanke. 

 

2. 910-15 siurblinės baras skirtas žaliavinės naftos priėmimui iš naftotiekio ,,Draugystė“ ir 

Būtingės terminalo, saugojimui, pumpavimui į LK-1, 2 kompleksus ir į Būtingės terminalą. 

910-15 siurblinės barą sudaro: žalios naftos rezervuarų parkas (Rz - 21 ÷ 24),  2 naftos siurblinės. 

Žalios naftos rezervuarų parką (Rz - 21 ÷ 24) sudaro 4 vertikalūs plieniniai cilindriniai 

rezervuarai Rz-21, 22, 23, 24 su plaukiojančiais stogais РВС-50000, kiekviename iš jų  telpa po    50 

000 m
3
 naftos. Šie rezervuarai turi įrengtas mobilias gesinimo putomis ir vandens aušinimo sistemas. 

Kiekvienas rezervuaras atskirtas nuo aplinkinės teritorijos žemės pylimais, kurie užtikrina avarijos 

metu galinčių išsipilti naftos sulaikymą. Parke įrengta kanalizacija. 

Nafta naftos tiekimo metu patekdavo į žaliavinės naftos priėmimo punktą iš magistralinio 

naftotiekio Polockas-Biržai (atsišakojimas nuo ,,Draugystės“ naftotiekio) 

Rezervuaruose yra įrengta nusistovėjusio vandens drenavimo sistema su požeminėmis talpomis. 

Pirmojoje 15 siurblinės baro naftos siurblinėje sumontuoti keturi siurbliai. Siurbliai skirti 

pumpuoti naftą į LK-1, 2 kompleksus. Taip pat perpumpuoti naftą iš vieno rezervuaro į kitą 

rezervuarą. 

Siurblinėje, siekiant užtikrinti saugią ir tinkamą darbo aplinką, taip pat sumontuota: tiekiamoji, 

ištraukiančioji ir avarinė ventiliacija. Avarinis ventiliatorius automatiškai įsijungia suveikus 

uždujinimo analizatoriams; mobili priešgaisrinė gesinimo putomis sistema; sprogimo ir uždujinimo 

signalizacijos sistema. 

Antroje naftos siurblinėje sumontuoti du siurbliai, skirti pumpuoti naftą iš rezervuaro Rz-23 į 

Būtingės naftos siurblinę.  

15 siurblinėje taip pat sandėliuojamas ir duozuojamas į mazutą priedas ASB-50. 

- 33 siurblinė.  

Skirta denatūruoto bioetanolio, daugiaoktaninio benzino komponento su ETBE bei 

daugiaoktaninio (toliau - DOK) benzino komponento su MTBE priėmimui, saugojimui ir tiekimui į 

benzino sumaišymo stotį (45 siurblinę) benzinų gamybai. 

33 siurblinę sudaro rezervuarų parkas (Rz-65, 68, 69), siurblinė bei denatūruoto bioetanolio 

išpylimo aikštelė. Bioetanolis į 33 siurblinę atvežamas autocisternomis ir naudojant siurblį 

išpumpuojamas į rezervurą. Bioetanolis saugomas rezervuare Rz-69 ir tiekiamas siurbliu į benzino 

sumaišymo stotį (45 siurblinę). 

AOK, ETBE į 33 siurblinę tiekiamas iš KT-1/1 komplekso MTBE gamybos technologinio 

įrenginio ir saugomas rezervuare Rz-68.  

AOK, MTBE į 33 siurblinę tiekiamas iš KT-1/1 komplekso MTBE gamybos technologinio 

įrenginio ir saugomas rezervuare Rz-65.  

910-15 siurblinės bare avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo analizė buvo 

atlikta projektuojamiems 100 000 m
3
 naftos rezervuarams pateikta 63 priedo 29 aplanke. 

 

11.4.6. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo bare vykdoma veikla  

 

TECHNOLOGINIO OBJEKTO PASKIRTIS, TRUMPA CHARAKTERISTIKA IR APRAŠYMAS  

 

Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo barą sudaro:   

1. Benzino ir dyzelino sumaišymo baras;  
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2. Kuro paruošimo baras. 

 

1. Benzino ir dyzelino sumaišymo barą sudaro sekančios siurblinės: 

25 siurblinė skirta naftos produktų - 98, 95, 92 markių benzinų, 95 markės benzino su ETBE, 

etilo spiritu, dyzelino, dyzelino su PRME bei reaktyvinių variklių kuro JET A-1 - tiekimui į naftos 

produktų krovos terminalą. 25 siurblinėje taip pat sandėliuojamas ir tiekiamas į benzino sumaišymo 

stotį priedas benzinui Kerobit TP-26-S. 25 siurblinę sudaro sudaro technologinių vamzdynų estakados, 

siurblinės pastatas bei priedų sandėliavimo bei dozavimo įranga. 

35 siurblinė skirta šviesiųjų naftos produktų priėmimui iš LK-1, 2, KT-1/1 kompleksų, jų 

saugojimui ir išpumpavimui į geležinkelio cisterninius vagonus pylimo estakadose. 35 siurblinę 

sudaro: šviesiųjų naftos produktų rezervuarų parkas, mašinų salė. 

Šviesių naftos produktų parke yra 20 vertikalių cilindrinių rezervuarų su pontonais ir dvigubu 

sandarintuvu. 

95 markės benzino parke yra 7 PBC – 10000 tipo rezervuarai, kurių bendra talpa yra 70 000 m
3
, 

jų technologiniai numeriai Rz-37, 38, 39, 40, 41, 42, 49. 

Benzino komponentų parke yra 7 PBC – 10000 tipo rezervuarai, kurių bendra talpa yra 70 000 

m
3
, jų technologiniai numeriai Rz-31, 32, 33, 34, 35, 36, 50. 

Dyzelino parke yra 6 PBC – 20000 tipo rezervuarai, kurių bendra talpa yra 120 000 m
3
, jų 

technologiniai numeriai Rz-43, 44, 45, 46, 47, 48. 

35 siurblinėje taip pat sandėliuojamas ir dozuojamas priedas DCI-6A. Minėtas priedas gali būti 

dozuojams tik gaminant 92 markės benziną, skirtą JAV rinkai. 

Naftos produktų išsiliejimo iš rezervuarų (avarijos atveju) lokalizavimui, teritorijos dalis apie 

juos aptverta žemių pylimais – PBC - 10000 tipo rezervuarai sugrupuoti po du, o dyzelino ir saugojimo 

rezervuarai bei Rz-49 ir Rz-50  po vieną. 

Visiems rezervuarams sumontuotos stacionarios aušinimo vandeniu ir gesinimo putomis 

sausvamzdžių sistemos. 

Benzino komponentų rezervuarų teritorija iki pylimų išbetonuotos. 

Mašinų salę sudaro dvi siurblių salės, kuriose yra 14 siurblių. Siurblinėje, siekiant užtikrinti 

saugią ir tinkamą darbo aplinką, taip pat sumontuota: tiekiamoji, ištraukiančioji ir avarinė ventiliacija. 

Avarinis ventiliatorius automatiškai įsijungia suveikus uždujinimo analizatoriams; uždujinimo 

signalizacijos sistema. 

45 siurblinė skirta sumaišyti sunkų riformatą, stabilų katalizinio krekingo benziną, izomerizatą, 

daugiaoktaninį benzino komponentą, metiltretbutieterį (MTBE), oligomerizatą, alkilatą, N-butaną ir 

hidrogenizatą. Paskirtis - gauti galutinius produktus: 95, 98, arba 92 markių benzinus. 

Siurbliais, reguliavimo vožtuvais ir stacionariais maišytuvais komponentai yra sumaišomi ir 

gaunamas prekinis produktas. 45 siurblinėje yra 10 siurblių. Gauto benzino kokybė analizuojama 

panaudojant infraraudono spektro analizatorių. Prekinis benzinas sertifikuojamas kokybės tyrimų 

centre. 

Galutiniai produktai saugojami rezervuaruose Rz-37, 38, 39, 40, 42, 49 ir Rz-18, 19, 20. 

Paruošti produktai 35, 25, ar 55 siurblinių siurbliais tiekiami į geležinkelio pylimo estakadas, 

naftos produktų krovos terminalą, iš kurio transportuojami už gamyklos ribų. 

Benzino ir dyzelino sumaišymo bare vykdomos veiklos avarijų pavojaus identifikavimas ir jų 

rizikos vertinimo analizė pateikta 63 priedo 26, 27, 28, 30, 32 aplankuose. 

 

2. Kuro paruošimo barą sudaro šie mazgai: 

2.1. Tarpinis parkas ir dujų mazgas. 

Tarpinį parką sudaro rezervuarai Rz-84, 85, 86, 87, 88, 89, 102, 103, kurie skirti benzino, žibalo 

bei dyzelino frakcijoms kaupti prieš tolesnį jų perdirbimą, mechaninėms nuosėdoms ir vandeniui 

nusistovėti ir po to joms nudrenuoti. Išvardinti naftos produktai yra pusfabrikačiai ir tiekiami iš LK-2 
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komplekso S-100 (atmosferinės rektifikacijos), o hidrovalytas benzinas iš LK-1 ar LK-2 kompleksų S-

200.  

Tarpinio parko rezervuarai Rz-84, 85, 86, 87, 88, 89 yra vertikalaus cilindro formos, kurių 

kiekvieno talpa 2 000 m
3
, o hidrogenizato rezervuarų Rz-102, 103 kiekvieno tūris – 700 m

3
. 

Siekiant sumažinti ypač lengvų benzino frakcijų išgaravimą ir dėl to atsirandančius nuostolius 

rezervuaruose Rz-84, 85 sumontuoti plūdrieji ekranai (pontonai).  

Dujų mazgo paskirtis – atskirti dujų kondensatą nuo kuro dujų, kuriomis kūrenamos įmonės 

technologinės krosnys, nukreipti kuro perteklių į įmonės fakelų sistemą. 

Kondensatui atskirti nuo dujų, tiekiamų iš LK-2 komplekso sekcijų S-200, 300, 400 yra 

sumontuota talpa-separatorius T-1117A, kurios tūris 50 m
3
. Mažo slėgio dujos iš LK-2 komplekso 

sekcijos S-100 nukreipiamos į talpą-separatorių T-118A, kurios talpa 20 m
3
.  

Iš LK-1 komplekso sekcijų S-200, 300, 400 tiekiamoms dujoms sumontuota 50 m
3
 tūrio talpa-

seperatorius T-110.   

2.2. Pakurų mazuto mazgas.  

Pakurų mazuto mazgas skirtas aprūpinti bendrovės technologinius įrenginius pakurų mazutu bei 

apskaičiuoti bendrovėje sunaudoto skysto kuro balansą. Pakurų mazuto mazgą sudaro mazuto 

rezervuarai Rz-92, 93, siurblinė. Mazutas į bendrovės teritorijoje veikiančius įrenginius paduodamas 

per bendragamyklinius žiedus Nr.1 ir Nr.2.  

Žiedu Nr.1 mazutas patenka į LK-1 ir bitumų gamybos įrenginius, o žiedu Nr.2 - į LK-2 ir KT-

1/1 įrenginius. 

Pakurų mazuto mazge taip pat sandėliuojami ir duozuojami į kūrenamą mazutą priedai CHIMEC 

5231 ir CHIMEC 5035. 

2.3. Reaktyvinio kuro mazgas.  

Reaktyvinio kuro mazgas skirtas reaktyvinio kuro JET A-1 ruošimui ir jo perpumpavimui į     

Prekių - žaliavų cecho rezervuarus Rz-15, 17.  

JET A-1 kuras paruošiamas, įvedant į hidrovalyto žibalo frakciją 140 – 230 
0
C (bazinis kuras) 

antioksidacinį priedą Kerobit TP-26 ir antistatinį priedą Stadis 450 gerinančias eksploatacines jo 

savybes: 

-  antioksidacinis priedas lėtina produkto senėjimo procesą, stabdo oksidacijos nuosėdų 

formavimąsi; 

-  antistatinis priedas padidina naftos produkto elektrinį laidumą. 

Reaktyvinių variklių kuro paruošimo mazgą sudaro: 

- rezervuarų parkas (Rz-97, 98, 99, 100, kiekvienas po 3000 m
3
) – hidrovalytos žibalo frakcijos, 

sumaišytos su antioksidaciniu priedu priėmimui, nusistovėjimui ir laboratorinei kontrolei; 

- sumaišymo blokas – priedų tirpalų ruošimo maišyklės ir maišytuvai; 

- siurblinė; 

- filtrų blokas.  

Kuro paruošimo bare vykdomos veiklos avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo 

analizė pateikta 63 priedo 31 aplanke. 

 

11.5. NAFTOS PRODUKTŲ KROVOS CECHE VYKDOMA VEIKLA 

 
Naftos produktų krovos cechą sudaro: 

1. Krovos baras Nr.1; 

2. Krovos baras Nr.2; 

3. Krovos baras Nr.3.         

 

11.5.1. Krovos bare Nr.1 vykdoma veikla 
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TECHNOLOGINIO OBJEKTO PASKIRTIS, TRUMPA CHARAKTERISTIKA IR APRAŠYMAS  

 

Krovos barą Nr. 1 sudaro: 

1. Tamsiųjų naftos produktų pylimo ir išpylimo estakada 910-10; 

2. Šviesiųjų naftos produktų pylimo estakada 910-30;  

         3. Šviesiųjų naftos produktų pylimo ir naftos produktų išpylimo estakada 910-50;  

4. Šviesiųjų naftos produktų išpylimo estakada 910-70; 

5. Techniškai netvarkingų vagonų cisternų išpylimo estakada 910-80. 
 

1. Tamsiųjų naftos produktų pylimo ir išpylimo estakada 910-10. 

Estakada 910-10 skirta mazuto pylimui į vagonus cisternas ir tamsių naftos produktų išpylimui. 

Iš karto estakadoje galima pripilti arba išpilti 64 keturašius vagonus cisternas - po 32 vagonus cisternas 

iš abiejų pusių. Vamzdyno Ds 400, l-400m. Našumas-2500 m3/h. 
 

2. Šviesiųjų naftos produktų pylimo estakada 910-30.  

Estakada 910-30 (Taškinio pylimo estakada) skirta reaktyvinio kuro, dyzelinų D-1 (iš rezervuarų 

Rz-46,47,48) D-2 (iš rezervuarų Rz-43,44,45), benzino US-92, benzino 95MTBE, benzino 95DDE, 

benzino AI-98, bei benzino komponentų pylimui į vagonus cisternas. Vamzdyno Ds 400, l-50m. 

Našumas-2500 m3/h. 
 

3. Šviesiųjų naftos produktų pylimo ir naftos produktų išpylimo  estakada 910-50.  

Estakada 910-50 skirta reaktyvinio kuro ir dyzelinų D-1 (iš rezervuarų Rz-46,47,48) D-2 (iš 

rezervuarų Rz-43,44,45)  pylimui į vagonus cisternas ir naftos produktų išpylimui iš vagonų cisternų.  

Vamzdyno Ds 400, l-400m. Našumas-2500 m3/h. 

 

4. Šviesiųjų naftos produktų išpylimo estakada 910-70. 

Iš abiejų estakados 910-70 pusių sumontuotas kolektorius ir 20 vienetų išpylimo įrengimų (YCH-

175). Vienu metu estakadoje galima išpilti 20 keturašių vagonų cisternų - po 10 vagonų cisternų iš 

abiejų pusių. Vamzdyno Ds 200 l-250 m. Našumas-600 m3/h. 

5. Techniškai netvarkingų vagonų cisternų išpylimo estakada 910-80. 

Estakada 910-80 skirta techniškai netvarkingų vagonų cisternų išpylimui per viršutinį liuką arba 

apatinį vožtuvą. Vienu metu galima išpilti 4 vagonus cisternas. Vamzdyno Ds 200 l-50m. Našumas-60 

m3/h. 

Krovos bare Nr.1 vykdomos veiklos avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo 

analizė pateikta 63 priedo 25, 35, 36 aplankuose. 

 

11.5.2. Krovos bare Nr.2 vykdoma veikla 

                         

TECHNOLOGINIO OBJEKTO PASKIRTIS, TRUMPA CHARAKTERISTIKA IR APRAŠYMAS  

 

Krovos barą Nr. 2 sudaro: 

1. Tamsiųjų naftos produktų pylimo ir išpylimo estakada 910-10/3; 

2. Tamsiųjų naftos produktų  pylimo autoestakados  Nr.1, 2-190-10;  

         3. Tamsiųjų naftos produktų  pylimo autoestakados  Nr.3-190-10;  

4. Tamsiųjų naftos produktų  pylimo geležinkelio estakada  Nr.4-190-10; 

5. Naftos priėmimo iš autocisternų estakada 930-01. 

                      

1. Tamsiųjų naftos produktų  išpylimo estakada 190 -10/3.   
Estakada 190-10 skirta naftos, mazuto, vakuuminio distiliato išpylimui iš cisterninių vagonų. 

Vienu metu galima išpylinėti estakadoje 20 keturašius cisterninius vagonus - po 10 cisterninių vagonų 
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iš abiejų  estakados pusių. Naftos  krovos našumas 60 t/val., vamzdyno skersmuo 80 mm, ilgis 900 m. 

Vakuuminio distiliato krovos našumas 300 t/val., vamzdyno skersmuo 250 - 400 mm, ilgis 300-800 m. 

2. Tamsiųjų naftos produktų  pylimo autoestakados  Nr.1, 2 - 190 -10.  

Tamsiųjų naftos produktų  pylimo autoestakados Nr.1, 2 skirtos naftos produktų (bitumui) 

pylimui į autocisternas. Autoestakadoje Nr.1 vienu metu galimas pylimas į vieną autocisterną iš talpų 

T-19, T-20, T-21, T-22. Vamzdyno skersmuo 150 mm, ilgis 30 m, krovos našumas 150 t/val 

Autoestakadoje Nr.2 vienu metu galimas pylimas į dvi autocisternas iš talpų T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, 

T-12, T-13, T-14. Vamzdyno skersmuo 150 mm, ilgis 120 m, krovos našumas 150 t/val. 

3. Tamsiųjų naftos produktų  pylimo autoestakados  Nr.3 - 190 -10. 

Tamsiųjų naftos produktų  pylimo autoestakada Nr.3 skirta naftos produktų (mazutui) pylimui į 

autocisternas. Autoestakadoje Nr.3 vienu metu galimas mazuto pylimas į dvi autocisternas. Vamzdyno 

skersmuo 150 mm, ilgis 15 m, krovos našumas 150 t/val. 

4. Tamsiųjų naftos produktų  pylimo geležinkelio estakada  Nr.4 - 190 -10. 

Geležinkelio estakada Nr. 4 skirta pilti bitumą į geležinkelio cisterninius vagonus. Geležinkelio 

estakadoje vienu metu galima pilti bitumą į 6-is geležinkelio cisterninius vagonus. Bitumo pylimas 

vykdomas iš talpų T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14. Vamzdyno skersmuo 150 mm, ilgis 

120 m, krovos našumas 150 t/val. 

5. Naftos priėmimo iš autocisternų estakada 930-01. 

Naftos priėmimo iš autocisternų estakada skirta naftos ir riebalų rūgščių metilo esterio (RRME) 

išpylimo iš autocisternų. Estakadoje vienu metu galimas naftos išpylimas iš 3-jų autocisternų, 

vamzdyno skersmuo 100 mm, ilgis 800 m, krovos našumas 60 t/val  ir RRME išpylimas iš vienos 

autocisternos, vamzdyno skersmuo 80 mm, ilgis 220 m, krovos našumas 55 t/val.  

 

11.5.3. Krovos bare Nr.3 vykdoma 

                         

TECHNOLOGINIO OBJEKTO PASKIRTIS, TRUMPA CHARAKTERISTIKA IR APRAŠYMAS  

 

Krovos barą Nr. 3 sudaro: 

1. Suskystintų dujų pylimo estakada Nr. 1; 

2. Suskystintų dujų pylimo estakada Nr. 2;  

         3. V/cisternų paruošimo estakada (3 geležinkelio kelias);  

4. Autocisternų užpylimo kolonėlė; 

5. Naftos produktų krovos terminalas. 

                      

1. Suskystintų dujų pylimo estakada Nr. 1. 

Suskystintų dujų pylimo estakada Nr. 1 skirta pilti suskystintas dujas į 903, 908, 15-1519 tipo 

geležinkelio cisternas. Vienu metu galima pilti SPBT– 14v/cisternų, arba ASND - 14 v/ cisternų, BT 6 

arba 16 v/cisternų, priklausomai per kurį technologinį vamzdyną pilasi, taip pat 10 v/cisternų 

izobutano. Didžiausias Ds-300. Vamzdyno ilgis 175 metrai. Srautas 630 m3 vienam pylimui, arba apie 

180 t/val. 

 

2. Suskystintų dujų pylimo estakada Nr. 2. 

Suskystintų dujų pylimo estakada Nr. 2 skirta pilti suskystintas dujas į 903, 908, 15-1519 tipo 

geležinkelio cisternas. Vienu metu galima pilti ASND arba SPBT po 9 v/ cisternas, arba BT (BBF) 20 

v/ cisternų. Didžiausias Ds 300. Vamzdyno ilgis 250 metrų. Srautas 630 m3 vienam pylimui, arba 180 

t/ val. 

 

3. V/cisternų paruošimo estakada (3 geležinkelio kelias). 
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Suskystintų dujų išpylimo estakada. Vienu metu galima išpilti 20 v/cisternų. Ds 150, vamzdyno 

ilgis 250 metrų. 

 

4. Autocisternų užpylimo kolonėlė. 

Auto cisternų užpylimo kolonėlė skirta suskystintas dujas pilti į dujovežius. Vienu metu galima 

pilti 3 dujovežius ASND arba SPBT dujomis. Darbinis srautas 1000 – 1100 l/min., maksimalus 1463 l/ 

min. (suveikia blokuotė).Vamzdyno Ds 150, užpylimo rankovės Ds 80.  

 

5. Naftos produktų krovos terminalas. 

Skirtas užpilti šviesius naftos produktus automobilines cisternas. 

Iš RZ 1-2  kurio tūris 400 m3 pilamas 95 benzinas su MTBE, debitas 280 m3/h. 

Iš RZ 7-1,7-2 kurių tūris po 700 m3, pilamas 95 benzinas su DDE, debitas 280 m3/h. 

Iš RZ 5-2, 6-1 kurių tūris po 700 m3, pilamas dyzelinas su RRME, debitas 280 m3/h. 

Iš RZ 2-1 kurio tūris 400 m3, pilamas dyzelinas be RRME, debitas 280 m3/h.  

Iš RZ 3-1 kurio tūris 400 m3, pilamas JET A1, debitas 150 m3/h. 

Projektinis terminalo pajėgumas: benzino – 12.500 t/mėn, dyzelino – 20.000 t/mėn, JET A1 

4.500 t/mėn. 

Iki rezervuarų sumontuoti ir nutiesti Ds 150 vamzdžiai, iš rezervuarų į siurblinę Ds 250. 

Vamzdyno ilgis nuo prekių - žaliavų cecho iki terminalo apie 2 km. 

 

Krovos bare Nr.3 vykdomos veiklos avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo 

analizė pateikta 63 priedo 33, 34, 37 aplankuose. 
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11.6. CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ LAIKYMAS IR TIEKIMAS  

 

11.6.1. Cheminių medžiagų ir preparatų priėmimas į Centrinių sandėlių cheminių 

medžiagų ir preparatų sandėlį 

 

1. Iki pavojingųjų medžiagų priėmimo, atliekami paruošiamieji darbai: nustatomos laikymo 

vietos, dirbantieji aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir pan.  

2. Prieš atliekant darbus susipažįstama ir vadovaujamasi sandėliuojamų pavojingųjų medžiagų 

saugos duomenų lapais  paruoštais valstybine kalba.  

3. Sandėliuojamų pavojingų medžiagų saugos duomenų lapai laikomi darbuotojams prieinamoje 

vietoje. 

4. Pristatomos į Gamyklą pavojingųjų medžiagų pakuotės ženklinamos etiketėmis valstybine 

kalba. 

5. Iki pavojingųjų medžiagų pristatymo į Centrinių sandėlių cheminių medžiagų ir preparatų 

sandėlį apie pristatomų pavojingųjų medžiagų kiekį, taros tipą, informuojami šio padalinio asmenys 

atsakingi už pavojingųjų medžiagų priėmimą, laikymą, išdavimą, kartu pateikiami ir saugos duomenų 

lapai. 

        6. Visos be išimties materialinės vertybės priimamos į sandėlį, pagal materialinių vertybių 

pobūdį, patikrinamos matavimo, svėrimo, skaičiavimo ar kitu kontrolės būdu.  

        7. Sandėlininkas, priimdamas į sandėlį prekes ir/ar materialines vertybes, atlieka jų  vizualią 

apžiūrą, t.y. nustato jų rūšį, kiekį, kokybę. Prekių kokybė nustatoma pagal galiojančius standartus, 

technines sąlygas, kokybės sertifikatus, kokybinių charakteristikų suderinimo protokolus, pavyzdžių 

etalonus arba materialinių vertybių įvertinimo ekspertizes liudijančius dokumentus. 

        8. Jei pavojingoji medžiaga nepažymėta atitinkama etikete, nesupakuota, neturi saugos duomenų 

lapo, tai tokia medžiaga į sandėlį nepriimama.  

 

11.6.2. Cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimas 

 

        9. Pavojingos medžiagos laikomos grupėmis pagal joms gesinti naudojamas medžiagas (vanduo, 

putos, ir t. t.), vadovaujantis saugos duomenų lapuose pateikta informacija. 

        10. Sandėliavimo vietose iškabinamas pavojingųjų medžiagų išdėstymo planas, keičiantis 

sandėliuojamų pavojingųjų medžiagų išdėstymui koreguojami ir išdėstymo planai. 

        11. Pavojingosios medžiagos, aktyviai reaguojančios su vandeniu, laikomos atskiroje sandėlio 

patalpoje, hermetiškoje taroje, ne žemiau kaip 15 cm virš grindų.  

        12. Pavojingosios medžiagos esančios maišuose, statinėse ar kitoje taroje laikomos lentynose arba 

rietuvėse:  

        12.1. Rietuvių vietos žymimos juostomis ant grindų, kraunant į rietuves, pakuotės dedamos ant 

medinių ar kitokių padėklų;  

        12.2. Kraunant pavojingas medžiagas ant lentynų ar į rietuves, vadovaujamasi ženklais, 

nurodančiais pakuočių viršų;  

         12.3. Pakuotė kraunama taip, kad etiketė ir pavojingumo simbolis būtų aiškiai matomas;  

         12.4. Pavojingosios medžiagos sandėliuojamos originalioje gamintojo pateiktoje (metalinėje, 

stiklinėje, plastmasinėje) pakuotėje. 

         13. Sandėliavimo vietose praeigos tarp lentynų, rietuvių ir tarpai nuo jų iki sienų labiausiai 

išsikišusių konstrukcijų yra ne siauresni kaip 0,8 m ir neužkrauti. 

         14. Sandėliavimo vietose laikomi visų sandėliuojamų pavojingųjų medžiagų saugos duomenų 

lapai. 

         15. Pavojingosios medžiagos, galinčios savaime užsidegti, laikomos atskirose patalpose, 

hermetiškoje taroje, ir apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio. 
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         16. Sandėliavimo vietose, kuriuose laikomos ypač degios, labai degios bei degiosios medžiagos 

ir preparatai tuščia tara toje pačioje patalpoje, nelaikoma. 

         17. Pavojingosios medžiagas bendros paskirties sandėlių patalpose nefasuojamos, nepilstomos ir 

nedegazuojamos.  

 

11.6.3. Cheminių medžiagų ir preparatų tiekimo tvarka 
 

18. Norėdami gauti materialines vertybes iš Bendrovės centrinių sandėlių, padalinių atsakingi 

darbuotojai buhalterinės apskaitos kompiuterizuotoje užsakymų valdymų programoje formuoja 

materialinių vertybių poreikį.  

19. Bendrovės padalinių įgalioti darbuotojai, kaštų apskaitos programoje rašo užsakymą darbams 

dėl reikalingų materialinių vertybių atvežimo. 

20. Sandėlių baro sandėlininkai atrenka materialines vertybes pagal paraiškas patvirtintas, 

vadovaujantis pirkimų tvarkos nuostatomis. 

21. Suformuoja vidinį ar išorinį (pagal poreikį) prekių gabenimo važtaraštį. Pasirašo grafoje 

krovinį išdavė ir perduoda krovinį ir jį lydinčius dokumentus (važtaraščius, sertifikatus, saugos 

duomenų lapus) krovinių vežimo ekspeditoriui. 

22. Krovinių vežimo ekspeditorius sandėlių baro užsakytu transportu pristato padaliniui ar 

rangovui į jų nurodytą pristatymo vietą.  

 

11.7. ŠILUMINĖJE ELEKTRINĖJE VYKDOMA VEIKLA 

 

OBJEKTO PASKIRTIS, TRUMPA CHARAKTERISTIKA IR APRAŠYMAS 
 

Šiluminės elektrinės paskirtis – aprūpinti Gamyklą elektros energija, garu, termofikaciniu vandeniu ir 

tiekti elektros energiją į bendrą energetikos sistemos tinklą. Pagrindinis katilų kuras – kūrenamasis 

mazutas, tiekiamas vamzdynais iš Gamyklos į 2 ×5000 m
3
ir 1 × 2000 m

3
 talpos mazuto rezervuarus. 

Degimo produktai iš katilų išmetami atmosferą per 250 m aukščio gelžbetoninį kaminą. Elektros ir 

šiluminės energijos gamybos įrenginys įrengtas šiaurinėje į teritorijos dalyje. Elektros ir šiluminės 

energijos gamybos įrenginį sudaro mazuto saugykla, mazuto siurblinė ir vamzdynai. Kūrenamojo 

mazuto saugykla, tai trys antžeminiai 2x5000 ir 1×2000 m
3
 talpos rezervuarai (bendra saugyklos talpa 

– 12 000 m
3
) įrengti žemės pylimu apjuostoje aikštelėje. Mazuto siurblinėje sumontuoti pirmo ir antro 

pakėlimo siurbliai skirti mazuto perpumpavimui ir padavimui į katilus bei recirkuliaciniai siurbliai 

mazuto pašildymui ir temperatūros palaikymui rezervuaruose. Vamzdynai skirti mazuto 

transportavimui iš Gamyklos į mazuto sandėlyje esančius rezervuarus ir iš rezervuarų į katilus. 

Cheminių reagentų saugyklose laikomos ir naudojamos vandens paruošimui šios cheminės medžiagos: 

sieros rūgšties - iki 500 t, natrio hidroksido - iki100 t, trinatrio fosfato - iki 3 t, geležies sulfato - iki 10 

t, 25 % amoniako vandens iki 6 t . 
  

1. Trumpas technologinio proceso aprašymas 

 

Šiluminėje elektrinėje yra šie pavojingi objektai ir ūkiai: 

 

1.1. Elektros ir šiluminės energijos gamybos įrenginio mazuto ūkis:  

 

Paskirtis - priimti iš bendrovės gamyklos gamybinio korpuso įrenginių, saugoti ir išvalytą bei 

pašildytą mazutą paduoti deginimui į katilus. Ūkiui priklauso 2 x 5000 m
3 

ir 1 x 2000 m
3 

 rezervuarai, 

kuriuose saugomas ir technologiniame procese naudojamas pašildytas kūrenamasis mazutas. 

1.2. Elektros ir šiluminės energijos gamybos įrenginio alyvos talpyklų aikštelė: 

Paskirtis - turbinų tepimo ir reguliavimo sistemoms, kt. 
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1.3. Elektros cecho Šiluminės elektrinės operatyvinio baro vandenilio ūkis:  

Paskirtis - gaminti vandenilio dujas ir jomis aušinti elektros generatorius. Ūkiui priklauso 

elektrolizerinė, technologiniai vamzdynai ir 5 x 20 m
3  

talpos vandenilinių dujų slėginiai indai – 

resiveriai. Kiekviename jų, esant 5 bar darbiniam slėgiui, cirkuliuoja po maždaug 18 kg. suslėgtų 

vandenilio dujų. 

1.4. Cheminio vandens valymo įrenginys:  

Paskirtis - saugoti ir paruošti reagentus naudojamus nudruskinti, suminkštinti ir paruošti vandenį 

naudojimui katiluose. Šiame ūkyje saugomas natrio hidroksidas, sieros rūgštis, amoniakinis vandens 

tirpalas, geležies sulfatas, trinario fosfatas, karbohidrazido tirpalas. 

Šiluminėje elektrinėje vykdomų procesų avarijų pavojaus identifikavimas ir jų rizikos vertinimo 

analizė pateikta 63 priedo 38 aplanke. 
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12. DUOMENYS APIE PAVOJINGASIAS MEDŽIAGAS  

 

Ataskaitoje aprašoma apie 2 lentelėje išvardintas ir Gamyklos technologiniuose įrenginiuose 

perdirbamą naftą, technologinio proceso metu naudojamas tarpines ir pavojingasias medžiagas, 

gaminamus naftos produktus bei sandėliuojamas chemines medžiagas ir preparatus, kurių esamas 

kiekis Gamyklos objektuose, viršija kvalifikacinio kiekio, nurodyto Pavojingųjų medžiagų ir mišinių, 

jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms 

medžiagoms kriterijų aprašo,  patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. 

nutarimu Nr. 966 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 517 

redakcija) „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų 

medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių 

priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“, 1 lentelėje „Pavojingų 

medžiagų sąrašas“ ir 3 lentelėje „Pavojingų medžiagų kategorijos“, 2 procentus. Medžiagos, kurių yra 

2 procentai ir mažiau už nustatytąjį jų kvalifikacinį kiekį ir jos laikomos tokioje vietoje, kurioje negali 

sukelti didelės pramoninės avarijos šioje ataskaitoje nepateikiamos ir neaprašomos. Ataskaitos 

prieduose 32-60 pateikiami saugos duomenų lapai, kuriuose aprašytos naftos produktų, cheminių 

reagentų ir preparatų fizinės, cheminės ir toksinės savybės, pavojus žmonėms ir aplinkai bei kitos 

medžiagų charakteristikos. Naftos ir tarpinių medžiagų charakteristikos pateikiamos 12.1 ir 12.2. 

punktuose. 
 

   2 lentelė. Pavojingųjų medžiagų suvestinė 
 

Eil. 

Nr. 
Pavojingosios medžiagos pavadinimas 

Pavojingosios medžiagos esamas 

ar tikėtinas kiekis, t 

1 2 3 

1. Angliavandenilinės dujos 723 

2. Amoniakinis vanduo 25  3 

3. Benzinas 228347 

4. Chimec 5436 18,5 

5. Chimec 5330 25 

6. Chimec 3539 15 

7. GOM LT 20SDY 4,5 

8. Dažiklis Sudan D-RP-250R 4,5 

9. Diela 1500 102,5 

10. Dodiflow 5934 180 

11. Dyzelinas 105316 

12. Etilo spiritas  2450 

13. Ethanox 4737 HF 86 

14. Gudronas 1526 

15. Kūrenamasis mazutas  85413  

16. Kerobit TP 26 49,46 

17. Keropur DP604 22,5 

18. Keropur DP4510C 23,2 

19. Keropur MPIS 22,5 

20. Keropur 3626K 22,5 

21. Kerokorr LA 99C     95 
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1 2 3 

22. Lubrizol 9043F 22,5 

23. Metilo spiritas 501 

24. Metiltretbutileteris 8632 

25. Monoetanolaminas  717 

26. Nafta 250642 

27. Octimise D3505 22,5 

28. Pesla 2000 22,5 

29. Priedas ASB-50 60 

30. Reaktyvinių variklių kuras  50955 

31. Stadis 450 0,677 

32. Suskystintos naftos dujos 6827 

33. Tetrachloretilenas  10,4 

34. Ultrazol 9012SX 22,5 

35. Vandenilio sulfidas 10,63 

36. Vandenilis 11,7 

37. Vakuuminis distiliatas 7284 
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12.1. ŽALIAVOS CHARAKTERISTIKOS 

Nafta 
CAS Nr. 8002-05-9  

JTO kodas 1267  

Esamas ar tikėtinas didžiausias pavojingos medžiagos kiekis 250642 t 

Fizikinės ir cheminės savybės  
 

Parametras Skaitinė reikšmė Pastabos 

Medžiagos cheminė sudėtis  82-87 (masės %) angliavandeniliai 

 11-14 (masės %) vandenilis 

 0,1-5 (masės %) siera 

Fizinis būvis (kieta, skystas, dujos) skystas   

Molekulinė masė 187   

Spalva tamsiai ruda    

Kvapas specifinis   

Tankis 850-870 kg/m
3 

 

Vidutinė virimo temperatūra 110-190 
0
C  

Stingimo temperatūra nuo 0 iki -28  
0
C  

Tirpumas vandenyje, esant 20 
0
C netirpi g/l  

Sočių garų slėgis 33,8 kPa esant 20 
0
C 

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra >500 
0
C  

Šiluminio spinduliavimo tankio ribos 18-40 kW/m
2 

 

Išdegimo greitis 0,04 kg/m
2
·s  

Pliūpsnio temperatūra atvir./uždar. tiglyje - 4/ -35 
0
C  

Sprogimo koncentracijos ribos 1,3-8,94 tūrio %  

DLK gyvenamosios aplinkos ore, vienkartinė 100/1 mg/m
3
 Angliavandenilių C1- C10/  

C12-C19 

DLK gyvenamosios aplinkos ore, paros - mg/m
3
 - 

Ilgalaikio poveikio ribinis dydis IPRD 350/200 mg/m
3
 reaktyvinio k./ benzino fr. 

Trumpalaikio poveikio ribinis dydis TPRD 500/300 mg/m
3 

reaktyvinio k./ benzino fr. 
 

Toksiškumas Toksiška įkvėpus, toksiška prarijus. Naftos angliavandeniliai dirgina kvėpavimo takus, gali 

sukelti vėžinius susirgimus. Nuo ilgalaikio poveikio ir pasikartojančio poveikio sausėja ir trūkinėja oda, galimi 

centrinės nervų sistemos, skrandžio-žarnyno veiklos funkciniai sutrikimai. 

Ekotoksiškumas Vengti patekimo į aplinką. Naftos angliavandeniliai kenksmingi vandens ir sausumos 

organizmams, gali turėti ilgalaikį nepageidaujamą poveikį vandens aplinkai bei dirvožemiui. Naftos garai 

gali kauptis rūsiuose, kanalizacijos ir dėl to gali susidaryti pavojinga situacija, gaisras. 

Stabilumas ir cheminis aktyvumas Esant aplinkos temperatūrai, stabili. Vengti aukštos aplinkos  

temperatūros, kontakto su oksiduojančiomis medžiagomis. 
 

Medžiagos terminio, cheminio skilimo metu susidarančių produktų pavojingumas Degimo metu 
 

išsiskiria azoto ir sieros oksidai, anglies monoksidas ir dioksidas, lakūs organ. junginiai, kietosios dalelės.  

Išsiskiriančios medžiagos pavojingos tiek žmogui, tiek ir gamtinei aplinkai. CO2 JT Bendrojoje klimato 

konvencijoje įvardinta kaip viena pagrindinių „šiltnamio efekto“ sukėlėjų 
 

Pavojingumo klasė ir kategorija Flam. Liq. 2; Asp. Tox.1; Eye Irrit.2; STOT SE 3; Carc. 1B; STOT RE 2; 

Aquatic Chronic 2. 

Pavojingumo frazės H225 Labai degūs skystis ir garai; H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali   

sukelti mirtį; H319 Sukelia smarkų akių sudirginimą; H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą; H350 

Gali sukelti vėžį; H373 Gali pakankti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai; H411 Toksiška 

vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

Atsargumo frazės P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių,-Nerūkyti; 

P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas; P280 Mūvėti apsaugines pirštinas/dėvėti apsauginius 

drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones, P301+P310 Prarijus: Nedelsiant kreiptis į gydytoją; P331 

Neskatinti vėmimo; P501 Turinį arba tarą šalinti atitinkamoje atliekų šalinimo arba perdirbimo aikštelėje , 

vadovaujantis vietos ir nacionaliniais  reikalavimais . 

Lietaratūra Saugos duomenų lapas. Rizikos analizės studija, 2007 m; HN 23:2011. 
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Angliavandenilinės 

dujos 

4 - - > 537 1,8 22,6 Sukelia dusinimą dėl deguonies trūkumo aplinkos ore. 

Žmogų pykina, pasunkėja kvėpavimas, netenkama sąmonės, 

veikia kaip narkotinė medžiaga. 

1800 

Naftos  rektifikacijos  

refliuksas 

4 <  0 - > 400 1,8 9,5 Refliukso garai dirgina kvėpavimo takų ir akių gleivines, 

odą, pasižymi narkotiniu poveikiu. Įkvėpus didelį kiekį garų, 

galimas apsinuodijimas, sąmonės netekimas ir net mirtis. 

Skystas refliuksas patekęs ant odos ar į akis dėl intensyvaus 

garavimo gali sukelti nušalimą.  

1200 

Benzino hidrovalymo  

refliuksas 

4 <  0 - > 400 1,8 9,5 Refliukso garai dirgina kvėpavimo takų ir akių gleivines, 

odą, pasižymi narkotiniu poveikiu. Įkvėpus didelį kiekį garų, 

galimas apsinuodijimas, sąmonės netekimas ir net mirtis. 

Skystas refliuksas patekęs ant odos ar į akis dėl intensyvaus 

garavimo gali sukelti nušalimą. 

1200 

Benzino riformingo 

refliuksas 

4 <  0 - > 400 1,8 9,5 Refliukso garai dirgina kvėpavimo takų ir akių gleivines, 

odą, pasižymi narkotiniu poveikiu. Įkvėpus didelį kiekį garų, 

galimas apsinuodijimas, sąmonės netekimas ir net mirtis. 

Skystas refliuksas patekęs ant odos ar į akis dėl intensyvaus 

garavimo gali sukelti nušalimą. 

1200 

Pentano heksano 

frakcija (PHF) 

4 < 0 - > 300 0,8 8 PHF garai dirgina kvėpavimo takų ir akių gleivines, odą, 

pasižymi narkotiniu poveikiu. Įkvėpus didelį kiekį garų, 

galimas apsinuodijimas, sąmonės netekimas ir net mirtis. 

Skysta PHF patekusi ant odos ar į akis dėl inten-syvaus 

garavimo gali sukelti nušalimą. 

200 

Frakcija C5 - C6 4 < 0 - > 287 0,8 8 Fr. C5-C6 garai dirgina kvėpavimo takų ir akių gleivines, 

odą, pasižymi narkotiniu poveikiu. Įkvėpus didelį kiekį garų, 

galimas apsinuodijimas, sąmonės netekimas ir net mirtis. 

Skysta fr. C5-C6 patekusi ant odos ar į akis dėl intensyvaus 

200 
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garavimo gali sukelti nušalimą. 

Pirminis benzinas 4 < -27 

 

- > 415 1,2 7 Benzino garai pasižymi narkotiniu poveikiu, benzinas 

dirgina kvėpavimo takų ir akių gleivines, odą. Ilgalaikis 

benzino sąlytis su oda gali sukelti odos uždegimą, chro-

niškas egzemas. Įkvėpus didelį kiekį benzino garų, galimas 

apsinuodijimas, sąmonės netekimas ir net mirtis. 

200 

Antriniai benzininiai 

distiliatai (antriniai 

benzinai) 

4 <-27 - > 415 1,2 7 Benzino garai pasižymi narkotiniu poveikiu, benzinas 

dirgina kvėpavimo takų ir akių gleivines, odą. Ilgalaikis 

benzino sąlytis su oda gali sukelti odos uždegimą, chro-

niškas egzemas. Įkvėpus didelį kiekį benzino garų, galimas 

apsinuodijimas, sąmonės netekimas ir net mirtis. 

350 

Lengvasis katalizatas 4 < -27 - > 415 1,2 7 Katalizato garai pasižymi narkotiniu poveikiu, dirgina 

kvėpavimo takų ir akių gleivines, odą. Ilgalaikis katalizato 

sąlytis su oda gali sukelti odos uždegimą, chroniškas 

egzemas. Įkvėpus didelį kiekį garų, galimas apsinuodijimas, 

sąmonės netekimas ir net mirtis. 

200 

Sunkusis  katalizatas 4 < -18 - > 415 1,2 7 Katalizato garai pasižymi narkotiniu poveikiu, dirgina 

kvėpavimo takų ir akių gleivines, odą. Ilgalaikis katalizato 

sąlytis su oda gali sukelti odos uždegimą, chroniškas 

egzemas. Įkvėpus didelį kiekį garų, galimas apsinuodijimas, 

sąmonės netekimas ir net mirtis. 

200 

Izomerizatas 4 < 0 - >415 1 6 Izomerizato garai dirgina kvėpavimo takų ir akių gleivines, 

odą. Skystas produktas patekęs į akis gali sukelti trumpalaikį 

akių graužimą ar paraudimą. Ilgalaikis izomerizato sąlytis su 

oda gali dirginti ir sausinti odą. Įkvėpus didelį kiekį garų, 

350 
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galimas apsinuodijimas, sąmonės netekimas ir net mirtis. 

Oligomerizatas 4 < 0 - >415 1 6 Oligomerizato garai dirgina kvėpavimo takų ir akių 

gleivines, odą. Skystas produktas patekęs į akis gali sukelti 

trumpalaikį akių graužimą ar paraudimą. Ilgalaikis 

oligomerizato sąlytis su oda gali dirginti ir sausinti odą.. 

Įkvėpus didelį kiekį garų, galimas apsinuodijimas, sąmonės 

netekimas ir net mirtis. 

350 

Stabilus krekingo 

benzinas 

4 < minus  

18 

- 290 0,9 6 Benzino garai pasižymi narkotiniu poveikiu, benzinas dirgi-

na kvėpavimo takų ir akių gleivines, odą. Ilgalaikis benzino 

sąlytis su oda gali sukelti odos uždegimą, chroniškas egze-

mas. Įkvėpus didelį kiekį benzino garų, galimas apsinuodiji-

mas, sąmonės netekimas ir net mirtis 

200 

Hidrovalytas 

krekingo benzinas 

4 < minus  

18  

- 290 0,9 6 Benzino garai pasižymi narkotiniu poveikiu, benzinas dirgi-

na kvėpavimo takų ir akių gleivines, odą. Ilgalaikis benzino 

sąlytis su oda gali sukelti odos uždegimą, chroniškas egze-

mas. Įkvėpus didelį kiekį benzino garų, galimas apsinuodiji-

mas, sąmonės netekimas ir net mirtis 

200 

Žibalas 4 > 28 - > 250 0,6 6 Žibalo garai nežymiai dirgina akis ir kvėpavimo takus. 

Užtiškus skystam produktui, sudirginamos akys ir oda. 

Įkvėptas į plaučius skystas produktas gali sukelti cheminį 

plaučių uždegimą. Ilgas ar pakartotinis sąlytis su žibalu 

dirgina odą, sukelia jos sausėjimą. 

350 

Dyzelinė frakcija 

(pirminis dyzelinas) 

4 > 45 60-120 > 300 2 3 Dyzelino garai pasižymi silpnu narkotiniu poveikiu. 

Dyzelinis distiliatas ir jo garai dirgina kvėpavimo takų ir 

akių gleivines, odą. Ilgalaikis dyzelinio distiliato sąlytis su 

350 
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oda gali sukelti dermatitą. 

Antriniai dyzeliniai 

distiliatai 

4 > 45 60-120 > 300 2 3 Dyzelinio distiliato garai pasižymi silpnu narkotiniu 

poveikiu. Dyzelinis distiliatas ir jo garai dirgina kvėpavimo 

takų ir akių gleivines, odą. Ilgalaikis dyzelinio distiliato 

sąlytis su oda gali sukelti dermatitą 

350 

Mazutas 

(atmosferinis) 

4 > 140 91-155 350 1,4 8,0 Mazutas dirgina akių gleivinę ir odą. Ilgalaikis mazuto 

sąlytis su oda, dėl jame esančių policiklinių aromatinių 

angliavandenilių, gali sukelti dermatitą ir kitas odos ligas, 

įskaitant odos vėžį. Karštas mazutas patekęs į akis ar ant 

odos sukelia terminį nudegimą. Iš karšto produkto išsiskyrę 

garai ir dujos dirgina akis ir kvėpavimo takus. Jei garuose 

yra vandenilio sulfido, įkvėptos dujos turės toksinį poveikį. 

300 

Vakuuminis 

distiliatas 

4 > 120 91-155 350 - - Vakuuminio distiliato alifatinių angliavandenilių garai 

pasižymi silpnu narkotiniu poveikiu. Vakuuminis distiliatas 

ir jo garai gali sudirginti kvėpavimo takų ir akių gleivines, 

odą. 

300 

Visbrekingo likutis 

(fr. daugiau 350 
o
C)   

4 > 125 148-187 370 - - Frakcija > 350 
o
C dirgina akių gleivinę ir odą. Ilgalaikis 

produkto sąlytis su oda, dėl jame esančių policiklinių 

aromatinių angliavandenilių, gali sukelti dermatitą ir kitas 

odos ligas, įskaitant odos vėžį. Karštas produktas patekęs į 

akis ar ant odos sukelia terminį nudegimą. Iš karšto produkto 

išsiskyrę garai ir dujos dirgina akis ir kvėpavimo takus. Jei 

garuose yra vandenilio sulfido, įkvėptos dujos turės toksinį 

poveikį. 

300 

Gudronas 4 > 260 - 360-390 - - Gudronas dirgina akių gleivinę ir odą. Ilgalaikis gudro-no 

sąlytis su oda, dėl jame esančių policiklinių aromatinių 

300 
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angliavandenilių, gali sukelti dermatitą ir kitas odos ligas, 

įskaitant odos vėžį. Karštas produktas patekęs į akis ar ant 

odos sukelia terminį nudegimą. Iš karšto produkto išsiskyrę 

garai ir dujos dirgina akis ir kvėpavimo takus. Jei garuose 

yra vandenilio sulfido, įkvėptos dujos turės toksinį poveikį. 

Frakcija 310 - 420 
o
C 4 > 80  122-163 > 380 - - Distiliato (fr. 310 - 420 

o
C) garai pasižymi silpnu narkotiniu 

poveikiu. Distiliatas ir jo garai gali sudirginti kvėpavimo 

takų ir akių gleivines, odą. 

300 

Frakcija > 420 
o
C 4 > 125 148-187 > 380 - - Distiliato (fr. > 420 

o
C) garai pasižymi silpnu narkoti-niu 

poveikiu. Distiliatas ir jo garai gali sudirginti kvėpavimo 

takų ir akių gleivines, odą. 

300 

Propanas 4 - - 446 1,9 9,5 Sukelia dusinimą dėl deguonies trūkumo aplinkos ore. 

Žmogų pykina, pasunkėja kvėpavimas, netenka sąmonės, 

veikia kaip narkotinė medžiaga. Skystas propanas patekęs 

ant odos ar į akis dėl intensyvaus garavimo gali sukelti 

nušalimą. 

1800 

Izobutano fr. 4 - - 462 1,8 8,4 Sukelia dusinimą dėl deguonies trūkumo aplinkos ore. 

Žmogų pykina, pasunkėja kvėpavimas, netenka sąmonės, 

veikia kaip narkotinė medžiaga. Skysta izobutano fr. 

patekusi ant odos ar į akis dėl intensyvaus garavimo gali 

sukelti nušalimą. 

2350 

n-butano fr. 4 - - 405 1,8 9,1 Sukelia dusinimą dėl deguonies trūkumo aplinkos ore. 

Žmogų pykina, pasunkėja kvėpavimas, netenka sąmonės, 

veikia kaip narkotinė medžiaga. Skysta n-butano fr. patekusi 

ant odos ar į akis dėl intensyvaus garavimo gali sukelti 

2400 
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nušalimą. 

Butanų fr. 4 - - i-C4 - 462 

n-C4 - 405 

1,8 9,1 Sukelia dusinimą dėl deguonies trūkumo aplinkos ore. 

Žmogų pykina, pasunkėja kvėpavimas, netenka sąmonės, 

veikia kaip narkotinė medžiaga. Skysta butanų fr. patekusi 

ant odos ar į akis dėl intensyvaus garavimo gali sukelti 

nušalimą. 

2400 

Propano-propeno 

frakcija 

4 minus 47 - 446 2,4 9,5 Pasižymi narkotiniu poveikiu. Sukelia dusinimą dėl 

deguonies trūkumo aplinkos ore. Žmogų pykina, pasunkėja 

kvėpavimas, netenkama sąmonės. Skysta PPF. patekusi ant 

odos ar į akis dėl intensyvaus garavimo gali sukelti 

nušalimą. 

900 

Butanų  butenų 

frakcija 

4 minus 5 - 430 1,6 9,7 Pasižymi narkotiniu poveikiu. Sukelia dusinimą dėl 

deguonies trūkumo aplinkos ore. Žmogų pykina, pasunkėja 

kvėpavimas, netenkama sąmonės. Skysta BBF. patekusi ant 

odos ar į akis dėl intensyvaus garavimo gali sukelti 

nušalimą. 

1200 

Propano  butanų 

frakcija 

4 minus 47 - > 400 1,8 9,1 Pasižymi narkotiniu poveikiu. Sukelia dusinimą dėl 

deguonies trūkumo aplinkos ore. Žmogų pykina, pasunkėja 

kvėpavimas, netenkama sąmonės. Skysta PBF. patekusi ant 

odos ar į akis dėl intensyvaus garavimo gali sukelti 

nušalimą. 

1800 

Vandenilio dujos   4 - - 510 4 75 Vandenilis bespalvės, degios, neturinčios kvapo dujos. Esant 

didelėms koncentracijoms sukelia dusulį dėl deguonies 

trūkumo. Gali turėti silpną narkotinį poveikį dėl dujose 

netoksiškos 

http://mnintranet/
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esančių lengvųjų angliavandenilių 

Vandenilio sulfidas 3 - - 246 4,3 46 Stiprus nervų sistemos nuodas, bespalvės dujos, turinčios 

stiprų, nemalonų sugedusių kiaušinių kvapą. Akys ašaroja, 

bijo šviesos. Jaučiamas metalo skonis burnoje, skausmas 

krūtinėje; prasideda pykinimas, dusulys, netenkama 

sąmonės. Esant 1 mg/l koncentracijai mirštama sustojus 

kvėpavimui. 

14 

Metiltretbutilo eteris  

(MTBE) 

3 minus 

27 

- 443 1,4 10 Tipiškas narkotikas, slegiančiai veikiantis žmogaus nervų 

sistemą 

180 

Etiltretbutilo eteris  

(ETBE) 

4 minus 

25 

- > 310 1,4 10,1 Tipiškas narkotikas, slegiančiai veikiantis žmogaus nervų 

sistemą 

180 

Daugiaoktanis eterių 

mišinys (DEM) 

4 minus 

41 

- 164 1,7 49 Tipiškas narkotikas, lengvai dirginantis kvėpavimo takus 300 

Dujų kondensatas 4 28 300 - 0,8 8,2 Narkotinio poveikio skystis, sukelia galvos skausmą, 

pykinimą, dusinimą dėl deguonies trūkumo. Esant didelėms 

koncentracijoms netenkama sąmonės. Patekus skystam 

produktui ant atvirų kūno vietų, galimas nuša-limas 

2400 

Anglies monoksidas 

(CO) 

4 - - 610 12,5 74 Bendro toksinio poveikio nuodingos dujos, sukelia dusulį. 40 

Anglies dioksidas 

(CO2) 

4 - - - nesprogus Pasižymi narkotiniu poveikiu, dirgina odą ir gleivinę, didelis 

kiekis sukelia dusulį. 

9000 

http://mnintranet/
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12.3. GAISRO METU IŠSISKIRIANČIŲ MEDŽIAGŲ PAVOJINGUMAS 

 
Pagrindiniai oro teršalai, susidarantys ir išmetami į aplinkos orą degant ataskaitoje 

nagrinėjamoms pavojingoms medžiagoms yra anglies monoksidas, anglies dioksidas, lakūs organiniai 

junginiai, azoto oksidai, sieros anhidridas ir kietosios dalelės.  
 

Anglies monoksidas (CO). 
 

Bespalvės, bekvapios dujos. Tai itin stiprus nuodas. Anglies monoksido poveikis labai klastingas 

– jis nedirgina gleivinių, nes neturi kvapo. Todėl, netgi esant didelėms šio teršalo koncentracijoms ore, 

žmogus visiškai to nejaučia. Šis teršalas – dažniausia apsinuodijimų priežastis. 

Pro plaučių alveoles į kraują patekęs anglies monoksidas jungiasi su hemoglobinu ir sudaro 

karbohemoglobiną, kuris su hemoglobinu jungiasi 210 kartų greičiau nei deguonis. Tai tampa 

deguonės bado priežastimi. Tačiau dėl glaudaus jo ryšio su deguonimi, karbohemoglobino disociacija 

vyksta 3600 kartų lėčiau negu oksihemoglobino. Todėl, apsinuodijus anglies monoksidu, labai lėtai 

normalėja kraujo dujų sudėtis.  

Toksinės anglies monksido savybės yra gan gerai išstudijuotos: šis junginys lengvai 

absorbuojamas plaučių (išstumia deguonį) ir reaguoja su hemoglobinu (molekule, išnešiojančia 

deguonį po organimą). Tai sumažina deguonies kiekį kraujyje, nes anglies monoksidą hemoglobinas 

prisijungia 200 kartų aktyviau nei deguonį. 

Karbohemoglobino, kuris susiformuoja sąveikaujant anglies monoksidui su hemoglobinu, lygis 

organime tiesiogiai proporcingas kiekiui anglies monoksido įkvėptame ore. Per palyginti trumpą laiko 

tarpą organime nusistovi tam tikra pastovi, pusiausvyra karbohemoglobino koncentracija, kuri nekinta, 

kol aplinkos ore nepakinta anglies monoksido koncentracija. Jei anglies monoksido kiekis aplinkos ore 

pakinta, karbohemoglobino koncentracijos pusiausvyros taip pat pasislenka ta pačia kryptimi. 

Aukštos anglies monoksido koncentracijos sukelia kardiovaskuliarinius sutrikimus ir ligas. 

Atsiranda skausmai krūtinėje, gali sutrikti širdies darbas. Žmogus, paveiktas tokių teršalo 

koncentracijų, tampa mažiau budrus, gali nebesiorientuoti laike, sunkiai atlikti paprasčiausius 

pratimus. 

Yra požymių, rodančių, kad anglies monoksidas yra tarp galimų infarkto priežasčių.  

Šiuo metu nėra jokių konkrečių įrodimų apie kokį nors realų neigiamą anglies monoksido 

poveikį augalams, pastatams ir kitiems aplinkos objektams bei subjektams.  
 

Anglies dioksidas (CO2). 
 

Tai netoksiška medžiaga, JT Bendrojoje klimato kaitos konvencijoje įvardinta kaip viena 

pagrindinių vadinamojo „šiltnamio efekto“ sukėlėjų. Nepaisant to, kad žmogus sveikatai jokios 

tiesioginės įtakos ši medžiaga nedaro, po Kioto protokolu pasirašiusios šalys (Lietuva, 1998 m. 

pasirašydama protokolą, taip pat prisijungė prie Kioto šalių grupės) įsipareigojo imtis priemonių, kad 

šios medžiagos išmetimai į aplinkos orą būtų ribojami.  

Labai didelė anglies dioksido koncentracijos sukelia pykinimą, galvos skausmą, padidina 

kraujospūdį, gali sukelti tachikardiją (širdies skilvelių virpėjimą). Galimas netgi mirties atvejis, kai 

anglies dioksido koncentracijos tokios didelės, kad išstumia deguonį iš aplinkos ir žmogus tiesiog 

nebeturi kuo kvėpuoti (šios dujos sunkesnės už orą ir paprastai kaupiasi žemutinėje uždarų patalpų 

dalyje).  

 

Azoto oksidai (NOx) 

 

Azotas (N2) – dujos, kurie sudaro apie 80% mus supančios atmosferos tūrio. Tokioje formoje jis 

nekenksmingas nei žmogaus sveikatai, nei augalų metabolimo (medžiagų apykaitos) procesams. Dėl 
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didelės azoto koncentracijos ore, ši medžiaga įvairių degimo procesų metu aktyviai dalyvauja įvairiose 

terminėse bei cheminėse reakcijose.  

Esant aukštoms temperatūroms, molekulinis azotas oksiduojasi iki azoto oksidų (NOx). Iš jų tik azoto 

monoksidas (NO) bei azoto dioksidas (NO2 ) laikomi svarbiausiais oro teršėjais. Būtent juos turime 

mintyse, įvesdami pažymėjimą NOx. 

Azoto monoksidas yra bespalvės, bekvapės dujos. Tai pirmasis azoto oksidavimosi proceso 

produktas. Jis yra toksiškiausias iš išvardintų azoto oksidų, nes, jungdamasis su hemoglobinu, kraujyje 

sudaro metahemoglobiną. Tai neutropinis nuodas. Poveikis žmogaus organimui priklauso nuo jo 

koncentracijos ore. Azoto monoksidas ore labai greitai virsta azoto dioksidu.   

Azoto oksidai, apžvelgiant jų fizikinę daromo poveikio pusę, gali suformuoti dulksną ir tokiu 

būdu sumažinti autotransporto vairuotojų matomumą.  

Įrodyta, kad azoto oksidai daro ženklų neigiamą poveikį augalams. Dėl šio teršalo poveikio jų augimas 

gali sulėtėti, gali sumažėti derlius ir pan. Augalų jautrumas azoto oksidams priklauso nuo daugelio 

faktorių, tokių kaip augalų rūšis, paros metas, apšvietimas, kitų oro teršalų buvimas ar nebuvimas 

(azoto oksidų neigiamos savybės sumuojasi su kai kurių kitų teršalų neigiamu poveikiu).  

Nėra akivaizdžių įrodymų, kad azoto oksidai realiai kenkia žmogaus sveikatai, išskyrus azoto 

dioksidą. Šio junginio poveikis žmogui yra ištirtas gana detaliai. Nustatyta, kad azoto dioksidas gali 

būti padažnėjusio kvėpavimo ritmo priežastis, didinanti jautrumą bronchų uždegimo sukėlėjams bei 

kvėpavimo takų infekcijoms. Azoto dioksidas yra didelis plaučių dirgiklis, dėl ko egzistuoja galimybė, 

kad išsivystys plaučių edema, jei tik įkvėptos medžiagos koncentracijos bus pakankamai didelės. Kai 

azoto oksidas patenka į organizmą kartu su kitais teršalais, jų poveikis sumuojasi.  

Azoto oksidai taip pat gali reaguoti su vandeniu, suformuodami korodines azoto rūgštis. Be to, 

azoto oksidai (kaip ir daugelis kitų teršalų), saulės šviesoje gali dalyvauti cheminėse reakcijose, 

kuriose susiformuojantys teršalai yra labai nepatvarūs ir smarkiai dirgina akis, kvėpavimo takus bei 

plaučius, o taip pat kenkia augalijai. 
 

Sieros dioksidas (SO2). 
 

Bespalvės, sunkesnės už orą dujos. Sieros dioksidas, taip pat, kaip ir azoto oksidai, 

sąveikaudamas su ore esančiais vandens garais, sudaro rūgštis ir rūgščias druskas. Taip formuojasi 

rūgštūs lietūs.  

Atmosferoje sieros dioksidas nesunkiai oksiduojasi iki sieros trioksido (SO3) ir, susimaišęs su ore 

esančia drėgme, suformuoja rūgštį, kuri kenkia pastatams, augalams, taip pat ir žmonių sveikatai. 

Poveikis žmogaus sveikatai pasireiškia įvairių audinių (pirmiausia, žinoma, plaučių) dirginimu ir 

netgi uždegimu, padažnėja kvėpavimo bei širdies ritmas. 

Sieros rūgštis, patekusi į organizmą, padidina kvėpavimo takų gleivinės sekreciją, dėl ko sutrinka 

kietų dalelių pašalinimo iš kvėpavimo sistemos mechanizmas. Tai, savo ruožtu, padidina kvėpavimo 

takų infekcijos galimybę. 
 

Kietos dalelės (KD). 
 

Ne visi oro teršalai yra dujiniame pavidale. Smulkių skysčio lašelių ir kietų dalelių mišinys, 

vadinamieji aerozoliai, pasklidę pažeminiame atmosferos sluoksnyje, taip pat kelia nemažą pavojų 

žmonių sveikatai. Konkretus aerozolių poveikis žmogui labai priklauso nuo cheminės dalelių ir 

frakcinės dalelių ir frakcinės dalelių sudėties (dydžio). 

Dalelės atmosferoje gali būti kietos, skystos fazės arba abiejų šių frakcijų mišinys. Tokių dalelių 

skermuo neviršija 100 µm (žmogaus plauko storis), antraip jos nusėstų, veikiamos žemės gravitacijos. 

Didžioji šių dalelių dalis yra pašalinama iš atmosferos lietaus metu.  

Sąveikaudamos tarpusavy, dalelės, saulės šviesa bei atmosfeos drėgmė gali transformuotis į 

klimatinius efektus, pavyzdžiui, dulksną. Dalelės aktyviai dalyvauja debesų formavimosi procesuose ir  
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gali juos paspartinti. Dalelės, kurių dydis svyruoja nuo 0,1 iki 1 µm skersmens, smarkiai sklaido šviesą 

ir tokiu būdu labai sumažina matomumą. Tai itin apsunkina tiek antžeminio, tiek ir oro transporto 

darbą.  

Į žmogaus kūną dalelės patenka per kvėpavimo sistemą. Dalelių skersmuo iš esmės apsprendžia 

jų įsiskverbimo į kūną laipsnį. Dalelės, kurių skersmuo 5 µm ir daugiau, nusėda dar nosyje ar gerklėje. 

Dalelės, kurių skersmuo svyruoja nuo 0,5 µm iki 5 µm, prasiskverbia giliau ir gali pasiekti netgi 

plaučių alveoles, tačiau tokio skersmens dalelės yra pašalinamos iš organizmo įvairių blakstienėlių 

pagalba. Smulkesnės nei 0,5 µm dalelės ne tik pasiekia alveoles, bet ir nusėda ten. Ilgainiui jos 

prasiskverbia pro alveolių sieneles ir patenka į kraują [9].  

Per didelės dalelių koncentracijos gali suintensyvinti arba tapti astmos, bronchito ir kitų 

chroniško charakterio plaučių ligų priežastimi. Dalelės gali netgi tapti vėžio ar širdies smūgio 

(infarkto) priežastimi.  

Be to, dalelės neigiamai veikia ir fauną bei pastatus, nes skatina korozijos procesus.  
 

12.4. PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ CHEMINIO SKILIMO PRODUKTAI IR JŲ 

PAVOJINGUMAS 
 

Gamykloje saugomos medžiagos yra įvairių angliavandenilių mišiniai. Aplinkos sąlygomis šie 

mišiniai yra stabilūs, tačiau pasižymi dideliu lakumu (lengvai garuoja).  

Naftos produktų, įeinančių į objekte saugomų medžiagų sudėtį, toksiškumas: 
 

Alkanai  
 

Yra pakankamai neaktyvūs junginiai. Jie beveik netirpsta vandenyje ir kraujyje, todėl tik didelė 

jų koncentracija kraujyje gali turėti toksišką poveikį žmogui. Ilgalaikis heksano poveikis gali sukelti 

neuropatiją. Kiti alkanai pasižymi panašiu poveikiu. Kaitinami išskiria kvėpavimo takus erzinančias 

dujas.  
 

Naftenai  
 

Toksinės sąvybės labai panašios į alkanų, tik naftenai turi didesnį narkotinį poveikį. 
 

Aromatiniai ir poliaromatiniai angliavandeniliai  
 

Yra itin pavojingi gyviesiems organizmams.  

Aromatiniai angliavandeniliai (benzenas, etilbenzenas, toluenas, ksilenas) yra vidutiniškai 

toksiški, patekę į žmogaus organizmą (prarijus, įkvėpus ar per odą). Įkvėpus jų, gali paveikti centrinę 

nervų sistemą (galimi koordinacijos ir reakcijos sutrikimai, haliucinacijos, koordinacijos sutrikimai), 

gali sutrikti regėjimas ir kvėpavimas. Stipraus tolueno poveikio atveju galimi kaulų čiulpų ir kepenų 

pažeidimai. Įkvėpus dideles benzeno koncentracijas, žmogus netenka sąmonės ir miršta kelių minučių 

laikotarpyje. 

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (pirenas, benzpirenas, naftalinas, acenaftenas, 

fenantrenas ir kt.) pasižymi gana savitu kvapu ir toksinėmis, netgi koncerogeninėmis sąvybėmis. Jiems 

patekus ant odos, gali sukelti odos sudirginimą ir hiperjautrumo reakcijas.  

Terminale saugomi benzinas bei dyzelinas yra vidutiniškai toksiški žmogui, patekę į organizmą 

bet kokiu keliu. Dažniausiai poveikis žmogui vyksta inchaliaciniu keliu, kur kas mažiau šie mišinai 

kenkia kontakto su oda atveju. Būdingas kombinuotas pakenkimas (traumos, nudegimai, kombinuoti 

apsinuodijimai). Pagrindinai intokcikacijos požymiai: refleksų slopinimas, traukuliai, sąmonės 

netekimas, kvėpavimo centro paralyžius. Pakenkimas pasireiškia narkotiniu, pneumotoziniu, 

epatotoksiniu poveikiu, gali išsivystiti sunki toksinė pneumonija. Prarijus minėtus produktus, 
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priklausomai nuo jų kiekio, prasideda kosėjimas, jutiminiai sutrikimai, šleikštulys, vėmimas, galimos 

haliucinacijos.Benzino nuodingumas žmogui: 0,5 – 1,6 % koncentracijai ore po 15 minučių galimas 

mirtinas apsinuodijimas. Esant mažensniai benzino koncentracijai ore, galimas apsinuodijimas iki 

sąmonės praradimo bei psichiniai sutrikimai. 

 

13. BENDRAS PAGALBINIŲ GAMYKLOS VEIKLŲ, UŽTIKRINANČIŲ GAMYKLOS 

PAGRINDINĘ VEIKLĄ IR TIKSLUS, APRAŠYMAS 

 

13.1. ELEKTROS TIEKIMAS 

 

Gamykloje naudojama 6000 V ir 400 V įtampos elektros energija. Didžioji dalis gamyklos 

elektros vartotojų – I-os aprūpinimo elektra patikimumo kategorijos, todėl gamyklai elektros 6000 V 

įtampos energija tiekiama (kabelinėmis linijomis) iš trijų nepriklausomų šaltinių (pastočių):  

 

 CTP-110/6kV “Anapolė”, 

 TP-110/6kV “Juodeikiai” 

 Šiluminės elektrinės 6 kV uždarosios skirstyklos. 

 

Visi šaltiniai prijungti prie Litgrid AB 110 kV perdavimo tinklo.  

Gamyklos elektros vartotojai, kurių vienetinė galia didesnė nei 250 kW ir 6000/400 V įtampos 

galios transformatoriai maitinami iš gamyklos 6000 V įtampos elektros paskirstymo įrenginių. 

6000/400 V įtampos galios transformatoriais 6000 V įtampa transformuojama į 400 V ir elektros 

paskirstymo įrenginiais paskirstoma elektros vartotojams, kurių vienetinė galia mažesnė nei 250 kW.       

Elektros energijos tiekimui bei skirstymui gamyklos viduje naudojamos 6000 V ir 400 V įtampos 

kabelinės linijos, kurių didžioji dalis sumontuota antžeminėse komunikacijose.  

 

13.2. VANDENS TIEKIMAS  

 

Techninis vanduo gamybinio vandens siurblinės siurbliais Gamyklos reikmėms į Šiluminę 

elektrinę, valymo įrengimus, apytakinio vandens blokus ir kitiems vartotojams tiekiamas iš šalia 

esančio Juodeikių tvenkinio ant Varduvos upės (žr. 2 priedą). Gamybinio vandens siurblinę sudaro: du 

savitakių vamzdynų (Nr.1 ir Nr.2)  800 mm skersmens vamzdžiai su sklendėmis Ds800 (Nr.9, 10), 

jungiantys tvenkinį ir vandens surinkimo šulinį. Vanduo iš vandens surinkimo šulinio keturiais 

siurbliais S-1, S-2 (nominalus našumas 1260 m
3
/h) ir S-3, S-4 (nominalus našumas 1080 m

3
/h) 

tiekiamas vartotojams. Gamybinio vandens siurblinė ir vamzdynai priklauso Šiluminei elektrinei.    

Šiluminėje elektrinėje gamybiniu vandeniu papildoma cirkuliacinė kondensato aušinimo sistema. 

Ją sudaro trys cirkuliaciniai siurbliai po 6300 t/h  ir vienas 2200 t/h našumo. Iš cirkuliacinės sistemos 

baseino (avankameros) įsiurbimui sumontuoti du gaisriniai siurbliai Šiluminės elektrinės gaisrinės 

sistemos maitinimui 450 t/h našumo. 

 

13.2.1. Apytakinio  vandens  sistema 
 

APYTAKINIO  VANDENS  BLOKAS  NR.1  

 

Paskirtis ir principai 
 

Apytakinio vandens blokas (toliau tekste AVB) Nr.1 skirtas I, II ir IIA sistemų apytakinio 

vandens aušinimui ir valymui, jo apdorojimui reagentais ir tiekimui į gamyklos apytakinio vandens 
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tinklus, iš kurių apytakinis vanduo patenka į gamyklos technologinius įrenginius ir objektus. 

Naudojama recirkuliacinė vandens aušinimo schema. Visų sistemų vandens aušinimas vyksta aušinimo 

bokštuose. Karštas vanduo tiekiamas į bokštą, kuriame per paskirstymo vamzdynų purkštukus 

išpurškiamas virš iš polimerinės medžiagos pagamintos įkrovos. Vanduo pratekėdmas per įkrovą 

aušinasi oro srautu, kuris sukuriamas ventiliatoriumi ir tiekiamas per įkrovos apatinę dalį. Ciklo 

koncentracijos koeficientas palaikomas 2-3 dydžio ribose. 

Žaliavos ir produkcijos srautai 

Visoms apytakinio vandens sistemoms užpildyti ir papildyti naudojamas vanduo iš valymo 

įrengimų tvenkinių. Yra galimybė sistemas papildyti Varduvos upės vandeniu. Vandens pH rodiklis 

apie 7 - 9. 

I sistemos vanduo tiekiamas į technologinių įrenginių aušintuvus, kuriuose aušinami ar 

kondensuojami produktai, kuriuose yra C5 arba aukštesnės eilės angliavandeniliai (dažniausiai 

skystame būvyje). I sistemos ataušintas vanduo tiekiamas į šiuos bendrovės technologinius įrenginius 

ir technologinius objektus: 

 kompleksą LK-1; 

 Gamybos padalinio Nr.3 reagentų ūkį; 

 Gamybos padalinio Nr.3  Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo barą; 

 elementinės sieros gamybos įrenginį; 
 

II sistemos vanduo tiekiamas į technologinių įrenginių aušintuvus, kuriuose aušinami ar 

kondensuojami produktai, kuriuose yra ne aukštesnės kaip C4 eilės angliavandeniliai (dažniausiai 

dujiniame būvyje), taip pat į kompresorių alyvos aušintuvus. II sistemos ataušintas vanduo tiekiamas į 

šiuos gamyklos technologinius įrenginius: 

 kompleksą LK-1; 

 kompleksą LK-2; 

 centrinę oro kompresorinę Nr.1; 

 azoto-deguonies stotį Nr.1; 

 azoto-deguonies stotį Nr.2; 

 bitumo gamybos įrenginį; 

 centrinę kondensacinę stotį. 
 

IIA sistemos vanduo tiekiamas į LK-1, LK-2 išcentrinių kompresorių IK-201 kondensatorius. 

Proceso aprašymas 

I sistemos karštas apytakinis vanduo iš gamyklos objektų patenka į naftos skirtuvą, kuriame 

nusėda suspenduotos medžiagos ir nusistovi naftos produktai. Išvalytas vanduo patenka į naftos 

skirtuvo nuskaidrinto vandens kamerą, iš kurios I grupės siurbliais S-I-1, 2, 3, 4, 5 tiekiamas į 

aušinimo bokštą AB-1. Jame vanduo ataušinamas ir IV grupės siurbliais S-IV-1, 2, 3, 4, 5 tiekiamas į 

gamyklos objektus. 

II sistemos karštas vanduo iš gamyklos objektų patenka į aušinimo bokštus AB-5 ir AB-6, 

kuriuose ataušinamas, ir  II grupės siurbliais S-II-1, 2, 3, 4, 5 tiekiamas į gamyklos objektus. 

IIA sistemos karštas vanduo iš gamyklos objektų patenka į aušinimo bokštus AB-3 ir AB-4, 

kuriuose ataušinamas, ir III grupės siurbliais S-III-1, 2, 3, 4, 5 tiekiamas į gamyklos objektus. 
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Į visus aušinimo bokštų baseinus periodiškai paduodamas biodispersantas. Į technologinius 

įrenginius vandenį tiekiančių siurblių įsiurbimo vamzdynus automatiškai dozuojami reagentai: 

korozijos inhibitorius ir mikrobiocidas.  

Vieną kartą per savaitę atliekama visų sistemų vandens biologinio užterštumo kontrolė (mielės, 

grybai, bakterijos). Tris kartus per savaitę atliekama visų sistemų vandens laboratorinė cheminė 

analizė (druskų kiekis, pH, kietumas ir kiti parametrai). 

 

APYTAKINIO VANDENS BLOKAS NR.2  
 

Paskirtis ir principai 
 

Apytakinio vandens blokas (toliau tekste - AVB) Nr.2 skirtas I ir II sistemų apytakinio vandens 

aušinimui ir valymui, jo apdorojimui reagentais ir tiekimui į gamyklos apytakinio vandens tinklus, iš 

kurių apytakinis vanduo patenka į gamyklos technologinius įrenginius ir objektus. Naudojama 

recirkuliacinė vandens aušinimo schema. Visų sistemų vandens aušinimas vyksta aušinimo bokštuose. 

Karštas vanduo tiekiamas į bokštą, kuriame per paskirstymo vamzdynų purkštukus išpurškiamas virš iš 

polimerinės medžiagos pagamintos įkrovos. Vanduo pratekėdamas per įkrovą aušinasi oro srautu, 

kuris sukuriamas ventiliatoriumi ir tiekiamas per įkrovos apatinį dalį. Ciklo koncentracijos koeficientas 

palaikomas 2-3 dydžio ribose. 

Produkcijos srautai 

Visoms apytakinio vandens sistemoms užpildyti ir papildyti naudojamas vanduo iš valymo 

įrengimų tvenkinių. Yra galimybė sistemas papildyti Varduvos upės vandeniu. Vandens pH rodiklis 

apie 7 - 9. 

I sistemos vanduo tiekiamas į technologinių įrenginių aušintuvus, kuriuose aušinami ar 

kondensuojami produktai, kuriuose yra C5 arba aukštesnės eilės angliavandeniliai (dažniausiai 

skystame būvyje). I sistemos ataušintas vanduo tiekiamas į šiuos gamyklos technologinius įrenginius: 

 Gamybos padalinio Nr.2 Mazuto giluminio perdirbimo kompleksą KT-1; 

 Gamybos padalinio Nr.1 kompleksą LK-2; 

 Gamybos padalinio Nr.1 Izomerizacijos įrenginį (Penex).  
 

II sistemos vanduo tiekiamas į technologinių įrenginių aušintuvus, kuriuose aušinami ar 

kondensuojami produktai, kuriuose yra ne aukštesnės kaip C4 eilės angliavandeniliai (dažniausiai 

dujiniame būvyje), o taip pat į kompresorių alyvos aušintuvus. II sistemos ataušintas vanduo tiekiamas 

į šiuos gamyklos technologinius įrenginius: 

 Gamybos padalinio Nr.2 Mazuto giluminio perdirbimo kompleksą KT-1; 

 Gamybos padalinio Nr.2 Vandenilio gamybos įrenginį; 

 Gamybos padalinio Nr.3 Oro kompresorinę Nr.2; 

 Gamybos padalinio Nr.3 Fakelų ūkį. 

 

Proceso aprašymas 

I sistemos karštas apytakinis vanduo iš gamyklos objektų patenka į naftos skirtuvus, kuriuose 

nusėda suspenduotos medžiagos ir nusistovi naftos produktai. Išvalytas vanduo patenka į naftos 

skirtuvų nuskaidrinto vandens kameras, iš kurių I grupės siurbliais S-I-3, 4, 5 tiekiamas į aušinimo 

bokštą AB-42. Jame vanduo ataušinamas ir II grupės siurbliais S-II-3, 4, 5 tiekiamas į gamyklos 

objektus. 

http://mnintranet/


 

NAFTOS PERDIRBIMO PRODUKTŲ GAMYKLOS  

SAUGOS ATASKAITA 

Parengta: 2012-03-01 

Atnaujinta: 2016-08-01 
79 psl. iš 1079 

 

 

  

II sistemos karštas vanduo iš  gamyklos objektų patenka į aušinimo bokštą AB-46, kuriame 

ataušinamas, ir  III grupės siurbliais S-III-2, 3, 4, 5 tiekiamas į gamyklos objektus. 

Į visus aušinimo bokštų baseinus periodiškai paduodamas biodispersantas. Į technologinius 

įrenginius vandenį tiekiančių siurblių įsiurbimo vamzdynus automatiškai dozuojami reagentai: 

korozijos inhibitorius ir mikrobiocidas.  

Vieną kartą per savaitę atliekama visų sistemų vandens biologinio užterštumo kontrolė (mielės, 

grybai, bakterijos). Tris kartus per savaitę atliekama visų sistemų vandens laboratorinė cheminė 

analizė (druskų kiekis, pH, kietumas ir kiti parametrai). 

 

13.3. ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBA IR TIEKIMAS  

 

Gamykloje yra naudojama šios rūšies šilumos energija: garas (G-10 bar/G-40 bar), 

termofikacinis šildymo vanduo, pramoninio šildymo vanduo, nudruskintas vanduo, garo kondensatas.  

Didžiausias garo kiekis sunaudojamas technologiniuose procesuose (LK-1, LK-2, Vandenilio 

gamybos įrenginyje, Mazuto giluminio perdirbimo komplekso įrenginiuose, Elementinės sieros 

gamybos įrenginyje, Bitumo gamybos įrenginyje), garo palydovuose (technologinių vamzdynų 

šildymui), pragarinimams (įrengimų paruošimas remontui) ir kt. 

         Termofikacinis vanduo naudojamas gamyklos pastatų šildymui.  

         Pramoninio šildymo vanduo naudojamas technologinių vamzdynų šildymui.   

         Nudruskintas vanduo naudojamas katiluose - utilizatoriuose garo gamybai.               

         Garo kondensatas gali būti naudojamas kaip nudruskintas vanduo, kondensato šiluma - 

naudojama pramoninio šildymo vandens pašildymui.  

 

13.3.1. Šilumos energijos tiekimo šaltiniai 

 

Garo tiekimo šaltiniai:  

- šiluminė elektrinė; 

- gamyklos katilai– utilizatoriai bei šilumokaičiai - išgarintuvai.  

Gamykloje per 2015 metus buvo sunaudota 1592258 Gcal (arba 0,177 Gcal/tžaliavos) šilumos 

energijos. 

Pagrindinis garo kiekis yra pagaminamas gamyklos garo gamybos katiluose – utilizatoriuose bei 

šilumokaičiuose – išgarintuvuose (24 vnt.). 2015 m. tai sudarė apie 75 % bendros sunaudotos šilumos 

energijos. Garo gamybai katiluose – utilizatoriuose kaip šilumos šaltinis yra panaudojama dūmų 

šiluma tiekiama iš technologinių krosnių ar krosnių blokų. Garo gamybai išgarintuvuose kaip šilumos 

šaltinis yra panaudojama technologinių produktų šiluma.  

Iš Šiluminės elektrinės į gamyklą tiekiamas šilumos energijos kiekis, priklausomai nuo žaliavos 

perdirbimo kiekio, per metus sudaro apie 25–30 % visos sunaudotos šilumos energijos. Iš Šiluminės 

elektrinės yra tiekiamas dviejų rūšių garas: garas 10 bar slėgio ir garas 40 bar slėgio. 

Termofikacinis vanduo, nuo 2015 m., gali būti tiekiamas iš Šiluminės elektrinės bei gali būti 

pašildomas gamybos padalinio Nr.3 Bitumo gamybos įrenginio Visbrekingo likučio reaktifikavimo 

bloke, išnaudojant naftos produktų antrinę šilumą. Tokiu atveju Šiluminės elektrinės termofikacinis 

vanduo šildomas tik tada, kai Bitumo gamybos įrenginio Visbrekingo likučio reaktifikavimo bloke jis 

nepašildomas iki temperatūros, nurodytos nustatytame temperatūriniame grafike. (Bitumo gamybos 

įrenginio Visbrekingo likučio reaktifikavimo bloke šildomas termofikacinis grąžinimo vanduo).  

 Termofikacinio vandens, pastatų šildymui, šilumos kiekis per 2015m.sudarė apie 1,5 % bendro 

patiekto iš Šiluminės elektrinės šilumos kiekio. 
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Pramoninis šildymo vanduo, kuris yra ruošiamas gamyklos technologiniuose įrenginiuose, 

panaudojant antrinę šilumą yra naudojamas gamybinių pastatų, aparatų ir vamzdynų šildymui (vandens 

palydovuose).  

 

13.3.2. Šilumos energijos tiekimo schemos aprašymas  

 

Gamykloje yra bendragamyklinis garo tiekimo tinklas į kuri garas yra tiekiamas iš Šiluminės 

elektrinės bei iš gamyklos katiluose – utilizatoriuose ir išgarintuvuose. Garas iš Šiluminės elektrinės į 

gamyklą yra tiekiamas garo 10 bar slėgio ir 40 bar slėgio kolektoriais. (Taip pat yra po vieną rezervinį 

G-10 bar / G-40 bar slėgio kolektorių). 

Termofikacinis vanduo iš Šiluminės elektrinės yra tiekiamas (vienu vamzdynu) ir grąžinamas 

(vienu vamzdynu) į Šiluminės elektrinės pagal nustatytą temperatūrinį grafiką. Gamyklos pastatuose 

yra sumontuoti šilumos punktai, kurie užtikrina reikiamą šilumos kiekį pastatų šildymui. 

Pramoninis šildymo vanduo yra ruošiamas LK-1, LK-2, Mazuto giluminio perdirbimo 

komplekse, Elementinės sieros gamybos įrenginyje ir Centrinėje kondensato stotyje. Į Kompleksų LK-

1, LK-2 ir Mazuto giluminio perdirbimo kompleksą termofikacinis vanduo iš Šiluminės elektrinės nėra 

tiekiamas. 

Centrinėje kondensato stotyje paruoštas pramoninis šildymo vanduo yra tiekiamas technologinių 

vamzdynų šildymui. 

Visas, iš tarpcechinių komunikacijų ir kai kurių gamybos įrenginių, surinktas garo kondensatas 

yra grąžinamas į Centrinę kondensatinę stotį, kurioje šildymo sezono metu yra panaudojama garo 

kondensato šiluma pramoninio šildymo vandens ruošimui. Vasaros metu surinktas garo kondensatas 

yra ataušinamas apytakiniu aušinimo vandeniu ir tiekiamas į Šiluminę elektrinę. Mazuto giluminio 

perdirbimo komplekse ir Elementinės sieros gamybos įrenginyje visas kondensatas yra grąžinamas į 

deaeratorius ir iš naujo panaudojamas garo gamybai katiluose utilizatoriuose arba išgarintuvuose. 

Kompleksuose LK-1, LK-2 dalis švaraus kondensato yra tiekiama į katilus – utilizatorius, o kita dalis 

(20–30 % nuo bendro garo sunaudojimo) grąžinama į Centrinę kondensato stotį, prieš tai jį ataušinus 

(šildymo sezono metu – pramoninio šildymo vandens paruošimui, vasara – ataušinamas oriniuose 

aušintuvuose). Garo kondensatas iš Centrinės kondensato stoties yra tiekiamas į Šiluminę elektrinę. 

Valandiniai suvartojamos šilumos kiekiai pateikiami 3 lentelėje. 

 
3 lentelė.  Garo ir termofikacinio vandens sunaudojimo lentelė 
 

 

 

 

Parametrai 
Maksimalus garo 

kiekis, t/h 

Nominalus  

sunaudojimas 

vasarą, t/h 

Nominalus  

sunaudojimas 

žiemą, t/h 

1. Garas G-10 

technologijai 

Pd - 10 bar, td-250 

C 
150 60-90 100-120 

2. Garas G-40 

technologijai 

Pd - 37 bar, td-380 

C 
55 (2) 25-45 25-45 

3. Termofikacinio 

vandens paruošimas 

G-480 m3/h, t proj., 

aplinkos - 21
0
C 

43 

(32MW) 

- 

 

13 aplinkos t 
0
C 

(10MW) 

Iš viso:    248 85-135 138-158 
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13.4. ORO TIEKIMAS 

 

13.4.1. Techninio oro tiekimo sistemos aprašas 

 

TIKSLAS IR PRINCIPAS 

Techninio oro gamybos ir tiekimo sistema skirta mažo (iki 8 bar.) ir didelio  (iki 22,4 bar) slėgio 

oro gamybai ir tiekimui į bendrovės mažo slėgio matavimo prietaisų, techninio ir didelio slėgio oro 

tinklus, iš kurių oras patenka į gamyklos technologinius įrenginius ir objektus.  

Mažo slėgio oras naudojamas gamyklos matavimo prietaisų ir automatikos (toliau tekste - MP ir 

A) valdymui, technologinėms ir techninėms reikmėms. 

Didelio slėgio oras naudojamas gamyklos technologinėms ir techninėms reikmėms. 

 

ŽALIAVOS IR PRODUKCIJOS SRAUTAI 

Mažo slėgio oro žaliava – atmosferos oras. 

Didelio slėgio oro žaliava – mažo slėgio oras. 

Produkcija – didelio ir mažo slėgio oras – bespalvės, bekvapės ir netoksiškos inertinės dujos. 

 

PROCESO APRAŠYMAS 

Gamykloje yra dvi oro kompresorinės Nr. 1 ir Nr. 2. Kiekvienoje iš jų yra du išcentriniai oro 

kompresoriai (Q-8200 m
3
/h), kuriuose iš atmosferos įsiurbamas oras suspaudžiamas ir tiekiamas į 

gamyklos objektus. Per metus gamyklai patiekiama apie 120 000 000 nm3 mažo slėgio oro. 

Mažo slėgio oras iš oro kompresorinėse Nr.1 ir Nr.2 esančių išcentrinių kompresorių IK-1, IK-2 

tiekiamas į šilumokaičius, kuriuose priklausomai nuo tiekiamo vandens temperatūros, aušinamas iki 10 

30 
0
C temperatūros. Ataušintas oras tiekiamas į drėgmės tepalo atskirtuvą, kuriame iš oro srauto 

atskiriama lašelių pavidalo drėgmė. Iš drėgmės alyvos atskirtuvo oras tiekiamas į alyvos filtrus. Iš 

alyvos filtrų oras tiekiamas į vieną iš dviejų lygiagrečiai sujungtų adsorberių viršutinio vožtuvų bloko 

pomembraninę ertmę. Oro srautas pakelia vožtuvą ir patenka į tą adsorberį, kuriame oras yra 

džiovinamas. Tuo pačiu metu per oro skirstytuvą virš kito adsorberio viršutinio vožtuvų bloko 

membranos tiekiamas valdymo oras. Dėl to oro slėgiai virš membranos ir po jos esančiose ertmėse 

išsilygina, vožtuvas užsidaro ir drėgnas oras į tą adsorberį nepatenka. Tuo metu į regeneruojamą 

adsorberį per apatinį vožtuvų bloką tiekiamas šildytuve įkaitintas iki 220 230 
0
C sausas oras. 

Skverbdamasis per drėgną adsorbentą, įkaitęs oras jį džiovina. Karštas ir drėgnas oras iš 

regeneruojamo adsorberio per viršutinio vožtuvų bloko atidarytą apatinį vožtuvą išleidžiamas į 

atmosferą. Išleidžiamo į atmosferą vamzdyne oro temperatūrai padidėjus iki 120 
0
C temperatūros, oro 

kaitinimas šildytuve automatiškai nutraukiamas ir adsorbentas yra aušinamas tiekiamu išdžiovintu oru. 

Adsorbento temperatūrai sumažėjus iki 3040 
0
C  temperatūros, adsorberis yra paruoštas darbui. 

Adsorberyje išdžiovintas oras per apatinį vožtuvų bloką tiekiamas į dulkių filtrą, kur oras 

išvalomas nuo ceolito dulkių. Iš dulkių filtro išvalytas (pirmos klasės pagal GOST 17433-80)  ir 

išdžiovintas (rasos taško temperatūra ne aukštesnė minus 40 
o
C) oras per nuosekliai sujungtas oro 

talpas tiekiamas vartotojui vamzdynais: MP ir A -397, 397/1 ir 397/2; techninio oro- 401;  

Didelio slėgio oras iš oro kompresorinėje Nr.1 esančių stūmoklinių kompresorių OK-1, OK-2 

(Q-1200 m
3
/h) tiekiamas per suspaudimo talpą, kurioje dalinai iš oro atskiriama ir pašalinama alyva, 

drėgmė ir patenka į didelio slėgio oro vamzdynus 400,432,  iš kurių – gamyklos vartotojams. Per 

metus gamyklai patiekiama apie 2 000 000 nm
3
 didelio slėgio oro. 
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13.4.2. Oro tiekimo sistemos aprašas 

 
TIKSLAS IR PRINCIPAS 

Oro tiekimo sistema skirta kontrolės matavimo prietaisų (KMP) oro ir techninio oro gamybai ir 

tiekimui į gamyklos oro tiekimo tinklus, iš kurių KMP oras ir techninis oras patenka į gamyklos 

technologinius įrenginius ir objektus.  

KMP oras naudojamas pneumatiniams kontrolės, matavimo ir automatikos prietaisams gamyklos 

technologiniuose objektuose maitinti.  

Techninis oras naudojamas technologinėms bei remonto reikmėms gamyklos objektuose. 

 

ŽALIAVOS IR PRODUKCIJOS SRAUTAI 

Žaliava  – atmosferos oras. 

Produkcija – KMP oras, techninis oras, kurio  rasos taško temperatūra  minus 40 
o
C ir žemesnė. 

 

PROCESO APRAŠYMAS 

Gamykloje yra dvi oro kompresorinės Nr. 1 ir Nr. 2. Kiekvienoje iš jų yra po tris oro džiovinimo 

įrenginius, kuriuose atmosferos oras išvalomas nuo mechaninių priemaišų ir išdžiovinamas iki 

specifikacijos reikalavimų. 

Kiekviename iš oro džiovinimo įrenginių išcentriniais kompresoriais suspaustas atmosferos oras 

paduodamas į šilumokaičius, kuriuose ataušinamas iki 10-30 
o
C temperatūros. Ataušintas oras patenka 

į drėgmės skirtuvą, kuriame iš oro srauto atskiriama lašelių pavidalo drėgmė. Iš drėgmės skirtuvo oras 

nukreipiamas į alyvos filtrus, iš kurių oras paduodamas į vieną iš dviejų lygiagrečiai sujungtų 

adsorberių. Vienas iš adsorberių dirba adsorbcijos režimu, o kitas adsorberis - adsorbento regeneracijos 

režimu.  

Adsorberyje išdžiovintas oras per vožtuvų bloką paduodamas į dulkių filtrą, kuriame iš oro 

išvalomos ceolito dulkės. Iš dulkių filtro oras per nuosekliai sujungtas oro talpas tiekiamas į gamyklos 

objektus.  

 

13.5. AZOTO GAMYBA IR TIEKIMAS    

 
TIKSLAS IR PRINCIPAS 

Dujinio azoto gamybos ir tiekimo sistema skirta didelio ir mažo slėgio azoto gamybai ir tiekimui 

į gamyklos inertinių dujų tinklus, iš kurių dujinis azotas patenka į gamyklos technologinius įrenginius 

ir objektus (3 lentelė). 

Mažo ir didelio slėgio azotas naudojamas vamzdynų, talpų ir sistemų prapūtimui, įrengimų ir 

vamzdynų konservavimui, aparatų, vamzdynų bandymui po remonto, alyvos ir katalizatorių 

regeneracijai, priešslėgio sudarymui technologinių kompresorių riebokšliuose ir kitoms 

technologinėms bei remonto reikmėms. 

Dujinis azotas gaminamas azoto-deguonies stotyse iš atmosferos oro naudojant žematempera-

tūrės suskystinto oro rektifikacijos procesą, kuris susideda iš tokių stadijų: 

-  mechaninių priemaišų išvalymas iš atmosferos oro; 

-  oro suspaudimas ir drėgmės pašalinimas; 

-  angliarūgštės ir angliavandenilių išvalymas iš suspausto oro; 

-  oro atšaldymas ir suskystinimas; 

-  žematemperatūrė suskystinto oro rektifikacija; 

-  dujinio azoto suspaudimas ir pateikimas vartotojams. 
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ŽALIAVOS IR PRODUKCIJOS SRAUTAI 

Žaliava  – atmosferos oras. 

Produkcija – azotas – bespalvės, bekvapės ir netoksiškos inertinės dujos. 

 

PROCESO APRAŠYMAS 

Gamykloje yra dvi azoto-deguonies stotys (ADS) Nr. 1 ir Nr. 2. Kiekvienoje iš jų yra du oro 

skaidymo įrenginiai AD-0.6, kuriuose iš atmosferinio oro giliojo atšaldymo, oro skaidymo metodu 

gaminamas dujinis azotas, atitinkantis specifikacijos reikalavimus. 

Azotas, pagamintas oro skaidymo įrenginiuose, ADS-1, ADS-2 suspaudžiamas stūmokliniais 

kompresoriais iki 7,8 bar slėgio ir vamzdynais Nr. 387, Nr. 405 tiekiamas į technologinius objektus 

kaip mažo slėgio azotas bei į Centrinę oro kompresorinę Nr.1 ir į oro kompresorinę Nr.2. Oro 

kompresorinėse Nr. 1 ir Nr. 2 mažo slėgio azotas suspaudžiamas stūmokliniais kompresoriais, 

atitinkamai, iki 60,0 bar slėgio ir kaip didelio slėgio azotas tiekimas vamzdynu Nr.388 į technologinius 

objektus. Centrinėje oro kompresorinėje Nr.1 mažo slėgio azotas suspaudžiamas sraigtiniu 

kompresoriumi iki 11,8 bar slėgio ir tiekiamas vamzdynu Nr. 405A į technologinius objektus. 

Gamyklos didelio slėgio azoto rezervinis kiekis laikomas 160 m
3
 tūrio talpose. Centrinėje oro 

kompresorinėje Nr. 1 azotas iki 60,0 bar slėgio laikomas penkiose talpose (T-9, T-10, T-11, T-12, T-

13) ir oro kompresorinėje Nr. 2 šešiose  talpose (T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17). Bendras didelio 

slėgio azoto kiekis talpose sudaro apie 100 000 m
3
. Talpose laikomo azoto slėgis turi būti ne mažesnis 

kaip 50 bar. 
 

4 lentelė.  Dujinio azoto naudojimo padaliniuose tikslai ir tiekimo režimas 

 

Padalinys 
Technologinis 

objektas 
Tiekimo režimas Tiekimo tikslas 

1 2 3 4 

Gamybos padalinys Nr. 1 Kompleksai LK-1, LK-2 

LK-2,      

Įrenginys Nr. 1 

Sekcija S-100 Periodiškai, mažo 

slėgio 

Įrengimų ir sistemos prapūtimui iki remonto ir 

baigus remontą. Sistemos hermetiškumo patik-

rinimui po remonto. 

LK-2, 

Įrenginys Nr. 1 

Sekcija S-400 Periodiškai, mažo ir 

didelio slėgio 

Sistemos prapūtimui iki remonto ir baigus 

remontą. Sistemos hermetiškumo patikrinimui 

po remonto. 

LK-1, 

Įrenginys Nr. 1 

Oligomerizacijos 

technologinis 

įrenginys 

Periodiškai, mažo ir 

didelio slėgio 

Sistemos prapūtimui iki remonto ir baigus 

remontą, stabdant ir paleidžiant technologinį 

įrenginį (po kiekvieno sustabdymo). Sistemos 

hermetiškumo patikrinimui po remonto. 

Katalizatoriaus regeneracijai, slėgio sudarymui 

reaktorių R-302/1, 2 sistemoje ir inertinės 

terpės sudarymui aparatuose. 

LK-1, LK-2, 

Įrenginys Nr. 2 

Sekcija S-200 Periodiškai, mažo ir 

didelio slėgio 

Sistemos prapūtimui iki remonto ir baigus 

remontą, stabdant ir paleidžiant technologinį 

įrenginį. Sistemos hermetiškumo patikrinimui 

po remonto. Katalizatoriaus regeneracijai. 

LK-1, LK-2, 

Įrenginys Nr. 2 

Sekcija S-300/1 

Sekcija S-300/2 

Periodiškai, mažo ir 

didelio slėgio 

Sistemos prapūtimui iki remonto ir baigus 

remontą. Sistemos hermetiškumo patikrinimui 

po remonto. Katalizatoriaus regeneracijai. 
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1 2 3 4 

LK-2, 

Įrenginys Nr. 2 

Izomerizacijos 

technologinis 

įrenginys 

Nuolat ir periodiš-

kai, mažo slėgio 

Nuolat - slėgio sudarymui chlorido talpoje. 

Periodiškai - reagentų vamzdynų prapūtimui, 

sistemos prapūtimui iki remonto ir baigus 

remontą. Sistemos hermetiškumo patikrini-

mui po remonto. 

Dujų kompre-

sorinės baras 

Dujų 

kompresorinės 

Periodiškai, mažo 

slėgio 

Alyvos regeneracijai, sistemos prapūtimui, 

sustojus ar baigus kompresoriaus remontą. 

Sistemos hermetiškumo patikrinimui po 

remonto. 

Gamybos padalinys Nr. 2 

Įrenginys Nr. 1 Sekcija S-001 Periodiškai, mažo 

slėgio 

Vakuumo sumažinimui sistemoje stabdant 

sekciją, aparatų ir vamzdynų prapūtimui iki 

remonto ir pabaigus remontą. Sistemos 

hermetiškumo patikrinimui po remonto. 

Įrenginys Nr. 2 Sekcija S-100 Periodiškai, mažo ir 

didelio slėgio 

Reaktorių bloko prapūtimui iki stabdymo ir 

paleidimo, vamzdynų prapūtimui iki remonto 

ir baigus remontą. Sistemos hermetiškumo 

patikrinimui po remonto. 

Įrenginys Nr. 2 MTBE gamybos 

įrenginys, 

MTBE talpų 

parkas 

Nuolat ir periodiš-

kai, mažo slėgio 

Nuolat - azoto slėgio sudarymui talpose. 

Periodiškai - vamzdynų ir įrengimų prapūti-

mui iki remonto ir baigus remontą. Sistemos 

hermetiškumo patikrinimui po remonto. 

Įrenginys Nr. 2 Sekcija S-500 

(KK benzino 

hidrovalymo 

technologinis 

įrenginys) 

Nuolat ir periodiš-

kai, mažo slėgio 

Nuolat - kompresorių riebokšlių ir cilindrą 

kamerų prapūtimams. Periodiškai - sistemos 

prapūtimui iki remonto ir baigus remontą, 

Sistemos hermetiškumo patikrinimui po 

remonto. 

Įrenginys Nr. 3 Sekcija S-200 Nuolat ir periodiš-

kai, mažo slėgio 

Nuolat - reaktoriaus R-201 MP impulsinių 

vamzdelių prapūtimui. Periodiškai - vamzdy-

nų ir įrengimų prapūtimui iki remonto ir bai-

gus remontą. Sistemos hermetiškumo patikri-

nimui po remonto. 

Įrenginys Nr. 3 Sekcija S-300 Periodiškai, mažo ir 

didelio slėgio 

Vamzdynų ir įrengimų prapūtimui iki remon-

to ir baigus remontą stabdant ir paleidžiant 

technologinį įrenginį. Sistemos hermetišku-

mo patikrinimui po remonto. 

Įrenginys Nr. 3 Oro, dujų 

kompresorinė 

Periodiškai, mažo 

slėgio 

Alyvos regeneracijai, kompresorių prapūti-

mui iki remonto ir baigus remontą. Sistemos 

hermetiškumo patikrinimui po remonto. 

Vandenilio 

gamybos 

įrenginys 

Vandenilio 

gamybos 

įrenginys 

Nuolat ir periodiš-

kai, mažo slėgio 

Nuolat - kompresorių riebokšlių ir cilindrą 

kamerų prapūtimui. Periodiškai - vamzdynų 

ir įrengimų prapūtimui iki remonto ir baigus 

remontą stabdant ir paleidžiant įrenginį. Sis-

temos hermetiškumo patikrinimui po 

remonto. 
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Gamybos padalinys Nr. 3 

Fakelų ūkio ir 

šiluminės 

energijos tinklų 

baras 

Fakelų ūkis Periodiškai, mažo 

slėgio 

Sistemos prapūtimui iki remonto ir baigus 

remontą. Sistemos hermetiškumo patikrini-

mui po remonto. 

Metanolio-etano-

lio sandėlis 

Periodiškai, mažo 

slėgio 

Inertinės terpės sudarymui metanolio-

etanolio talpose. 

Elementinės 

sieros gamybos 

įrenginys 

Elementinės 

sieros gamybos 

įrenginys 

Nuolat ir periodiš-

kai, mažo slėgio 

Nuolat - azoto slėgio sudarymui talpose. 

Periodiškai - vamzdynų ir įrengimų prapū-

timui iki remonto ir baigus remontą Sistemos 

hermetiškumo patikrinimui po remonto. 

Reagentų ūkio 

talpų parkas 

Nuolat, mažo slėgio Azoto slėgio sudarymui talpose, tirpalų 

maišymui talpose. 

Bitumo gamybos 

įrenginys 

Bitumo gamybos 

įrenginys 

Periodiškai ir 

nuolat mažo slėgio 

Periodiškai - vamzdynų prapūtimui iki 

remonto ir baigus remontą. Nuolat – prieš-

slėgio sudarymui siurblių riebokšliuose. 

Siurblinių Nr. 

15, 55 baras, 

Benzino ir dy- 

zelino sumaišymo 

ir kuro paruošimo 

baras 

Naftos ir produktų 

siurblinės 

Periodiškai, mažo 

slėgio 

Sistemos prapūtimui iki remonto ir baigus 

remontą. Sistemos hermetiškumo patikrini-

mui po remonto. 

TCK 8/11 

mazgas, dyzelino 

analizatorius 

Nuolat, mažo slėgio Sieros kiekio dyzeline analizatoriaus veiklai 

užtikrinti. 

Kuro paruošimo 

baras 

Nuolat, mažo slėgio Priedų tirpalų gamybai ir slėgio sudarymui 

sistemoje. 

Kuro paruošimo 

baras, kuro dujų 

mazgai 

Periodiškai, mažo 

slėgio 

Sistemos prapūtimui iki remonto ir baigus 

remontą. Sistemos hermetiškumo patikrini-

mui po remonto. 

Suskystintų dujų 

baras 

Suskystintų dujų 

parkai Nr. 1, 

Nr. 2 

Periodiškai, mažo 

slėgio 

Cisterninių vagonų prapūtimui iki pylimo. 

Sistemos prapūtimui iki remonto ir baigus 

remontą. Sistemos hermetiškumo patikrini-

mui po remonto. 

Naftos produktų krovos cechas 

Krovos baras 

Nr. 3 

Naftos produktų 

krovos 

terminalas 

Periodiškai, mažo 

slėgio 

Sistemos prapūtimui iki remonto ir baigus 

remontą. Sistemos hermetiškumo patikrini-

mui po remonto. 

Krovos baras 

Nr. 3 

Suskystintų dujų 

krovos baras 

Periodiškai, didelio 

slėgio 

Suskystintų dujų išpylimui iš cisterninių 

vagonų, slėgio padidinimui talpoje T-l5. 

Šiluminė elektrinė 

Elektros 

cechas 

Azoto rinktuvų 

aikštelė 

Periodiškai, mažo 

slėgio 

Azoto slėgio sudarymui rinktuvuose. 

Kokybės tyrimų centras 

Dujų, sieros ir 

tamsiųjų naftos 

produktų 

laboratorija 

Dujų 

laboratorija 

Periodiškai, mažo 

slėgio 

Mėginių laboratoriniams tyrimams atlikti. 

Centriniai sandėliai 

Centriniai 

sandėliai 

Tepimo alyvos 

sandėlis 

Periodiškai, mažo 

slėgio 

Alyvos pašalinimui iš vamzdynų. 
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13.5.1. Azoto tiekimo į  įrenginius sistema 

1. Į technologinius objektus tiekiamas mažo ir didelio slėgio azotas naudojamas vamzdynų, talpų ir 

sistemų prapūtimui, įrengimų ir vamzdynų konservavimui, aparatų, vamzdynų bandymui po remonto, 

alyvos ir katalizatorių regeneravimui, priešslėgio sudarymui technologinių kompresorių riebokšliuose 

ir kitoms reikmėms. Azoto panaudojimo padaliniuose tikslai ir tiekimo režimas pateikti šio skyriaus 4 

lentelėje. 

2. Mažo slėgio azotas į Bendrovės technologinius objektus tiekiamas vamzdynais Nr. 387, Nr. 405, Nr. 

405A. 

3. Didelio slėgio azotas į Bendrovės technologinius objektus tiekiamas vamzdynu Nr. 388. 

4. Didelio slėgio azotas vamzdynu Nr. 388 vienu metu gali būti tiekiamas tik į vieną technologinį 

objektą. 

5. Išimties atveju iš GP-3 SOAVTB oro kompresorinių Nr. 1 ir Nr. 2 didelio slėgio azotas vamzdynu 

Nr. 388 gali būti tiekiamas tik į du technologinius objektus: 

- iš centrinės oro kompresorinės Nr. 1 – į vieną iš GP-1 Komplekso LK-1 (toliau – LK-1) 

technologinių objektų, o iš oro kompresorinės Nr. 2 – į vieną iš GP-1 Komplekso LK-2 (toliau – LK-2) 

arba GP-2 technologinių objektų; 

- iš centrinės oro kompresorinės Nr. 1 - į vieną iš GP-1 LK-1, LK-2 technologinių objektų, o iš oro 

kompresorinės Nr. 2 - į vieną iš GP-2 technologinių objektų. 

 

13.6. PRODUKTŲ KOKYBĖS KONTROLĖ 
 

Nuolatinę produktų kontrolę vykdo bendrovės Kokybės tyrimų centras, kuris savo veikloje 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir atitinkamais poįstatyminiais aktais, Bendrovės 

tvarkomaisiais ir organizaciniais dokumentais, taikomais standartais ir kitais normatyviniais 

dokumentais; tame tarpe kokybės sistemos dokumentais pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025. 

Kokybės tyrimų centro uždaviniai: užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę, nuolat tobulinti kokybės 

sistemą ir siekti užsakovų (bendrovės padalinių ir išorės klientų) pasitikėjimo atliekamų tyrimų 

kokybe. 

Nustatytų uždavinių įgyvendinimui Kokybės tyrimų centras atlieka šias funkcijas: 

- pagal nustatytus grafikus ir papildomas užduotis atlieka naftos ir naftos produktų, katalizatorių, 

dujų, reagentų, priedų, technologinio garo, oro, vandens ir kt. tyrimus; 

- formina kokybės pažymėjimus, tyrimų protokolus ir kt. reikalingus dokumentus gaunamai 

žaliavai, gaminamiems produktams, tirti pateiktiems mėginiams; 

- atlieka tiriamuosius darbus, susijusius su gaminamos produkcijos kokybe; 

- ima naftos, naftos produktų, katalizatorių, reagentų, priedų ėminius; 

- formina ir saugo Bendrovėje nustatyta tvarka produkcijos arbitražinius mėginius; 

- ruošia produkcijos pavyzdžius atitikties sertifikacijai; 

- atlieka laboratorinių prietaisų ir kitokios įrangos priežiūrą, reguliavimą ir remontą; 

- dalyvauja naujų kokybės nustatymo metodų įdiegimo ir  prietaisų paleidimo - derinimo 

darbuose; 

- dalyvauja, diegiant ir įsisavinant naujus technologinius procesus. 
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13.7. FAKELINĖ SISTEMA 

 
Gamyklos fakelinė sistema skirta maksimaliai utilizuoti fakelines angliavandenilines dujas iš 

technologinių objektų. Fakelų ūkio fakeliniuose degikliuose taip pat sudeginami visi sprogimo 

atžvilgiu pavojingi degių dujų avariniai išmetimai iš technologinių objektų į fakelinius kolektorius bei 

vandenilio sulfido dujų avariniai išmetimai, patenkantys į atskirą vandenilio sulfido fakelinę sistemą iš 

elementinės sieros įrenginio. 

Gamyklos bendroji fakelinė sistema susideda iš fakelinių sistemų: 

- kompleksų LK-1, LK-2  fakelinės sistemos; 

- Gamybos padalinio Nr.2 (GP-2) vandenilio gamybos įrenginio fakelinės sistemos; 

- Gamybos padalinio Nr.2 fakelinės sistemos. 
 

13.7.1. Kompleksų LK-1, 2  fakelinėje sistemoje utilizuojamos: 
 

- išmetamos iš technologinių įrenginių (objektų) aparatų angliavandenilinės dujos ir garai, kurių 

balansinis kiekis negali būti nuvestas į kuro tinklą arba panaudotas perdirbti; 

- avarinės išmetamos angliavandenilinės dujos iš apsauginių vožtuvų ir kitų apsauginių įtaisų, 

sumontuotų technologinių objektų aparatuose, talpose ir vamzdynuose; 

- dujinės fazės išmetami naftos produktai iš atskirų aparatų arba sistemų prieš jų drenavimą, 

prapūtimą ir t. t.; 

- atskirų aparatų, siurblių, kompresorių mažų periodinių prapūtimų dujos; 

- avariniu būdu išvedamos vandenilio sulfido dujos iš elementinės sieros gamybos įrenginio (1, 2 

blokų); 

- vandenilio dujos, išvedamos iš vandenilio gamybos įrenginio VGĮ-1. 

LK-1, 2 kompleksų fakelinėje sistemoje taip pat sumontuota įranga, kurios paskirtis išvalyti 

vandenilio sulfidą iš fakelinių dujų ir išvalytas dujas grąžinti į gamyklos bendragamybinį kuro dujų 

tinklą. Vandenilio sulfidas iš fakelinių dujų išvalomos MEA tirpalu. Valymas atliekamas specialiuose 

išcentriniuose-skystiniuose kompresoriuose IK-401/A, B, o galutinis dujų išvalymas atliekamas 

separatoriuje SP-401, kuriame sumontuota įkrova. Dujos, pereidamos per įkrovą, kontaktuoja su iš 

viršaus tiekiamu MEA tirpalu ir tokiu būdu vandenilio sulfidas išplaunamas iš dujų. H2S absorbcija 

vyksta 40 
o
C temperatūroje. Prisotintas MEA tirpalas išvedamas į elementinės sieros gamybos 

įrenginio MEA regeneracijos bloką, kuriame esant 105 
o
C temperatūrai vyksta vandenilio sulfido 

išsiskyrimas iš tirpalo ir monoetanolamino regeneracija.  

 

13.7.2. Gamybos padalinio Nr.2 Vandenilio gamybos įrenginio fakelinė sistema skirta avarinių 

išvedimų ir periodinių prapūtimų iš vandenilio gamybos įrenginio Nr.2 (VGĮ-2) utilizacijai. Sistema 

sudaryta iš fakelinio vamzdyno, fakelinės žvakės D-3, skirtos išvedamų vandenilinių, liekamųjų ir 

angliavandenilinių dujų sudeginimui, su sumontuotais budinčiais degikliais, distancine fakelo 

uždegimo sistema (FUS), ir hidraulinio užtvaro HU-7. 

 

13.7.3. Gamybos padalinio Nr.2 fakelinė sistema skirta avarinių išvedimų ir periodinių prapūtimų iš  

GP-2 technologinių objektų utilizacijai. GP-2 fakelinėje sistemoje utilizuojama: 

- avariniai angliavandenilinių dujų ir angliavandenilinių garų iš GP-2 technologinių aparatų ir 

vamzdynų apsauginių vožtuvų išvedimai; 

- periodiškai prapučiamos angliavandenilinės dujos ir garai iš GP-2 technologinių įrengimų; 

- avariniu būdu išvedamos vandenilio sulfido dujos iš elementinės sieros gamybos įrenginio (3; 4 

blokų); 

- avariniai išmetimai iš GP-2 katalizinio krekingo proceso (įrenginio Nr.3) dujų skirtuvo A-201. 
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Technologinėje Fakelų ūkio schemoje numatyta galimybė fakelinių dujų numetimus iš GP-2 

didelio slėgio sistemos per jungę (prie kelio Nr. 10) išvesti į LK-1, 2 kompleksų fakelinių dujų 

kolektorių. 

Avariniai išmetimai iš aparatų, vamzdynų apsauginių vožtuvų, prapūtimo dujos iš vandenilio 

gamybos įrenginio per 400 mm skersmens kolektorių ir jungę (prie kelio Nr.10) patenka į GP-2 didelio 

slėgio fakelinę sistemą arba į LK-1, 2 kompleksų didelio slėgio fakelinę sistemą. 

Gamybos padalinio Nr.2 fakelinėje sistemoje vykdomų procesų avarijų pavojaus identifikavimas 

ir jų rizikos vertinimo analizė pateikta 63 priedo 18 aplanke. 

 

13.8. NUOTEKŲ VALYMAS 
 

Pramoninės nuotekos, naftos produktų likučiai susidarę naftos perdirbimo technologiniuose 

įrenginiuose išvalomos valymo įrengimų ceche mechaniniu ir biologiniu valymo būdais. Išvalyta nafta 

grąžinama į Gamybos padalinį Nr.3 tolimesniam perdirbimui.  
 

13.8.1. Mechaninis valymas 
 

Nuotekos uždara pramoninės kanalizacijos sistema patenka į valymo įrengimų cecho mechaninio 

nuotekų valymo įrenginius,  kuriuos sudaro smėlio ir naftos gaudyklės, papildomo nusistovėjimo 

nusodintuvai, ir flotatoriai. Smėlio gaudyklėse nusėdęs smėlis ir sunkiosios dalelės atpumpuojamas į 

smėlio aikštelę. Naftos gaudyklėse surinkta nafta ir stambiadispersiniai teršalai  atpumpuojami į 

atskyrimo rezervuarus RZ-1÷4, kuriuose atskiriamas vanduo, o surinkta nafta su naftos purvu 

perpumpuojama tolimesniam perdirbimui į naftingo šlamo perdirbimo bloką, kuriame su centrifuga 

atskiriamas vanduo, gruntas ir nafta. Papildomo nusistovėjimo nusodintuvuose nafta surenkama į 

rezervuarus. Flotatoriuose pašalinami koloidiniai teršalai, emulguoti naftos produktai, smulkios 

pakibusios dalelės naudojant reagentus. Vandenys nukenksminami flotaciją naudojant kartu su 

koaguliacija. Į vandenį paduodamas koaguliantas hidrolizuojasi, sudarydamas stambius hidroksido 

dribsnius, kurie turi didelį lyginamąjį paviršių, todėl gali sorbuoti įvairias medžiagas. Prie koagulianto 

dribsnių prilimpa emulguotos naftos dalelės, medžiagos, o taip pat maži oro, paduodamo į vandenį po 

slėgimu, burbuliukai. Taip  susidaro kompleksas “naftos dalelė - oras - koaguliantas”, kurį oras iškelia 

į flotatorių paviršių,  sudarydamas naftingas putas, o sunkūs koagulianto dribsniai su adsorbuotomis 

sunkiomis dalelėmis nusėda į flotatorių dugną. 
 

13.8.2. Biologinis valymas  
 

 Biologinį nuotekų valymą sudaro  aerotankai, antriniai, tretiniai nusodintuvai ir papildomo 

valymo flotatoriai. 

Aerotankuose nuotekos valomos mikroorganizmų gyvybinės veiklos pagrindu, suoksidinant 

nuotekose esančias koloidines ištirpusias ir suspenduotas organines medžiagas bei neorganinius sieros 

ir azoto oksidus iki CO2  ir H2O. 

Iš aerotanko nuotekos patenka į antrinius ir tretinius nusodintuvus, kuriuose nusėdęs dumblas 

gražinamas į regeneraciją, nuotekos toliau patenka į flotatorius.  

Flotatoriuose nuotekos valomos prisotinant vandenį deguonimi, kurio pagalba teršalai iškila į 

paviršių ir transporterio pagalba nugriebiami į surinkimo rezervuarą iš kurio su siurbliu atpumpuojama 

į šlamo sukauptuvą 13/3.  
 

13.8.3. Hidrotechniniai įrenginiai 
 

Hidrotechniniai įrenginiai skirti nuotekų priėmimui iš naftos perdirbimo technologinių įrenginių 

avarinių išmetimų atvejais ir atpumpavimui į mechaninio nuotekų valymo įrenginį, taip pat išvalytų 

nuotekų sukaupimui tvenkiniuose sukauptuvuoe prieš išleidžiant nuotekas į Dubulio upelį.  
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13.8.4. Naftingo šlamo perdirbimo blokas 
 

Naftingo šlamo perdirbimo bloke centrifugavimo būdu atskiriamas vanduo ir skendinčios 

medžiagos nuo naftos produktų.  Atskyrimui naudojamas flokuliantas ir deemulgatorius.  

 

13.8.5. Nuotekų kontrolė ir šalinimas 
 

Išvalytos nuotekos metų laikotarpyje išleidžiamos įvairiais režimais, siekiant nedaryti neigiamo 

poveikio priimtuvui. Pramoninės nuotekos pumpuojamos į tvenkinius sukauptuvus, iš kurių išleidžiamos į 

Dubulio upelį. Šiluminės elektrinės paviršinės lietaus nuotekos be valymo išleidžiamos į Varduvos upės 

Juodeikių tvenkinį. Nuotekų kokybės kontrolė ir tyrimai  aprašyti 13.9 punkte. 
 

13.9. APLINKOS MONITORINGAS 
 

Gamykloje vykdomas šis aplinkos monitoringas: 

- stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių;  

- oro (poveikio aplinkos orui);  

- nuotekų ir paviršinio vandens;  

- požeminio vandens;  

- nuotekų dumblo ir dirvožemio, kuriame dumblas paskleidžimas.  

 

13.9.1. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių  monitoringas 

 

Gamykloje stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių monitoringas pradėtas vykdyti nuo 1983 m. 

Gamyklos stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių kontrolės grafikas suderintas su Aplinkos 

ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento valstybinės analitinės kontrolės skyriumi. Šiuo 

metu  gamykloje  stebimi 12 stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai. Stacionarių aplinkos oro taršos 

šaltinių matavimus ir tyrimus atlieka bendrovės aplinkos tyrimų laboratorija. Emisijos iš 4 didelių 

kurą deginančių įrenginių vertinamos nepertraukiamu būdu. 

 

13.9.2. Aplinkos oro monitoringas 

 

 Gamykloje aplinkos oro aplinkos matavimai vykdomi keturiuose monitoringo taškuose, 

išdėstytuose už gamyklos sanitarinės apsaugos zonos ribos. Oro (poveikio aplinkos orui) monitoringo 

apimtys yra suderintos su Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūra. Aplinkos oro matavimus 

ir tyrimus atlieka bendrovės aplinkos tyrimų laboratorija.  

 

13.9.3. Nuotekų ir paviršinio vandens monitoringas 

 

Gamykloje nuotekų ir paviršinio vandens monitoringas vykdomas nuo 1980 m. pagal su Aplinkos 

ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento valstybinės analitinės kontrolės skyriumi 

suderintu nuotekų ir paviršinio vandens kontrolės planu. 7 taškuose nuotekų mėginiai kokybei tirti  

imami ir tiriami bendrovės aplinkos tyrimų laboratorijoje. Papildomai technologinėms reikmėms 

gamykloje imami nuotekų mėginiai dar 38 taškuose.  
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13.9.4. Požeminio vandens monitoringas 

 

Nuo 2000 m. gamykloje požeminio vandens monitoringą  pagal  parengtą ir Lietuvos Geologijos 

tarnyboje patvirtintą „Naftos perdirbimo įmonės teritorijos ir vandenvietės požeminio vandens 

monitoringo programą vykdo UAB „SWECO Lietuva“. Stebimų taškų skaičius - 56.  

Pagal su Mažeikių r. maisto ir veterinarijos tarnyba suderintą „Geriamojo vandens programinės 

priežiūros planą“ 7 taškuose geriamo vandens cheminius ir mikrobiologinius tyrimus atlieka 

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.  
 

13.9.5. Nuotekų dumblo bei dirvožemio, kuriame šis dumblas skleidžiamas, monitoringas 

Šis monitoringas vykdomas 5 monitoringo taškuose pagal su Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyriumi 

suderintą  „Nuotekų dumblo bei dirvožemio, kuriame šis dumblas skleidžiamas“ monitoringo 

programą. Dumble, grunte ir dirvožemyje sunkiųjų metalų koncentracijų tyrimus atlieka Gamtos 

tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto laboratorija, naftos produktus ir sausų medžiagų 

kiekį nustato bendrovės aplinkos tyrimų laboratorija. 

 

13.10. TERITORIJOS APSAUGOS ORGANIZAVIMAS. INFORMACIJOS SAUGOS 

POLITIKA 

 

13.10.1. Teritorijos apsaugos organizavimas 

 
Gamyklos teritorijos apsauga organizuojama vadovaujantis Fizinės saugos politika, Fizinės 

saugos sistemos reglamentu ir Fizinės saugos planu patvirtintais Bendrovės generalinio direktoriaus 

įsakymais. Visa teritorija aptverta 19,5 km tinkline, dalimis betonine tvora, 15.5 km ruože įrengta 

elektroninė perimetro apsauga, teritorija ir visi patekimo kontrolės postai stebimi vaizdo kameromis, 

objektuose įrengta apsauginė signalizacija. Patekimui į teritoriją bei materialinių vertybių judėjimo 

kontrolei vykdyti yra nustatytas leidimų režimas, kurį reglamentuoja Leidimų režimo taisyklės 

patvirtintos Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu. Asmenų ir transporto patekimo kontrolei 

vykdyti įrengta automatizuota įeigos kontrolės sistema. Įmonės apsaugai vykdyti sudaryta apsaugos 

paslaugų teikimo sutartis su UAB „ORLEN Apsauga“, kuri sutartimi įsipareigoja vykdyti ginkluotą 

objekto apsaugą. Apsaugos darbuotojų darbas organizuotas 4 pamainose po 12 valandų. Apsaugos 

darbuotojai darbo funkcijas vykdo apsaugos kontrolės postuose, patruliuodami pėsčiomis ir su 

transporto priemonėmis, teritoriją ir/ar objektus stebėdami vaizdo kameromis, elektroninėmis 

signalizacijos sistemomis. Visi apsaugos darbuotojai aprūpinti radijo, o kontrolės apsaugos postai ir 

telefoniniu ryšiu. Bendrovėje yra nustatyta raktų politika, kurią reglamentuoja Pastatų, patalpų 

rakinimo ir raktų valdymo taisyklės patvirtintos Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu. Kas du 

metai yra organizuojamas fizinės saugos sistemos auditas. 

 

13.10.2. Informacijos saugos politika 

 

Užtikrinant bendrovės informacinę saugą 2012 m. išleistas generalinio direktoriaus įsakymas dėl 

informacijos saugumo vadybos sistemos diegimo Bendrovėje. 2012 m. gruodžio 11 d. Bendrovės 

valdybos sprendimu patvirtinta Bendrovės integruotos vadybos sistemos politika, kurios dalis yra 

informacijos saugos politika. Informacijos saugos politikos įgyvendinimo koordinavimui generalinio 

direktoriaus įsakymu yra patvirtinta informacijos saugos sistemos koordinavimo komisija, kurią sudaro 

svarbiausių Bendrovės padalinių vadovai ar jų deleguoti atstovai bei informacijos saugos vadovas. 
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Informacijos saugos kontrolę ir priežiūrą vykdo Kontrolės ir saugos skyrius. Už informacijos saugumo 

valdymo sistemos įgyvendinimą jos efektyvumo stebėseną bei tobulinimą atsakingas informacijos 

saugos vadovas. Bendrovėje informacijos saugos veikla vykdoma vadovaujantis tarptautinio standarto 

ISO/IEC 27001:20013 saugumo metodais ir reikalavimais, o Bendrovės informacijos saugumo 

valdymo sistema atitinka šio standarto reikalavimus (sertifikuota). Kasmet yra atliekamas informacijos 

saugumo valdymo sistemos auditas. Bendrovei taip pat taikomi LR energetikos ministro 2013 m. 

gegužės 2 d. Nr. 1-89 įsakymu patvirtinti Strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui 

turinčių energetikos ministro valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių informacinės saugos 

reikalavimai. 
 

14. PRIEŠGAISRINĖS SISTEMOS IR ĮRANGOS APRAŠYMAS 
 

Gamyklos priešgaisrinę sistemą sudaro priešgaisrinio vandens, vandens garo, angliarūgštės ir 

inertinės dujos, putų bei automatinės gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemos bei gaisro gesinimo 

įrenginių sistemų visuma technologinių įrengimų, valdymo operatorinių ir administracinių pastatų 

apsaugai.  

Pirminės gaisro gesinimo priemonės ir gaisro gesinimo sistemos Bendrovės teritorijoje 

komplektuojamos ir išdėstomos pagal Bendrovėje galiojančių dokumentų, technologinių reglamentų 

reikalavimus, Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, taip pat gali būti taikomi 

(jei neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymas) perimti tarptautinių ir Europos organizacijų, 

užsienio valstybių (nacionaliniai), užsienio valstybių organizacijų normatyviniai statybos techniniai 

dokumentai, nustatyta tvarka įteisinus juos kaip Lietuvos Respublikos normatyvinius statybos 

techninius dokumentus. 
 

14.1. PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMA 
 

Gamyklos priešgaisrinio vandentiekio sistemą (schema pridedama 17 priede) sudaro 

priešgaisrinio vandens, apytakinio ir upės vandens vamzdynas su armatūra,  požeminiais ir 

antžeminiais hidrantais, lafetiniais švirkštais, gaisriniais čiaupais pastatuose, vandens skirstytuvais, 

priešgaisrinėmis siurblinėmis Nr.1 ir Nr.2 - skirtomis priešgaisrinio vandens slėgio pakėlimui 

priešgaisrinio vandens vamzdynuose iki 10 bar slėgio; siurblinė Nr.10 -  skirta vandens tiekimui į 

gamyklos priešgaisrinio vandentiekio tinklus; priešgaisrinės siurblinės Kompleksuose LK-1 ir LK-2, 

vandenilio gamybos įrenginyje, Šiluminėje elektrinėje; priešgaisrinio vandens rezervuarai, 

priešgaisriniai putų rezervuarai. Priešgaisrinių siurblinių ir jų įrangos priežiūros ir eksploatavimo 

taisyklės, su gaisrų gesinimu susijusios operacijos aprašomos Priešgaisrinių siurblinių eksploatavimo 

instrukcijoje 13-CT-12. 
 

14.1.1. Gamyklos priešgaisrinis vandentiekis 
 

Priešgaisrinį vandentiekį sudaro: 

1. Priešgaisriniai hidrantai (požeminiai, antžeminiai) - 395 vnt; 

2. Priešgaisriniai hidrantai ant upės vandens vamzdyno - 6 vnt; 

3. Manifoldai ant priešgaisrinio vandens vamzdyno - 4 vnt; 

4. Manifoldai ant gamyklos apytakinio vandens papildymo linijos (037) - 2 vnt; 

5. Lafetiniai švirkštai - 195 vnt; 

6. Hidrotechninių įrenginių bloko siurblinė Nr.10 ir tvenkiniai - sukaupėjai 861-12/1÷5: 
 

TVENKINIŲ- SUKAUPĖJŲ 861-12/1÷5  CHARAKTERISTIKA 
 

Tvenkiniai - sukaupėjai                              12/1         12/2          12/3          12/4          12/5 
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Pilnas gylis                             m                 4,0           4,0            4,0            3,0            3,0 

Užpildymo gylis                     m                 3,0           3,0            3,0            2,0            2,0 

Tūris                                       m³                54000     45000       400000      231600    135400 

7. Hidrotechninių įrenginių bloko tvenkiniai  861- 64/1, 2, 3:  
 

TVENKINIŲ 861- 64/ 1, 2, 3 CHARAKTERISTIKA 
  

                                                     1 ir 3 tvenkiniai                                   2 tvenkinys 

 Ilgis                                             726 m                                                     800 m 

 Plotis                                           250 m                                                     250 m 

 Gylis: 

 Įėjime                                           5,3 m                                                     5,25 m 

 Išėjime                                         5,8 m                                                      5,8 m 

 Tūris                                             820000 m³                                           864500 m³     
 

7.1. Hidrotechninių įrenginių bloko tvenkinys 861- 65/5:  
 

TVENKINIO 861- 65/5  CHARAKTERISTIKA 

 

  ilgis                                             394 m 

  plotis                                           147 m 

  gylis                                             3,55 m 

   tūris                                             125553 m³ 
 

8. Valymo įrengimų cecho priešgaisrinė siurblinė Nr.1: 
 

SIURBLIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

Siurblio 

techno- 

loginis 

numeris 

Siurblio markė 
Našumas, 

m
3
/h 

Slėgis, 

mmH2O 

Elektros variklio 

markė 

Elektros 

variklio 

galia, kW 

Apsisukimai, 

aps./min 

1 2 3 4 5 6 7 

S-I A D-2000-100 1400 107 A-13-46-6yA 630 1000 

S-I B D-2000-100 1400 107 A-13-46-6yA 630 1000 

S-III 

Putokšlio 

K-45-30a  35 22,5 AIU 112 M2Y2.5 7.5 2800 

  

9. Valymo įrengimų cecho priešgaisrinė siurblinė Nr.2: 
 

SIURBLIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS                                                                                                                                                   

Siurblio 

techno- 

loginis 

numeris 

Siurblio 

markė 

Našumas, 

m
3
/h 

Slėgis, 

mmH2O 

Elektros variklio 

markė 

Elektros 

variklio 

galia, kW 

Apsisukimai, 

aps./min 

1 2 3 4 5 6 7 

S-1 

Putokšlio 

KH 20/30 20 30 4 AM 100-2Y3 5,5 2800 

S-2 

Putokšlio 

M 65-50-160 

CDY 

20 30 4 AM 100-2Y3 4 2880 
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1 2 3 4 5 6 7 

S-7; S-8 200D-90A 720 80 A 113-4 250 1470 

S-9; S-10 D 2000-100 1450 93 AY-45x6Y3 630 1000 

 

SIURBLIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

Siurblio 

techno- 

loginis 

numeris 

Siurblio 

markė 

Našumas, 

m
3
/h 

Slėgis, 

mm 

H2O 

Slėgis 

įėjime, 

bar 

Slėgis 

išėjime, 

bar 

Elektros 

variklio 

markė 

Elektros 

variklio 

galia, kW 

Apsisukimai, 

aps./min 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

S-1 

 

 

FG 51/58a 

 

43 58 

 

0.48 

 

5.8 
VAO 6g-

24g 
17 2900 

S-2 

 

FG 51/58a 

 

39 58 

 

0.48 

 

5.8 
VAO 62-

2ug 
17 2900 

 

S-3 

 

5NK-5x1 

 

 

70 

 

68 

 

0.7 

 

6.8 

 

VAO 

72/292 

 

36 

 

2950 

 

S-3a 

 

5NK-5x1 

 

 

70 

 

68 

 

0.7 

 

6.8 

 

VAO 72/2 

 

30 

 

2950 

 

S-4 

 

NK-

560/335-

70-1a 

 

560 

 

70 

 

0.7 

 

7.0 

 

VAO 

315M-2 

 

160 

 

2965 

 

S-5 

 

 

FG-216/24 

 

216 

 

24 

 

0.8 

 

2.4 

 

VAO 81-

492 

 

30 

 

1450 

 

S-6 

 

 

FG-

216/24a 

 

216 

 

24 

 

0.8 

 

2.4 

 

VAO 81-

492 

 

30 

 

1450 

 

S-7 

 

CD-160/45 

 

 

160 

 

45 

 

0.8 

 

2.4 

 

VAO 81-

492 

 

37 

 

1450 

 

S-8 

 

 

CM100-65-

200/2 

 

125 

 

47.5 

 

0.8 

 

4.75 

 

VAO81-

4U2 

 

40 

 

2940 

 

S-9 

 

 

ASVN-

80A 

 

30 

 

24 

 

0.7 

 

2.4 

 

VAO52/4-

42 

 

10 

 

1450 

 

S-10 

 

 

ASVN-

80A 

 

30 

 

24 

 

0.7 

 

2.4 

 

VAO-52/4 

 

10 

 

1450 

 

S-11 

037 

 

D800-28 

 

800 

 

28 

 

0.6 

 

2.8 

 

VAO 6925 

 

110 

 

980 

 

S-12 

037 

 

D800-57 

 

800 

 

57 

 

0.6 

 

5.7 

 

VAO 315 

642-5 

 

160 

 

980 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

S-13 

V-2 

 

200D 90b 

 

720 

 

70 

 

0.8 

 

7.0 

 

M280 M6-4 

 

200 

 

1500 

 

S-14 

V-2 

 

200D 90b 

 

720 

 

67 

 

0.8 

 

6.7 

 

M280 M6-4 

 

190 

 

1470 

 

S-15 

 

 

12HA-22-6 

 

180 

 

40 

 

0.8 

 

4.0 

 

VAO-81-4 

 

40 

 

1450 

 

S-16 

 

12HA-22-6 

 

 

180 

 

40 

 

0.8 

 

4.0 

 

VAO-81-4 

 

40 

 

1450 

 

10. Gamybinio vandens siurblinė ant Varduvos upės: 

 

SIURBLIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

Siurblio 

technologinis Nr. 
Siurblio markė 

Našumas, 

m
3
/h 

Slėgis, 

bar 

Elektros 

variklio 

galia, kW 

Apsisukimai, 

aps./min 

1 2 3 4 6 7 

S-1 

 

300D-90 1260 5.8 250 1480 

S-2 

 

300D-90 1260 5.8 250 1480 

S-3 300D-90A 1080 6 250 1480 

S-4 300D-90A 1080 6 250 1480 

 

11. Priešgaisrinės siurblinės LK-1, LK-2*:  

 

Siurblio 

technologinis Nr. 
Siurblio markė 

Našumas, 

m
3
/h 

Slėgis, 

bar 

Elektros 

variklio 

galia, kW 

Apsisukimai, 

aps./min 

1 2 3 4 6 7 

S-144 300D-70A 350 5.8 - - 

S-145 300D-70A 350 5.8 - - 

S-145A 300D-70A 350 6 - - 

 

*Vanduo imamas iš talpos T-117 kurios tūris V-400 m
3
/h 

 

12. Priešgaisrinė siurblinė vandenilio gamybos įrenginyje: 

 

Siurblio 

technologinis 

Nr. 

Siurblio markė Našumas, m
3
/h 

Slėgis, 

bar 

Elektros 

variklio 

galia, kW 

Apsisukimai, 

aps./min 

1 2 3 4 6 7 

 

 

65-NVD-200-

22-LC-10-09 

105 5.8 - 2935 
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13. Priešgaisrinė siurblinė šiluminėje elektrinėje: 

 

Siurblio 

technologinis Nr. 
Siurblio markė 

Našumas, 

m
3
/h 

Slėgis,  

mmH2O 

1 2 3 4 

GVS-1 ЦН-400-105 290-450 104-84 

GVS-2 ЦН-400-105 290-450 104-84 

TVS-1 4K-6a 104 68 

TVS-2 4K-6a 104 68 

 

14.2. PUTOKŠLIO SISTEMA 

 

Putokšlio sistemą sudaro Valymo įrengimų cecho priešgaisrinių siurblinių Nr.1 ir Nr.2 putokšlio 

siurbliai bei putokšlio saugojimo talpos. Priešgaisrinėje siurblinėje Nr.1 talpose T-2 ir T-3 saugomas 

putokšlis PО-6К – 37,92 tonų. Priešgaisrinėje siurblinėje Nr.2 talpose T-3 ir T-4 saugomas putokšlis 

STHAMEX AFFF 3% - 28,15 tonų, talpose T-1 ir T-2 saugomas putokšlis  STHAMEX F-15 - 21,38 

tonų. Gamybos padalinio Nr.1 Komplekso LK-1 talpoje T-118 laikomas putokšlis PO-6K-15000 litrų, 

talpoje T-119 putokšlis STHAMEX F-15 3% - 20000 litrų, Komplekso LK-2 talpoje T-118 putokšlis 

PO-6K- 13500 litrų, talpoje T-119 putokšlis STHAMEX F-15 3%  - 20000 litrų. Gamybos padalinio 

Nr.3 prie 910-25 siurblinės talpose T-1,2,3,4,5 putokšlis PО-6К – 10000 litrų. 

Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1, 2, 3 komandose saugomi šie putokšlio 

kiekiai: putokšlis PО-6К – 860 litrų, STHAMEX F-15 3% - 46400 litrų, STHAMEX AFFF 3% - 

22000 litrų, Fomtec ARC 3x6 3% - 10000 litrų, MOUSSOL APS 3-5 % - 7716 litrų, FOAMOUSSE 3 

% - 5400 litrų. 

Putokšlio sistema detaliau aprašoma Priešgaisrinių siurblinių eksploatavimo instrukcijoje 13-CT-

12. 

 

14.3. AUTOMATINIAI GAISRO IR DUJŲ APTIKIMO IR SIGNALIZACIJOS ĮRENGINIAI 

 

14.3.1. Gaisrinės signalizacijos priemonės 

 
Kontrolės ir saugos skyriaus elektroninės apsaugos grupė šiuo metu gamykloje aptarnauja 135 

apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos priėmimo-kontrolinius prietaisus. Gamyklos objektuose 

sumontuoti 62 gaisrinės signalizacijos priėmimo-kontroliniai prietaisai. Prie jų prijungta apie 2000 

gaisro jutiklių ir rankinių signalizatorių. Taip pat sumontuota 73 apsauginės signalizacijos priėmimo-

kontrolinių prietaisų. 37 iš jų turi gaisro įspėjimo zonas su prijungtais gaisro jutikliais. Kontroliniai 

prietaisai išdėstyti kabinetuose, buitinėse patalpose, sandėliuose. Visi priėmimo-kontroliniai prietaisai 

sujungti su centralizuotu signalizacijų stebėjimo pultu. Signalai iš apsaugos ir gaisro signalizacijos 

sistemų paskirstomi tarp Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ryšių punkto ir 

apsaugos operatorių. 
 

Gamykloje įrengtos gaisro aptikimo signalizavimo sistemos (toliau - GASS)*: 

1. Adresinės (Aritech, Nittan, INIM SmartLoop) - 20 vnt; 

2. Konvencinės (Aritech, Bentel, INIM SmartLine, Lites, Napco, Photain Controls - 41 vnt; 

3. Mišrios (Aritech, C&K, DSC, EDM, Paradox) - 37 vnt. 
 

*Adresinės – GAS informuoja kurio detektoriaus ar detektorių grupės aplinkoje yra gaisro 

židinys. 

*Konvencinės – GAS informuoja kurios saugos linijos kontroliuojamose patalpose yra gaisro 

židinys. 
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*Mišrios – kai ta pati centralė atlieka apsaugines ir priešgaisrines funkcijas. Informuoja kurios 

saugos linijos kontroliuojamose patalpose yra gaisro židinys. 

 

Pranešimai apie įvykius perduodami į Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

ryšių punkto centrinį monitoringo pultą su programine įranga „Manitou“. Pranešimai perduodami 

telefono linija arba per kompiuterinį tinklą. 

 

14.3.2. Dujų aptikimo ir signalizacijos priemonės 
 

Gamykloje taip pat naudojami šie stacionarūs uždujinimo signalizatoriai: ikisprogiminės 

koncentracijos signalizatoriai bei toksinių dujų signalizatoriai.  

Toksinių dujų signalizatoriai įrengti:  

-  Gamybos padalinio Nr.3 Monoetanolamino regeneracijos ir elementinės sieros gamybos  

įrenginio teritorijoje sieros vandeniliui aptikti (Drager Polytron 1 -  27 vnt.); 

- Gamybos padalinio Nr.3 Monoetanolamino regeneracijos ir elementinės sieros gamybos  

įrenginio sieros degazavimo ir granuliavimo proceso įrenginyje sieros vandeniliui aptikti (Dettronics 

GT3000 – 5 vnt.); 

- Gamybos padalinio Nr.3 bitumo gamybos įrenginyje sieros vandeniliui aptikti (Dettronics  

GT3000 – 3 vnt.); 

- Valymų įrenginių ceche sieros vandeniliui aptikti (Det-tronics GT3000 – 4 vnt.); 

- Valymų įrenginių ceche amoniakui aptikti (Honeywell XNX – 2 vnt.)  

- Naftos produktų krovos terminalo garų rekuperavimo įrenginyje anglies monoksido (CO)  

kiekiui matuoti garų rekuperavimo įrenginio išmetimo sistemoje (Drager Polytron 7000 - 1 vnt). 

Ikisprogiminės koncentracijos signalizatoriai įrengti visuose gamyklos įrenginiuose, nustatytose 

vietose, kur yra didžiausia tikimybė atsirasti ikisprogiminėms dujų koncentracijoms (viso: 553 

jutikliai). Gamykloje naudojami šių tipų ikisprogiminės koncentracijos signalizatoriai: Dettronics 

(PIRECL, CGS, OPECL, C7064E), CTM, AG0012 (senesni, rusiški), Drager Polytron (2XP, FX, IR, 

SE). Suveikus ikisprogiminės koncentracijos signalizatoriui, įsijungia garsinė/šviesinė signalizacija 

pačiame įrenginyje, to įrenginio operatorinėje, jei suveikia patalpoje sumontuotas signalizatorius - 

įjungiama priverstinė tos patalpos ventiliacija. Dettronics tipo signalizatoriai visoje įmonėje prijungti 

prie  bendros priešgaisrinės Dettronics Eagle Quantum sistemos, kuri papildomai perduoda aliarmo 

signalą tiesiai Į PGV ryšių punktą bei leidžia nuotoliniu būdu stebėti jutiklių būseną, operatyviai 

pastebėti gedimus.  

Kiekvienais metais sudaromi teisinei metrologijai priskirtų signalizatorių ir dujų analizatorių 

periodinės patikros grafikai, pagal kuriuos du kartus per metus kiekvienam signalizatoriui atliekama 

metrologinė patikra. Kasdieninę signalizatorių priežiūrą atlieka UAB „EMAS“.  

 

14.4. AUTOMATINIAI GAISRO GESINIMO ĮRENGINIAI 
 

Automatinė gaisro gesinimo sistema (AGGS) skirta automatiniam gaisro židinių suradimui, 

signalo apie gaisrą perdavimui ir gaisro likvidavimui gamyklos objektuose. 

Automatinės gesinimo sistemos su vandens purkštuvais (spinkleriais) yra įrengtos elektros įrenginių 

(kabelių aukštuose, tuneliuose) pastotėse TPP-23, TPP-24, Šiluminėje elektrinėje kabeliniame 

pusaukštyje. Automatinės gaisro gesinimo sistema su angliarūgštės dujomis (CO2) yra  įrengta 

Gamybos padalinio Nr.2 Katalizinio krekingo benzino hidrovalymo įrenginyje (sekcija S-500) elektros 

ir automatikos patalpose (pastotė TPP-68). AGGS įrengta Vandenilio gamybos įrenginyje (sekcija S-

800) elektros ir automatikos patalpose (pastotė TPP-78). Naudojamas gaisro gesinimo agentas - IG-55 

dujos (inertinių dujų mišinys). Jos yra bespalvės, nelaidžios elektros srovei dujos, kurių tankis 

apytiksliai lygus oro tankiui. Jos susideda iš: argono, procentinė sudėtis (50 ± 5 %) ir azoto, procentinė 
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sudėtis (50 ± 5 %). Tipinė gesinimo sistema IG-55 dujomis projektuojama, kad sumažintų deguonies 

lygį nuo normalaus 20% iki 10% - 15% tūrio po paleidimo. Tuomet šis deguonies lygis nebepalaiko 

daugumos gaisrų vyksmo, personalas šiose patalpose gali normaliai kvėpuoti, turėdami laiko iš ten 

pasišalinti. Žemiausias leistinas deguonies lygis, gesinamoje patalpoje, leidžiantis trumpalaikį 

personalo buvimą patalpose yra 10%. 

Veikimo principas: 

Suveikus dviem dūminiams jutikliams suveikia šviesinė ir garsinė signalizacija, po tam tikro 

laiko užlaikymo aktyvuojasi paleidimo vožtuvas ir dujos patenka į gesinamą patalpą.  

 

15. RYŠIŲ SISTEMA IR PRIEMONĖS 

 

Gamykloje naudojamos šios ryšių sistemos: 

- laidinio telefono ryšio; 

- laidinio dispečerinio telefono ryšio; 

- IP telefonijos ryšio; 

- mobilaus ryšio; 

- radijo stotys.  

 

15.1. LAIDINIO TELEFONO RYŠIO PRIEMONĖS  

Laidinio telefono ryšio sistema susideda iš: 
 

15.1.1. 1000 numerių telefono stoties Ericsson MD-110. Stotis sudaryta iš modulių, kurių bazinė 

dalis - moduliai (5 LIM) ir 4-ri išneštiniai moduliai (LIM) yra Bendrovės teritorijoje, tame tarpe ir 

Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio Būtingės terminale.  

15.1.1.1. Telefono stotis Ericsson MD-110  turi šias pajungimo kryptis:  

- 2 vnt. 2 Mb/s ISDN srautai į TEO tinklus. Per juos visi Bendrovės laidinio ryšio abonentai 

(Juodeikiai, Biržai, Būtingė) skambina į visus tinklus Lietuvoje ir atlieka pokalbius į užsienį (o taip pat 

ir atvirkščiai); 

-  1 vnt. 2 Mb/s vidinis ISDN srautas į HICOM-300 Biržų telefonų stotį. Per jį Biržų telefonų 

stotis sujungta su centrine telefono stotimi Ericsson MD-110; 

- 2 vnt. 2 Mb/s vidiniai ISDN srautai į IP telefonijos serverį. Per juos IP telefonijos serveris 

sujungtas su centrine telefono stotimi Ericsson MD-110.  

- Po  2 vnt. 2 Mb/s srautų tarp bazinės stoties ir kiekvieno išneštinio modulio. 

15.1.2. 50 numerių telefono stotis HICOM-300 Biržuose.  

15.1.2.1. Telefono stotis HICOM-300  turi šias pajungimo kryptis: 

- 1 vnt. 2 Mb/s vidinį ISDN srautą  į Ericsson MD-110 telefonų stotį Juodeikiuose. Per jį Biržų 

laidinio ryšio abonentai skambina į visus tinklus Lietuvoje ir atlieka visus pokalbius į užsienį (o taip 

pat ir atvirkščiai); 

- 1 vnt. 2 Mb/s ISDN srautą į LatRosTrans telefonų stotį Ilukstėje (Latvija). Per jį Biržų laidinio 

ryšio abonentai skambina LatRosTrans abonentams (o taip pat ir atvirkščiai). 

 

15.2. LAIDINIO DISPEČERINIO TELEFONO RYŠIO SISTEMA 

 

Laidinio dispečerinio telefono ryšio sistema susideda iš: 
 

15.2.1. 256 numerių telefono stoties Ericsson MD-110. Stotis sudaryta iš 1 modulio (LIM), kuri 

yra Juodeikiuose, Adm. Nr. 1 kab. 148. Ji skirta: 

http://mnintranet/


 

NAFTOS PERDIRBIMO PRODUKTŲ GAMYKLOS  

SAUGOS ATASKAITA 

Parengta: 2012-03-01 

Atnaujinta: 2016-08-01 
98 psl. iš 1079 

 

 

  

 

15.2.1.1. Gamyklos dispečeriui operatyviai valdyti gamybos procesus tiesioginio ryšio pagalba;  

Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos dispečeriui operatyviam ryšiui su gamybos 

operatorinėmis ir kitais objektais pagal iš anksto suderintą sąrašą. 

 

15.3. IP TELEFONIJOS RYŠIO SISTEMA 

 

IP telefonijos serveris virtualus, suinstaliuotas viename iš serverių esančių administracinimae 

pastate (serverinėje). IP telefonija skirta darbo vietoms, kuriose reikia „protingų“ telefono aparatų (su 

užrašų knygutėmis, praleistų / rinktų / vykdytų pokalbių fiksavimu ir t.t.).  

Be to įrengiant naujus objektus nebereikia kloti atskirų tinklų telefonijai, nes IP telefonija veikia tais 

pačiais kompiuteriniais tinklais. 

 

15.4. MOBILUSIS RYŠYS 

 

Bendrovė naudojasi AB Omnitel operatoriaus paslaugomis. Bendrovėje šiuo metu yra 650 

mobilaus ryšio balsinių abonentų, 72 duomenų perdavimo abonentai ir 36 telemetrijos abonentai 

 

15.5. RADIJO STOTYS  

 

Bendrovėje naudojama 229 nešiojamos (211 Juodeikiuose + 14 Būtingėje + 4 Biržuose) 

Motorola ir 34  Kenwood (Juodeikiuose) tipo nešiojamos radijo stotys. Bendrovė naudoja 20 dažnių 

Juodeikiuose, 2 dažnius  Biržuose ir 18 dažnių Būtingėje, kurie skirti Lietuvos Respublikos Ryšių 

Reguliavimo Tarnybos. Šie dažniai paskirstyti pagal padalinius ir jais suprogramuotos radijo stotys. 

 

Gamykloje naudojamų nešiojamų radijo stočių sąrašas:  
 

Motorola 

Gamybos padalinyje Nr. 1 Kompleksas LK-1  16 vnt. 

Gamybos padalinyje Nr. 1 Kompleksas LK-2  20 vnt. 

Gamybos padalinyje Nr. 2    39 vnt. 

Gamybos padalinyje Nr. 3    57 vnt. 

Gamybos padalinyje Nr. 5    24 vnt. 

Naftos produktų krovos ceche (krovos baruose)   21 vnt. 

UAB “Orlen Apsauga”    23 vnt. 

Valymų įrengimų ceche     11 vnt. 

Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio Biržų NPS 4 vnt. 

Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio Būtingės terminalas  14 vnt. 

 

Kenwood 

Gamybos padalinyje Nr. 1 Komplesas LK-1  3 vnt. 

Gamybos padalinyje Nr. 1 /Kompleksas LK-2  14 vnt. 

Gamybos padalinyje Nr. 2    17 vnt 

 

Taip pat Bendovėje naudojama 17 stacionarių Motorola radijo stočių (13 Gamykloje ir 4 

Būtingės terminale). Gamykloje radijo stotys sumontuotos: 3 vnt. Naftos produktų krovos cecho  

dispečerinėje,  3 vnt. Šiluminės elektrinės elektros cecho gamyklos elektros operatyvinio baro  

 

 

http://mnintranet/


 

NAFTOS PERDIRBIMO PRODUKTŲ GAMYKLOS  

SAUGOS ATASKAITA 

Parengta: 2012-03-01 

Atnaujinta: 2016-08-01 
99 psl. iš 1079 

 

 

  

dispečerinėje, 1 vnt. sieros gamybos įrenginio Nr. 2 operatorinėje, 1 vnt. fakelų ūkio 

operatorinėje, 1 vnt. valymo įrengimų ceche technikų technologų darbo patalpoje ir 4 vnt. 

Administracinio pastato Nr. 1 kab. 520 pokalbių fiksavimui pagal 2012 m. Bendrovės  generalinio 

direktoriaus  įsakymą.  
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III. SKYRIUS 

PAVOJAUS IDENTIFIKAVIMAS IR RIZIKOS ĮVERTINIMAS, 

SAUGOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS 
 

16. AVARIJŲ PAVOJAUS IDENTIFIKAVIMAS IR JŲ RIZIKOS VERTINIMO 

ANALIZĖ 

 

1989-1992 m. gamykloje visiems technologiniams įrenginiams, kuriuose naudojamos ir 

perdirbamos degios ir sprogios medžiagos Novopolocko, Grozno mokslo tiriamųjų institutų 

specialistai buvo atlikę degių ir sprogių medžiagų energetinio potencialo, sprogimo zonų ir sprogimo 

bangos sukeltą statinių, įrengimų sugriovimo masto skaičiavimus, kurių duomenys ilgą laiką gamyklos 

praktikoje buvo naudojami įrenginių avarijų likvidavimo planų rengimo darbe.  

Gamykloje taip pat atliktas užteršimo pavojingomis medžiagomis avarijos atveju masto 

prognozavimas, vadovautasi „Užteršimo stipriai veikiančiomis nuodingomis medžiagomis, įvykus 

avarijai chemiškai pavojinguos objektuose, masto prognozavimo metodika“. Remiantis šia metodika 

įvertintos pavojingiausios gamykloje nuodingosios medžiagos ir nustatytos galimos užteršimo zonos, 

gauti skaičiavimai taip pat buvo naudojami rengiant avarijų likvidavimo planus. 

Siekiant pilnai ir visapusiškai atlikti gamyklos kaip II lygio pavojingo objekto pavojų įvertinimą 

ir užtikrinti rizikos analizės bei vertinimo saugos požiūriu kokybę, gamyklos veikiančiuose ar 

projektuojamuose pavojinguose objektuose, 2001-2009 metų laikotarpiu buvo identifikuoti esantys ir 

planuojami pavojų šaltiniai, įvertinti jų keliami pavojai ir grėsmės, išanalizuotos galimų avarijų 

pasekmės, atliktas išsamus galimų avarijų eigos aprašymas, avarijų tikimybė ir sąlygos, kurioms 

susidarius jos galėtų įvykti, nurodyti įvykiai, kurie gali turėti reikšmės tokių avarijų kilimui, 

atsižvelgiant į vidines ir išorines avarijų priežastis, aprašytas avarijų mastas ir padarinių rimtumo 

įvertinimas, visa tai pavaizduota žemėlapiuose ir schemose, taip pat nustatyta, ar esamos prevencinės, 

avarijų lokalizavimo ar likvidavimo bei skirtos avarijų pasekmėms sušvelninti priemonės atitinka 

poreikius ir yra pakankamos.  Gamykloje avarijų pavojaus identifikavimą ir jų rizikos vertinimą pagal 

parengtą metodiką (61 priedas) atliko rangovinė organizacija UAB „SWECO BKG LSPI“ ir Polski 

Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy specialistai. 

Gamyklos pavojingųjų įrenginių, kuriuose atliktos galimų avarijų rizikos analizės, suvestinė 

pateikiama 4 lentelėje, o analizių studijos atliktos pavojingiems įrenginiams pridedamos 63 priede, 

pagal 4 lentelės 1-oje grafoje pateiktą eiliškumą. Pavojinguose objektuose, kurių suvestinė pateikta 4 

lentelėje, vykdomi procesai aprašyti II skyriaus 11 p. 29-62 psl., ir 31 priede pridedamuose 

technologiniuose reglamentuose.    

  

 4 lentelė. Pavojingųjų įrenginių galimų avarijų pavojaus ir rizikos analizių suvestinė 
 

Eil. 

Nr. 
Objektas 

Objekto numeris 

teritorijos plane 
Parengimo data 

1 2 3 4 

  I. Gamybos padalinio Nr.1      

  Kompleksas LK-1 (GP-1 LK-1)   

1. Įrenginio Nr.1 Oligomerizacijos technologinis įrenginys 140-10 2009-08-27 

2. 
Įrenginio Nr.2 Pirminis benzino hidrovalymas ir benzino 

katalizinis riformingas sekcijoje S-200 
140-10 2009-08-27 

3. Įrenginio Nr.2. Hidrogenizato rektifikavimas sekcijoje S-200  140-10 2009-08-27 

4. Įrenginio Nr.2. Dyzelino hidrovalymas sekcijoje S-300/1  140-10 2006-06-08 

5. Vandenilio bulitai 740-10/4 2009-08-27 
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1 2 3 4 

 Kompleksas LK-2 (GP-1 LK-2)   

6. Įrenginio Nr.2 Izomerizacijos įrenginys 310-10 2001-06-01 

7. 
Įrenginio Nr.1 Naftos elektrinio nudruskinimo ir naftos 

atmosferinės rektifikacijos sekcija S-100  
140-20 2009-08-27 

8. Įrenginio Nr.1 naftos dujų frakcionavimo sekcija S-400 140-20 2009-08-27 

9. 
Įrenginio Nr.2 Benzino frakcijos hidrovalymo ir katalizinio 

riformingo sekcija S-200  
140-20 2009-08-27 

10. Įrenginio Nr.2 Dyzelino hidrovalymas sekcijoje S-300/1  140-20 2006-06-08 

 II. Gamybos padalinys Nr. 2 (GP-2)   

11. 
Įrenginio Nr.1 Mazuto vakuuminės rektifikacijos ir gudrono 

visbrekingo sekcija S-001 
430-10 2008-05-27 

12. 
Įrenginio Nr.2 Vakuuminio distiliato hidrovalymo sekcija S-

100  
430-10 2007-02-19 

13. 
Gamybos padalinio Nr. 2 Tarpinio parko rezervuarai  (134-136; 

140-145) 
430-11 2010-05-06 

14. Įrenginio Nr.2. MTBE/ETBE gamybos įrenginio sekcija MTBE 430-10 2007-06-11 

15. Įrenginio Nr.3 Katalizinis krekingas sekcijoje S-200 

430-10 2006-02-24 
16. 

Įrenginio Nr.3 Dujų frakcionavimo ir demerkaptanizavimo, 

benzino stabilizavimas sekcijoje S-300 

17. 
Įrenginio Nr.2 Katalizinio krekingo benzino hidrovalymo 

sekcija S-500 
430/10-500 2005-05-05 

18. Vandenilio gamybos įrenginys Nr.1 630-10, 12, 15 2006-06-08 

19. Vandenilio gamybos įrenginys Nr.2 (sekcija S-800) 630-20 2008-05-28 

 III. Gamybos padalinys Nr.3 (GP-3)    

20. Elementinės sieros gamybos įrenginys 672-10,20 2007-06-11 

21. Bitumo gamybos įrenginys 190-10 2010-05-06 

22. Metanolio, etanolio, sieros rūgšties ir natrio šarmo sandėliai 901-06 2007-05-15 

23. Fakelų ūkis 930-11; 930-02, 

04, 05; 930-18; 
2010-05-06 

24. 910-55 siurblinė 910-55/1 2010-05-06 

25. 
Vamzdynas nuo 910-55 siurblinės iki Naftos produktų krovos 

cecho pylimo estakados 910-30 
910-55; 910-30 2010-05-06 

26. 910-35 siurblinės benzino rezervuaras Rz-37 910-35; 910-62 2010-05-06 

27. 910-35 siurblinės dyzelino rezervuaras Rz-44 910-35; 910-51 2010-05-06 

28. Benzinų sumaišymo stotis (naftos produktų siurblinė Nr.45) 910-35 2001-06-01 

29. Projektuojami naftos rezervuarai (99500 m2× 2) - 2001-06-01 

30. 

Automobilinio benzino komponentų (MTBE, ETBE ir 

oligomerizato) saugyklų (Nr.65-70) parkas (su naftos produktų 

siurbline Nr.33) 

921-27, 921-33/2 2007-05-15 

31. Kuro paruošimo baro benzino rezervuaras Rz-84 140-10/1 2010-05-06 

32. Valstybės rezervo benzino ir dyzelino rezervuarų parkas - 2007-05-15 

33. 

Suskystintų dujų baro Suskystintų dujų parkas Nr.1 (talpyklų 

parkas, dujovežių užpylimo terminalas, geležinkelio cisternų 

pylimo estakados) 

941-11, 13, 15, 

20, 30; 930-03; 

862-10; 840-15 

2008-05-15 

34. 
Suskystintų dujų baro Suskystintų dujų parkas Nr.2 (talpyklų 

parkas, geležinkelio cisternų pylimo estakados) 

941-31, 32, 33, 

34, 35 
2008-05-15 
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 V. Naftos produktų krovos cechas   

35. 
Krovos baro Nr. 1 reaktyvinio kuro vamzdynas tarp siurblinės 

910-55 ir Krovos baro Nr. 1 pylimo estakados 910-50 
910-55; 910-50 2010-05-06 

36. Krovos baro Nr. 1 pylimo estakada 910-30  910-30 2010-05-06 

37. Krovos baro Nr. 3 Naftos produktų krovos terminalas 910-90 2005-12-08 

38. Šiluminė elektrinė 875-00 2009-05-01 

 

17. POTENCIALIŲ DIDELIŲ AVARIJŲ PADARINIŲ ĮVERTINIMAS 

 

Atsižvelgus į kiekvieno pavojingo objekto galimų avarijų pavojaus ir rizikos analizės išsamaus 

vertinimo rezultatus ir kiekvieno nagrinėto incidento riziką vadovaujantis rizikos matrica išskiriamos 

pavojingiausios ir būdingiausios gamyklos technologiniuose įrenginiuose galimos didelės avarijos,  

galinčios kelti grėsmę žmonėms ir aplinkai. Pavojingų objektų išvardintų 5 lentelėje, galimų avarijų 

pavojaus ir rizikos analizių pavojingiausi avarijų scenarijai su galimomis neigiamo poveikio zonomis,  

įskaitant žemėlapius pridedami 62 priede. Įvertinus pavojingiausių avarijų tikimybes ir žmonių skaičių, 

kuris gali būti prognozuojamų pavojingiausių avarijų poveikio zonose, atliktas socialinės rizikos 

vertinimas, kurio skaičiavimai pateikiami 64 priede. 
  

5 lentelė. Pavojingiausių avarijų scenarijų suvestinė  
 

Eil. 

Nr. 
Avarijos scenarijus 

Parengimo  

data 

1 2 4 

 I.A. Gamybos padalinys Nr. 1 Kompleksas LK-1 (GP-1 LK-1)  

1. 

(22)* 

Scenarijus Nr.4. Oligomerizacijos įrenginyje  išsihermetinus C4-C5 frakcijos 

dujų vamzdynui iš talpyklos T-408 į siurblius S-419, 420, 420A ir iš siurblių į 

reaktorių R-302 į aplinką išsiliejus 1 t dujų, kilo gaisras  

2009-08-27 

2. 

(21) 

Scenarijus Nr.1. Įrenginyje Nr. 2 S-200 sekcijoje Hidrogenizato rektifikavimo 

bloke  išsihermetinus rektifikavimo kolonai K-105 ir į aplinką išsiliejus 318 t 

stabilaus hidrogenizato, kilo gaisras 

2009-08-27 

3. 

(25) 

Scenarijus Nr.4. Įrenginyje Nr. 2 S-200 sekcijoje Benzino frakcijos 

hidrovalymo ir katalizinio riformingo bloke išsihermetinus riformingo dujų-

produkto mišinio vamzdynui iš reaktoriaus R-204 į šilumokaičius TK-204-205 į 

aplinką išsiliejus 1 t benzino frakcijos ir dujų mišiniui, kilo gaisras  

2009-08-27 

4. 

(23) 

Scenarijus Nr.7.  Įrenginyje Nr. 2 Dyzelino ir žibalo frakcijų hidrovalymo 

sekcijoje S-300/1 sekcijoje išsihermetinus slėginei linijai iš siurblių S-331 A/332 

į aplinką patekus 3,83 t pavojingos medžiagos, kilo gaisras  

2006-06-08 

5. 

(33) 

Scenarijus Nr.4. Vandenilio bulitų parke T-22 talpoje išsihermetinus flanšiniam 

sujungimui į aplinką išsiveržus 370 kg vandenilio dujų, įvyksta dujų sprogimas 
2009-08-27 

 I.B. Gamybos padalinys Nr. 1 Kompleksas LK-2 (GP-1 LK-2)  

6. 

(27) 

Scenarijus IZ-II-5. Izomerizacijos įrenginyje, nutrūkus vamzdynui, 

jungiančiam izomerizato aušintuvą E-123 su izomerizato rezervuaru, į aplinką 

išsiliejus izomerizatui (benzinui) 30,9 t kilo gaisras 

2001-06-01 

7. 

(24) 

Scenarijus Nr.2. Įrenginyje Nr.1 S-100 sekcijoje išsihermetinus 

elektrodehidratatoriui ir išsiliejus 131,2 t aukštos temperatūros nafta, kilo gaisras  
2009-08-27 

8. 

(29) 

Scenarijus Nr.2. Įrenginyje Nr. 1 S-400 sekcijoje išsihermetinus deetanizatoriui  

K-401 ir į aplinką  išsiliejus 61 t aukštos temperatūros SND, kyla gaisras 
2009-08-27 

9. 

(26) 

 Scenarijus Nr.4. Įrenginyje Nr.2 S-200 sekcijoje, išsihermetinus riformingo 

dujų-produkto mišinio vamzdynui iš reaktoriaus R-204 į šilumokaičius TK-204-

205 į aplinką išsiliejus 1 t benzino ir dujų mišiniui, kilo gaisras 

2009-08-27 
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10. 

(30) 

Scenarijus Nr.1. GP-1 LK-2 Įrenginyje Nr. 2 Dyzelino frakcijos hidrovalymo 

sekcijoje S-300/1 sekcijoje, išsihermetinus slėginei linijai iš siurblių S-

301/302/303/303A į aplinką patekus 3,7 t pavojingos medžiagos, kilo gaisras  

2006-06-08 

 II. Gamybos padalinys Nr. 2 (GP-2)  

11. 

(6) 

Scenarijus Nr.1. GP-2 Įrenginio Nr.1 S-001 sekcijoje dėl susidėvėjimo 

išsihermetinus mazuto vamzdynui iš krosnių KR-601/1,2 į vakuuminės 

distiliacijos koloną K-601, ir į aplinką išsiliejus  54,6 t vakuuminiam distiliatui ir 

mazutui, kilo gaisras 

2008-05-27 

12. 

(2) 

Scenarijus Nr.3. GP-2 Įrenginio Nr.2 S-100 sekcijoje išsihermetinus vamzdyno, 

iš krosnies KR-102 į koloną K-101,  flanšiniam sujungimui, per atsiradusią 

kiaurymę į aplinką veržiasi aukštos temperatūros vakuuminis distiliatas, įvyksta 

savaiminis produkto užsidegimas 

2007-02-19 

13. 

(19) 

RAS1. GP-2 Tarpiniame rezervuarų parke išsihermetinus mazuto rezervuarui 

Rz-135 į aplinką išsiliejo mazutas, kilo gaisras   
2010-05-06 

14. 

(9) 

Scenarijus Nr.2. GP-2 Įrenginio Nr.2. MTBE/ETBE įrenginyje  išsihermetinus 

kolonai K-351/2, per atsiradusią kiaurymę kolonos apačioje į aplinką išsiveržus 

8 t skystos fazės reakciniam mišiniui, sudarytam iš metanolio ir butano-butileno 

frakcijos, įvyksta medžiagos garų sprogimas 

2007-06-11 

15. 

(3) 

Scenarijus Nr.3. GP-2 Įrenginyje Nr. 3 Vakuuminio distiliato katalizinio 

krekingo S-200 ir dujų frakcionavimo S-300 sekcijose išsihermetina siurblio S-

316 slėginė linija į aplinką patenka 7,6 t pavojingos medžiagos  

2006-02-24 

16. 

(31) 

Scenarijus Nr.1.1. GP-2. Įrenginio Nr. 2 Katalizinio krekingo benzino 

hidrovalymo įrenginyje medžiagos mišinio PM-1 (benzino) 30 t nuotėkis į 

aplinką iš vamzdyno atkarpos Nr.13 į koloną K-501 per šilumokaitį TK-502 ir 

garų sprogimas  

2005-05-05 

17. 

(7) 

Scenarijus Nr.1. GP-2 Vandenilio gamybos įrenginyje S-800  išsihermetinus 

skysto butano talpyklai T-801 į aplinką išsiliejus 6 t dujų, kilo gaisras 
2008-05-28 

 III. Gamybos padalinys Nr. 3   

18. 

(12) 

Scenarijus Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginyje išsihermetinus dujų 

vamzdyno iš separatoriaus 10SP-3 į šilumokaitį 10TK-1  flanšiniam sujungimui, 

per atsiradusią kiaurymę į aplinką išsiveržia 0,12 t vandenilio sulfido dujų, 

įvyksta dujų sprogimas 

2007-06-11 

19. 

(14) 

RAS3. Bitumo gamybos įrenginyje išsihermetinus rezervuarui Rz 39, 40 į 

aplinką išsiliejus sunkiajam likutiniam mazutui, kilo gaisras  
2010-05-06 

20. 

(13) 

Scenarijus Nr.4M. Bitumo ir sieros gamybos komplekse Reagentų ūkio 

Metanolio ir etanolio sandėlyje metanolio išpumpavimo vamzdyno už talpyklos 

T-6 nukirtimas ir metanolio ištekėjimas į aplinką 47,5 t 

2007-05-15 

21. 

(20) 

RAS2. Fakelų ūkyje išsihermetinus dujų kondensato talpai T-6,7 į aplinką 

išsiliejus dujų kondensatui įvyko sprogimas  
2010-05-06 

22. 

(17) 

RAS4. 910-55 siurblinėje išsihermetinus siurblio flanšiniam sujungimui į 

aplinką išsiliejus benzino hidrogenizatui, kilo gaisras  
2010-05-06 

23. 

(16) 

RAS5. Išsihermetinus vamzdynui nuo 910-55 siurblinės iki estakados 910-30 į 

aplinką išsiliejus benzinui, įvyko benzino garų sprogimas 
2010-05-06 

24. 

(11) 

RAS6. 910-35 siurblinės rezervuarų parke išsihermetinus Rz-37 į aplinką 

išsiliejus benzinui, įvyko benzino garų sprogimas 
2010-05-06 

25. 

(10) 

RAS7. 910-35 siurblinės rezervuarų parke išsihermetinus Rz-44 į aplinką 

patekus dyzelinui, kilo gaisras 
2010-05-06 

26. 

(15) 

Scenarijus Nr.3B. MTBE/ ETBE ir Oligomerizato saugyklų parke trūkus 

išpumpavimo vamzdžiui į aplinką išsiveržia 109,83 t oligomerizato, kilo gaisras 
2007-05-15 
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27. 

(18) 

RAS8. Kuro paruošimo bare išsihermetinus rezervuarui Rz-84 į aplinką išsiliejus 

benzinui, įvyko benzino garų sprogimas 
2010-05-06 

28. 

(4) 

Scenarijus Nr.46-2 SDP Nr.1 trūkus 200 mm skersmens talpyklos T-1 

vamzdžiui esančiam prieš 1a sklendę, į aplinką išsiveržia 228,7 t  suskystintų 

butano dujų, kilo gaisras 

2008-05-15 

29. 

(5) 

Scenarijus Nr.12-2. SDP Nr.2 pumpuojant 525 m
3
/h debitu butano-butileno 

dujas iš talpos T-59 į suskystintų dujų parką Nr. 1- trūksta 250 mm skersmens 

vamzdis esantis už Nr. 2 elektrinės sklendės, į aplinką išsiveržia 246,6 t 

suskystintų butano-butileno dujų, kilo gaisras 

2008-05-15 

 V. Naftos produktų krovos cechas  

30. 

(8) 

RAS9. Naftos produktų krovos ceche išsihermetinus reaktyvinio kuro 

vamzdynui tarp siurblinės 910-55 ir estakados 910-50 į aplinką išsiliejus 

reaktyviniam kurui, įvyko garų sprogimas 

2010-05-06 

31. 

(1) 

RAS10. Naftos produktų krovos ceche Išsihermetinus 910-30 (taškinio 

pylimo) estakadoje pylimo vamzdynui ir į aplinką išsiliejus benzinui, įvyko 

sprogimas 

2010-05-06 

32. 

(32) 

Scenarijus Nr.1B. Naftos produktų krovos ceche Naftos produktų krovos 

terminale išsihermetinus benzino rezervuarui  RZ-7-1/2 į aplinką išsiliejus 472,5 

t benzino kilo gaisras 

2005-12-08 

 VI. Šiluminė elektrinė  

33. 

(28) 

Scenarijus Nr.1-3 Šiluminėje elektrinėje išsihermetinus 5000 m
3
 mazuto 

rezervuarui ir apipylimuotame 6200 m
2
 rezervuarų aikštelės plote išsiliejus 

visam rezervuaro mazuto kiekiui, kilo gaisras 

2009-05-01 

 
Pastaba 

* Eilės numeriai nurodyti skliaustuose atitinka eilės numerius, kurie buvo suteikti avarijų scenarijams vertinant 

socialinę riziką ir yra pateikti 64 priedo 1 lentelėje. 
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18. PRIEMONIŲ, UŽTIKRINANČIŲ PAVOJINGO OBJEKTO SAUGĄ ATLIEKANT 

KASDIENINĮ DARBĄ, PALEIDŽIANT IR STABDANT ĮRENGINIUS (TAIP PAT ĮVYKUS 

AVARIJAI), APRAŠYMAS 

 

18.1. BENDRIEJI TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ SAUGOS REIKALAVIMAI, 

PAGRINDINĖS PRIEMONĖS, UŽTIKRINANČIOS SAUGŲ TECHNOLOGINĮ PROCESĄ 

 

1. Technologinio  proceso valdymą nustato technologinis reglamentas, pagrindinis techninis 

dokumentas, nustatantis konkretaus technologinio proceso arba atskirų jo operacijų vykdymo 

technologiją, taisykles ir tvarką bei naftos perdirbimo technologinio proceso saugaus vykdymo 

sąlygas.   

2. Darbuotojų saugumą ir technologinio proceso vedimą be avarinių situacijų garantuoja 

konstrukcinis technologinio proceso įforminimas, jo aprūpinimas kontrolės ir valdymo sistemomis, 

būtinas blokuočių ir signalizacijos kiekis, įrengimų ir aparatų sandarumas, geros personalo žinios, 

griežtas saugos darbe ir priešgaisrinės saugos instrukcijų laikymasis. 

3. Eksploatacijos metu būtina laikytis visų saugos darbe instrukcijų. Šių instrukcijų privaloma 

laikytis paleidimo, stabdymo, pasiruošimo remontui bei remonto metu. 

4. Dirbant įrenginiui draudžiama palikti be priežiūros kontrolės ir matavimo prietaisų pultą. 

5. Visų technologinių blokų režimas turi atitikti įrenginio technologiniame reglamente nustatytą 

režimą. 

6. Temperatūros ir slėgio pakeitimus vykdyti lėtai ir sklandžiai, be staigių pakeitimų, siekiant 

išvengti vamzdynų ar aparatų galimų deformacijų. 

7. Kontroliuoti produktų, esančių kolonose, aparatuose ir talpose, lygį. Neleisti staigiai sumažėti 

produkto lygiui talpose, kolonose ir absorberiuose. Neleisti dujoms iš didelio slėgio sistemos patekti į 

mažo slėgio sistemą. 

8. Neleisti skysčiui patekti į kompresorių įvado vamzdynus. 

9. Neleisti vykdyti darbų įrankiais, kurie gali sukelti kibirkštis. 

10. Užtikrinti nepertraukiamą ventiliacinių sistemų darbą. 

11. Užtikrinti aparatų, įrengimų sujungimo vietų kontrolę ir pastebėjus nesandarumus ar kitokius 

pažeidimus skubiai imtis priemonių defektams pašalinti. 

12. Technologiniame įrenginyje turi būti laikomasi nuotekų, pramoninės kanalizacijos ir 

išmetimų į atmosferą kokybės analizės grafiko - iš patalpų ir iš įrenginio teritorijos. 

13. Kontroliuoti ir užtikrinti kontrolės ir automatikos prietaisų, signalizacijos ir blokuočių 

tvarkingumą. 

14. Dirbti esant netvarkingiems įrengimams yra draudžiama. 

15. Draudžiama dirbti esant netvarkingai siurblių galinių sandarintuvų aušinimo sistemai, 

siekiant išvengti jų perkaitimo ir galimo gaisro. 

16. Draudžiama palikti atidarytas neveikiančių aparatų ir technologinių vamzdynų sklendes, 

išskyrus nurodytas vadovybės potvarkiu ar įsakymu. 

17. Technologinio įrenginio eksploatacijos metu turi būti užtikrintas normalus manometrų, 

rodančių slėgį atitinkamuose aparatuose, darbas. 

18. Draudžiama aparatuose ir vamzdynuose didinti slėgį virš leistino, nurodyto technologiniame 

lape. 

19. Draudžiama atlikti remonto ar kitus darbus veikiant aparatams ir vamzdynams, jeigu nėra 

įformintų įmonėje nustatyta tvarka leidimų tokiems darbams atlikti. 

20. Inertines dujas į aparatus galima tiekti tik tuomet, kai slėgis juose yra mažesnis už inertinių 

dujų tiekimo vamzdyne esantį slėgį. 

21. Draudžiama įjungti siurblį į darbą, jei šio siurblio išvado vamzdyne nesumontuotas 

manometras arba jei jis netvarkingas. 
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22. Pasigirdus pašaliniam garsui siurblyje jį nedelsiant išjungti ir įjungti rezervinį. 

23. Draudžiama dirbti, kai aparatuose yra žemas produkto lygis. Tai gali sutrikdyti siurblių darbą. 

24. Draudžiama dirbti esant netvarkingiems arba nesureguliuotiems apsauginiams vožtuvams. 

25. Technologinio įrenginio personalui ne pamainos metu be įrenginio ar padalinio vadovybės 

leidimo draudžiama būti įrenginio teritorijoje arba gamybinėse patalpose. 

26. Gamybinės patalpos, darbo vietos, perėjimai, technologiniai įrengimai, aparatai, prietaisai 

turi būti tvarkingi ir švarūs. 

27. Kiekvienas darbuotojas prieš perduodamas pamainą turi kruopščiai sutvarkyti savo darbo 

vietą. 

28. Aptarnaujantysis personalas darbo metu privalo periodiškai apžiūrėti ir tikrinti įrengimus, jų 

tvarkingumą. Tai turi būti atliekama ir priimant bei perduodant pamainą. 

29. Kanalizacijos dangčiai turi būti švarūs, kad būtų užtikrintas nuolatinis nuotekų nubėgimas į 

kanalizaciją. 

30. Vyresnysis. operatorius iki aparatų, vamzdynų, armatūros ir mechanizmų įjungimo į darbą 

turi patikrinti jų techninę būklę įrašydamas apie tai pamainos žurnale. 

31. Aptarnaujantysis ir remonto personalas, atliekantis remonto darbus įrengimuose, aparatuose, 

vamzdynuose, kuriuose yra vandenilio sulfido ir jis gali išsiskirti į aplinką, turi turėti apsaugos 

priemones nuo dujų 

32. Technologiniuose objektuose numatyta galimybė sustabdyti atitinkamo technologinio 

įrenginio (objekto) siurblius, paspaudus avarinio stabdymo mygtukus, sumontuotus atitinkamo 

įrenginio (objekto) siurblinėje ir operatorinėje valdymo pulte. Paspaudus tokius mygtukus 

automatiškai sustabdomi atitinkamo objekto technologiniai siurbliai. 

33. Nuolat kontroliuoti ir užtikrinti tvarkingą įrengimų, pastatų, konstrukcijų, technologinių 

aparatų, agregatų, vamzdynų apsaugos (įžeminimų, įnulinimų, žaibolaidžių) nuo tiesioginio žaibo 

poveikio, antrinių žaibo reiškinių, statinių krūvių, srovės patekimo ant nesrovinių įrangos dalių, būklę. 

 

18.2. PRODUKTŲ NUKENKSMINIMAS AVARINIAIS ATVEJAIS 

Skysti produktai į darbo zoną gali patekti technologinio režimo pažeidimo atveju, sugedus 

įrengimams, armatūrai, kontrolės ir automatikos prietaisams. 

Išsilieję skysti naftos produktai (benzinas, žibalas, dyzelinis distiliatas) nuplaunami dideliu 

vandens kiekiu į pramoninę kanalizaciją, kol ant nuotekų paviršiaus nebelieka naftos produkto 

plėvelės. Išsiliejus benzinui atsiranda didelis uždujinimas ir pavojus, kad gali įvykti sprogimas, todėl 

reikia elgtis pagal avarijų likvidavimo plane (ALP) nustatytą tvarką. 

Išsiliejus stingstantiems naftos produktams (vakuuminis distiliatas, gudronas, visbrekingo likutis 

ir kt.) išsiliejimo vieta apibarstoma smėliu. Užterštas naftos produktu smėlis išgabenamas į saugią tam 

skirtą vietą.  

Išsiliejus reagentams teritorija nuplaunama gausiu vandens kiekiu arba užpilama smėliu, kuris po 

to išgabenamas į tam skirtą vietą. Aptarnaujantis personalas privalo elgtis pagal ALP, prisilaikant 

konkretaus reagento saugos duomenų lape nurodytų reikalavimų. 

Atsiradus vandenilinių dujų praleidimui iš aparatų, vamzdynų ir jų sujungimų, joms užsidegus 

nedelsiant pradėti avarinį atitinkamo įrenginio stabdymą, pradėti gesinti gaisrą pirminėmis gaisro 

gesinimo priemonėmis. 

Įvykus dujų, turinčių vandenilio sulfido, praleidimui ir sklindant dujoms, reikia imtis skubių 

priemonių praleidimui pašalinti, o reikalui esant sustabdyti įrenginį. 

Aptarnaujantysis personalas, likviduojantis išsiliejusį produktą, turi būti su dujokaukėmis arba 

respiratoriais. Jeigu išsiliejusio naftos produkto vietoje deguonies koncentracija aplinkos ore gali būti 

mažesnė kaip 19,5 % tūrio arba angliavandenilių koncentracija didelė (daugiau kaip 0,5 % tūrio), 

personalas privalo naudoti suslėgtojo oro kvėpavimo aparatus. 
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Likviduojant naftos produkto ar cheminės medžiagos išsiliejimo pasekmes, kai gali atsirasti 

uždujinimas, darbuotojai privalo turėti uždujinimo signalizatorių, kuriuo galima nustatyti LEL, O2, 

H2S. 

 

18.3. SAUGUS ĮRENGIMŲ STABDYMAS IR JŲ APTARNAVIMAS JIEMS ESANT 

REZERVE 

 

Įrengimai pervedami į rezervą sustabdžius atitinkamą technologinį įrenginį ar atskirus jo blokus 

bei dirbant technologiniam įrenginiui - pervedant į rezervą veikusius ir įjungiant buvusius rezerve 

įrengimus, vadovaujantis įrengimų eksploatavimo instrukcijų ir technologinių reglamentų 

reikalavimais.  

18.3.1. Įrengimų paruošimas rezervui: 

Siurbliai  

Pervedant siurblį į rezervą reikia uždaryti sklendę siurblio išvade ir atidaryti sklendę siurblio 

įvade. Pervedant į rezervą siurblius, skirtus pumpuoti karštuosius naftos produktus ar produktus su 

vandens priemaišom, reikia palikti nedidelę produkto cirkuliaciją tarp siurblio išvado ir įvado 

kolektorių (produktas nukreipiamas atbulinio vožtuvo apvadu). Palikti cirkuliaciją rezervinio siurblio 

aušinimo sistemoje. Sandarintuvuose palaikyti alyvos slėgį. Mašinistai privalo nuolat tikrinti siurblių 

aušinimo sistemas (ypač žiemos metu) ir hidraulinio spyruoklinio akumuliatoriaus (HSA) darbą. 

Kolonos, talpos, šilumokaičiai ir vandens aušintuvai (toliau aparatai) 

Pervedamus į rezervą aparatus sklendėmis atjungti nuo veikiančių vamzdynų. Iš aparato 

nudrenuoti vandenį ir įjungti aklavamzdžių apšildymo sistemą. Slėgį aparate sumažinti išvedant dujas 

(garus) į fakelinį vamzdyną arba į orinuką. Fakelinio vamzdyno ir aparato sklendę į fakelinį vamzdyną 

palikti atidarytas. Pervedant vandens aušintuvus į rezervą, reikia juos atjungti sklendėmis nuo 

technologinių vamzdynų ir palikti aušinimo vandens cirkuliaciją tam, kad šaltojo sezono metu 

neužšaltų vanduo. 

Technologiniai vamzdynai 

Nepastoviai naudojami ir pervesti į rezervą vamzdynai periodiškai prapumpuojami naftos 

produktu pagal patvirtintą grafiką. Žiemos metu reikia įjungti tokių vamzdynų apšildymo sistemą ir 

nuolat tikrinti apšildymo sistemos darbą.  

Prieš paleidžiant ir pervedant rezervinius įrengimus į darbą būtina kruopščiai patikrinti rezervinių 

įrengimų flanšinių sujungimų, MP ir A, sklendžių būklę. Jei įrengimas nesandarus, atlikti sandarumo 

bandymą azotu. 

18.3.2. Įrengimų paleidimas ir pervedimas į darbinį režimą: 

Šilumokaičiai ir vandens aušintuvai 

Pirmiausia naftos produktą nukreipti aparato apvadu. Po to atidaryti sklendę aparato išvade ir po 

truputį (temperatūra keliama 20÷30 ºC/h greičiu) atidarant sklendę įvade aparatas įjungiamas į darbą. 

Pervedant šiuos aparatus į darbinį režimą, iš pradžių per aparatą reikia nukreipti šildomą (šaltąjį)  

produktą, tik po to šildantį (karštąjį). Draudžiama nukreipti produktą per vieną iš aparato ertmių 

(vamzdeliais ar korpusu) uždarius sklendes kitos ertmės jungiamajame vamzdyne.  

Talpos  

Prieš tiekiant produktą į talpą būtina iš jos pašalinti vandenį. Slėgį talpoje didinti ne greičiau kaip 

5 bar per valandą. Temperatūrą didinti pagal reglamentą. Kai aparatas nesandarus arba deformuojasi, 

slėgio ir temperatūros kėlimą nutraukti. Slėgį iš aparato išvesti į fakelo vamzdyną ar orinuką. 

Draudžiama nukreipti karštąjį naftos produktą į talpą (ar kitą aparatą) nepašalinus iš jo vandens. 

Siurbliai 

Prieš įjungiant siurblį būtina patikrinti, ar yra manometras išvado vamzdyne, aušinimo sistemos 

tvarkingumą, alyvos kiekį tepimo sistemoje. Patikrinti, ar siurblyje nėra dujinės fazės. Siurblį galima 
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įjungti tik po to, kai pašalinta dujinė fazė. Draudžiama įjungti siurblį, skirtą pumpuoti karštąjį 

produktą, prieš tai jo neįkaitinus. Siurblio korpusą įšildyti leidžiant karštąjį produktą nedideliu debitu  

iš išvado į įvado vamzdyną. Įsitikinus, kad veikia aušinimo ir tepimo sistemos, siurblys įjungiamas į 

darbą. Kai pasiekiami darbiniai parametrai, išjungiamas anksčiau dirbęs siurblys.  

 

18.4.  GALIMOS AVARINĖS SITUACIJOS. TECHNOLOGINIO PERSONALO VEIKSMAI 

SUSIDARIUS AVARINĖMS SITUACIJOMS 

Avarinės situacijos technologiniame įrenginyje gali susidaryti dėl šių priežasčių: 

1.  Nutrūkus žaliavos tiekimui į įrenginį. 

2. Sutrikus elektros energijos, vandens garų, apytakinio, nudruskinto ar priešgaisrinio vandens, 

KMP oro, dujinio ar skystojo kuro tiekimui į įrenginį. 

3.  Dėl įrengimų nesandarumo, kai į aplinką patenka dideli naftos produktų kiekiai. Tokiu atveju 

gali kilti gaisro, sprogimo ar įrenginio teritorijos užteršimo kenksmingomis dujomis pavojus.  

4.  Dėl technologinio režimo pažeidimų. 

5.  Sugedus pagrindiniams įrenginiams, neturintiems rezervo. 

6.  Pradegus krosnies gyvatukui. 

7.  Sugedus aparatų ir vamzdynų apsauginiams vožtuvams. 

8.  Užteršus kenksmingomis dujomis, skysčiais šulinius ar įrenginio teritoriją. 

9. Aptarnaujančiam personalui pažeidus darbo saugos ir įrenginio saugaus eksploatavimo 

taisykles. 

10.   Sutrikus matavimo prietaisų ir automatikos sistemų darbui. 

11.  Patekus į krosnių degimo kameras dujų kondensatui. 

 

Susidarius įrenginyje avarinei situacijai aptarnaujantysis personalas turi nedelsiant imtis 

atitinkamų veiksmų avarinei situacijai likviduoti. Aptarnaujantysis personalas turi vadovautis Avarijų 

likvidavimo planu ir apie avarinę situaciją pranešti gamyklos dispečeriui, budinčioms energetikos 

tarnyboms (elektros, garo, vandens, oro ir t.t.), iškilus gaisro pavojui iškviesti priešgaisrines pajėgas. 

Taip pat turi informuoti visus technologinius objektus, kurie technologiškai sujungti su įrenginiu, 

kuriame susidarė avarinė situacija. Kartu pranešama įrenginio, komplekso vadovams ir avarijos 

likvidavimo darbai derinami su jais. 
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IV. SKYRIUS 

DIDELIŲ AVARIJŲ PREVENCIJOS POLITIKA IR SAUGOS VALDYMO 

SISTEMA 
 

Didelių pramoninių avarijų prevencijos politiką sudaro organizacinių ir techninių, priemonių 

visuma, kuriomis gamykloje įgyvendinama saugos valdymo sistema apimanti darbuotojų vaidmenis ir 

pareigas, didelių pavojų nustatymą ir įvertinimą, veiklos kontrolę, pokyčių valdymą, pasirengimą 

avarijoms, rezultatų monitoringą ir tikrinimą, siekiant riboti avarijų padarinius žmonėms bei aplinkai, 

nuosekliai ir veiksmingai užtikrinti aukštą apsaugos lygį.    
 

19. APSAUGOS PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ SKIRTŲ AVARIJAI IŠVENGTI IR JOS 

PADARINIAMS SUŠVELNINTI BEI GAMYKLOJE TURIMO ĮRANGOS SKIRTOS 

AVARIJŲ PADARINIAMS RIBOTI, APRAŠYMAS 
 

19.1. TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ AUTOMATIZUOTO VALDYMO SISTEMOS  

 
Visi technologiniai procesai Gamykloje valdomi naudojant projektinių organizacijų numatytas 

automatizuotas valdymo sistemas. 

Technologinių procesų kontrolės normos ir jų vertės kiekvieno konkretaus technologinio proceso 

atveju pateikiami atitinkamo technologinio proceso technologinio reglamento 4 skyriuje 

„Technologinio režimo normos“. 

Technologinių procesų distancinis ir automatinis valdymas bei naudojamos sistemos, nurodant 

valdymo ir reguliavimo vožtuvų pozicijas, aprašytos atitinkamo technologinio proceso technologinio 

reglamento 3.2 poskyryje „Technologinės schemos aprašymas“.  

Technologinių procesų avarinės signalizacijos ir blokuočių duomenys pateikiami atitinkamo 

technologinio proceso technologinio reglamento 5.2 poskyryje „Blokuočių ir signalizacijos (PAS ir jų 

verčių) sąrašas“. 

Technologinių procesų instrukcijos ir technologiniai reglamentai pridedami 31 priede. 
 

19.2. TECHNOLOGINIŲ IR GAMYBINIŲ PROCESŲ SAUGUMĄ UŽTIKRINANČIOS 

PRIEMONĖS 
 

19.2.1. Katodinė apsauga 
 

Gamyklos aprūpinimui nafta (rusiškos naftos eksportui per Būtingės terminalą) yra pastatytas 

magistralinis naftotiekis „Mažeikiai - Būtingė“ DS (22") arba 559 (540x9,5) mm, kurio darbinis slėgis 

7000 kPa. Magistralinio vamzdyno ilgis - 91,5 km. Vamzdyno pasyvioji apsauga nuo korozijos yra 

gamyklinė polimerinė monolitinė antikorozinė danga. Aktyviajai apsaugai yra įrengtos 3 katodinės 

apsaugos stotys: viena prie kelio Skuodas-Darbėnai, antra prie sklendės Narvydžių kaime ir trečia prie 

Židikų gyvenvietės. Magistralinio vamzdyno apsauginio potencialo matavimai atliekami du kartus per 

metus (gegužės - spalio mėnesiais). Matavimų ribos: nuo - 0,95V iki - 2,5V. 

 

Eil. 

Nr. 

Trasos 

km 

Katodinės stoties 

tipas 
A V 

Potencialas drenažo vietoje, 

V 

1 2 3 4 5 6 

1. 24 KZU-1,2 AM GSM 1,43 3.68 -2.00 

2. 54 KZU-1,2 AM GSM 4.29 6.47 -1.32 

3. 84 KZU-1,2 AM GSM 0 1.88 -1.72 
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19.2.2. Žaibosauga 
 

Apsaugą nuo tiesioginių žaibo smūgių gamykloje užtikrina žaibolaidžiai, prijungti prie 

įžeminimo įrenginių ir sumontuoti šiose vietose: 

- Mazutos giluminio perdirbimo komplekse ant kamino ir kolonų K-601, K-701, MTBE bloke 

žaibo priėmimo bokštų, sekcijoje S-200 reaktorių bloke ant lifto viršaus, SP-110, K-103; 

- Katalizinio krekingo benzino hidrovalymo įrenginyje - ant KR-501, K-503, K-502;  

- Komplekso LK-2 Izomerizacijos įrenginyje - ant V-111, V-107, R-101; 

- Komplekse LK-2 - ant kamino; 

- Komplekse LK-1 ant kamino; 

- Rezervuarų parke - ant rezervuarų, apšvietimo bokštų;  

- Vandenilio gamybos įrenginyje - ant kamino;  

- Elementinės sieros gamybos įrenginyje - ant kamino, A-4-II; 

- Valymo įrengimų ceche - ant rezervuarų , apšvietimo bokštų, žaibo priėmimo bokštų;  

- Bitumo gamybos įrenginyje - ant kamino, kolonos K-1, vakuumo sudarytojo (etažere) šalia  

K-1; 

- Naftos produktų krovos cecho pylimo estakadoje - ant apšvietimo bokštų. 
 

19.2.3. Apsauga nuo statinės elektros 
 

Apsaugai nuo statinės elektros metalinės ir nemetalinės elektrai laidžios technologinės įrangos 

dalys yra įžemintos, neatsižvelgiant į tai, ar naudojamos kitos apsaugos nuo statinių elektros krūvių 

priemonės. 

Metaliniai ir nemetaliniai elektrai laidūs įrengimai, vamzdynai ir vamzdynų bei aparatų šiluminės 

izoliacijos apvalkalai sudaro vientisą nepertraukiamą elektros grandinę, kuri gamybinių  padalinių 

technologinio įrenginio ribose yra prijungta prie įžeminimo kontūro ne mažiau kaip dviejuose 

taškuose. 

Įžeminimo įrenginiai, saugantys nuo statinės elektros, yra sujungti su elektros įrenginių 

įžeminimo įranga. 

Taip pat, siekiant išvengti statinės elektros elektrostatinių krūvių susidarymo, yra įdiegtos tokios 

priemonės: 

- visų vamzdynų skersmenys apskaičiuoti įvertinant leistinus skysčių judėjimo vamzdynuose 

greičius pagal „Chemijos, naftos chemijos ir naftos perdirbimo gamybų apsaugos nuo statinės elektros 

taisyklių“ reikalavimus; 

- siekiant išvengti elektrostatinių krūvių susidarymo užpildant talpas naftos produktais, uždrausta 

juos pilti laisvai krentančia srove. Produktas į talpą tiekiamas žemiau skysčio lygio. Atstumas nuo 

tiekimo vamzdžio iki talpos dugno yra ne daugiau kaip 200 mm; 

- aptarnaujantis personalas aprūpintas drabužiais, kurie nekaupia statinės elektros krūvių; 

- siekiant išvengti pavojingų kibirkščių susidarymo, tiekiant vamzdynais dujas ir garus, 

užtikrinama, kad šiuose srautuose nebūtų kietųjų dalelių; 

- siekiant užtikrinti pastovų statinės elektros krūvių nutekėjimą nuo žmogaus kūno sprogimui 

pavojingose patalpose (kompresorinėse ir kt.) grindys pagamintos iš elektrai laidžios medžiagos, 

kurios savitoji tūrinė elektrinė varža eksploatacijos sąlygose sudaro ne daugiau kaip 10
6
 omų x metrui 

(Ω•m). 
 

19.2.4. Apsauga nuo viršįtampių 
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Žmonėms apsaugoti nuo elektros srovės, kai pažeidžiama izo liacija, yra naudojama bent 

vieną iš š ių  priemonių: įžeminimas, įnulinimas, apsauginis atjungimas, skiriamasis 

transformatorius, saugi įtampa,  dviguba izoliacija, potencialo išlyginimas  izoliuotos aikštelės. 

Gamyklos objektuose yra įžeminti visi įrenginiai, o taip pat kontrolinių ir galios kabelių bei 

laidų metaliniai apvalkalai ir šarvai. Pavieniams įrenginiams naudojamos skirtuminės srovės 

apsaugos, kurių suveikimo srovė yra ne didesnė kaip 30 mA.  

 

19.2.5. Teritorijos apšvietimas 
 

Komplekse LK-1 yra sumontuota 2440 šviestuvų, iš jų 1500 šviestuvų yra su kompaktinėmis 

liuminescencinėmis ir kaitrinėmis lempomis, 120 šviestuvų su aukšto slėgio natrio lempomis 820 

šviestuvų su DRL lempomis. 

Komplekse LK-2 sumontuota 2300 šviestuvų, iš jų 2150 šviestuvų yra su kompaktinėmis 

liuminescencinėmis ir kaitrinėmis lempomis, 150 šviestuvų  su aukšto slėgio natrio lempomis. 

Izomerizacijos įrenginyje sumontuota 50 šviestuvų su aukšto slėgio natrio lempomis. 

Mazuto giluminio perdirbimo komplekse sumontuota 5100 šviestuvų, iš jų 400 šviestuvų su 

aukšto slėgio natrio lempomis, 30 šviestuvų su liuminiscensinėmis lempomis, 4670 šviestuvų su 

kompaktinėmis liuminescencinėmis ir kaitrinėmis lempomis. 

Bitumo gamybos įrenginyje su mazuto vakuuminio distiliavimo bloku yra sumontuota 683 

šviestuvai, iš jų 550 šviestuvai  su aukšto slėgio natrio lempomis, 133 šviestuvai su kompaktinėmis 

liuminescencinėmis ir kaitrinėmis lempomisis. 

Elementinės sieros gamybos įrenginyje sumontuota 340 šviestuvų, iš jų 60 šviestuvų su 

liuminiscensinemis lempomis, 80 šviestuvų su aukšto slėgio natrio lempomis, 200 su kompaktinėmis 

liuminescencinėmis ir kaitrinėmis lempomis. 

Naftos produktų krovos cecho pylimo estakadoje sumontuota 450 šviestuvų, iš jų 225 šviestuvai 

su kompaktinėmis liuminescencinėmis ir kaitrinėmis lempomis, 225 šviestuvai su DRL lempomis. 

Gamybos padalinio Nr.3 siurblinėje Nr. 15 sumontuota 30 šviestuvų su kompaktinėmis 

liuminescencinėmis ir kaitrinėmis lempomis. 

Gamybos padalinio Nr.3 siurblinėje Nr. 25 sumontuota 41 šviestuvų su kompaktinėmis 

liuminescencinėmis ir kaitrinėmis lempomis. 

Gamybos padalinio Nr.3 siurblinėje Nr. 35 sumontuota 65 šviestuvų, iš jų 22 šviestuvai su 

kompaktinėmis liuminescencinėmis ir kaitrinėmis lempomis, 43 šviestuvai su DRL lempomis. 

Gamybos padalinio Nr.3 siurblinėje Nr. 55 sumontuota 106 šviestuvų, iš jų 36 šviestuvai su 

kompaktinėmis liuminescencinėmis ir kaitrinėmis lempomis, 70 šviestuvai su DRL lempomis. 

Valymo įrengimų ceche sumontuota 2850 šviestuvų iš jų 30 šviestuvų su aukšto slėgio natrio 

lempomis ir 2820 šviestuvų su kompaktinėmis liuminescencinėmis ir kaitrinėmis lempomis. 

 

19.2.6. Teritorijos vaizdo stebėjimo sistema 
 

Gamyklos teritorijos, technologinių įrenginių, svarbių patalpų, patekimo punktų stebėjimui yra 

įrengtos 385 valdomos, stacionarios vaizdo kameros. Vaizdas yra perduodamas į centrinį apsaugos 

pultą, o technologinių įrenginių stebėjimui papildomai  ir į įrenginių operatorių, bei padalinių vadovų 

darbo vietas.  Vaizdo duomenys yra įrašomi į skaitmenines laikmenas, vaizdo įrašai saugomi 30 parų. 

Dalis vaizdo kamerų yra integruotos į elektroninę perimetro apsaugos sistemą. 

 

19.2.7. Avarinis energijos tiekimas 

 

http://mnintranet/


 

NAFTOS PERDIRBIMO PRODUKTŲ GAMYKLOS  

SAUGOS ATASKAITA 

Parengta: 2012-03-01 

Atnaujinta: 2016-08-01 
112 psl. iš 1079 

 

 

  

Naftos perdirbimo produktų gamyklos (LK-1, LK-2, Priešgaisrinės siurblinės, avarinis 

apšvietimas) elektros energijos tiekimas avarijos atveju numatytas iš pastotės „TP-110/6kV 

Juodeikiai“ (2x6,3MW) arba įrengiant maitinimą iš trijų nepriklausomų šaltinių (KT-1/1). 

Technologinio proceso automatizuotų valdymo sistemų elektros energijos tiekimas avarijos metu 

numatytas iš akumuliatorių per nepertraukiamo maitinimo įrenginius. 

 

19.3. AVARIJŲ PASEKMIŲ SUŠVELNINIMO PRIEMONĖS 

 

19.3.1. Išsiliejusių naftos, naftos produktų ir cheminių medžiagų lokalizavimas 

 

Išsiliejus stingstantiems produktams (vakuuminis distiliatas, gudronas ir kt.) išsiliejimo vieta 

apibarstoma smėliu, specialiai skirtais absorbentais. Didesniems produkto kiekiams lokalizuoti 

atvežamas gruntas ar smėlis pasitelkus rangovines organizacijas. Užterštas naftos produktu smėlis 

surenkamas į tam skirtus konteinerius ir išgabenamas į Valymo įrengimų ceche nustatytą ar kitą saugią 

vietą. Išsiliejęs benzinas, dyzelinas, žibalas ir kiti distiliatai nuplaunami dideliu vandens kiekiu į 

pramoninę kanalizaciją. Išsiliejus reagentui teritorija nuplaunama gausiu vandens kiekiu arba užpilama 

smėliu ir surenkamas į konteinerį, kuris po to išgabenamas į tam skirtą vietą. Produktui išsiliejus 

tarpcechinėse komunikacijose ir kitose vietose, kur nėra įrengta pramoninių nuotekų surinkimo 

sistemos, atvežtiniu gruntu ar smėliu įrengiamos užtvaros, iškasamos duobės skysčiui surinkti. 

Tinkamas būdas parenkamas atsižvelgiant į vietą, kurioje produktas išsipylė. Lokalizavus plitimą, 

produktas susiurbiamas arba surenkamas ir išvežamas į valymo įrengimų cechą išvalymui nuo 

priemaišų, arba pristatomas į Gamybos padalinį Nr.3 tam skirtas talpas tolimesniam perdirbimui.  

 

19.3.2. Putokšlio panaudojimas 

 

Visos skirtingo tankio (kartotinumo) putos veikia izoliavimo principu. Todėl putokšlio 

išpurškimas ant išsipylusio skysčio paviršiaus sumažina nuodingų, degių ir sprogių  garų susidarymą, 

izoliuoja uždegimo šaltinį nuo deguonies patekimo, dėl to degimo reakcijos greitis sulėtėja, mažėja 

šilumos išsiskyrimas ir degimas nutrūksta. Gesinamosios putos naudojamos gamykloje beveik visoms 

degiosioms medžiagoms ir objektams, išskyrus elektros įrangą su įtampa, gesinti.   

 

19.3.3. Garo ekranai 

 

Technologiniuose įrenginiuose, siekiant apsaugoti degiųjų-sprogiųjų dujų ir garų patekimą 

avarinių išmetimų atvejais prie krosnių atvirų ugnies šaltinių, visų technologinių krosnių perimetru 

įrengti garo vamzdynai su garo padavimu, siekiant išvengti galimų gaisrų ir sprogimų. Gaisro 

gesinimui kai kuriuose Mazuto giluminio perdirbimo komplekso įrenginiuose prie reaktorių, kolonų 

įrengti garo stovai su atvamzdžiais žarnų prijungimui ir garo padavimui  nustatytame plote. 

 

19.3.4. Vandens užtvarai 

 

Kontroliuojant pavojingų medžiagų degių-sprogių mišinių garų susiformavimą ir plitimą, 

panaudojamas vanduo, kuris išpurškiamas į pavojingus garus, tokiu būdu išsklaidoma ir neleidžiama 

susidaryti degioms ir sprogioms koncentracijoms. Vanduo gamyklos objektuose gali būti paduodamas 

atvykusių į avarijos vietą  priešgaisrinių pajėgų, kurie su turima gaisro gesinimo įranga sudaro vandens 

užtvaras atsižvelgami į situaciją arba panaudojus technologinių įrenginių aparatuose pvz. rektifikacijos 

kolonose įrengtus stacionarius vandens padavimo įrengimus, į kuriuos vandenį paduoda įrenginio 

darbuotojai atsukdamas sklendes aparatų aušinimui.    
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19.3.5. Žmonių evakavimas ir apsaugos priemonių panaudojimas 

 

Geriausias metodas apsaugoti žmones nuo gręsiančio sveikatai pavojaus, juos evakuoti. Tačiau 

evakuacijai reikia laiko ir specialaus pasirengimo. 

 Degių  garų ir dujų išsiskyrimo iš technologinių įrengimų, atveju didžiausias pavojus yra 

pirmosios minutės po dujų išsiveržimo į aplinką. Atlikus praleidimo vietoje sandarinimo ir avarijos 

lokalizavimo darbus, pavojus ir pavojaus zona mažėja. Evakuacija per tokį trumpą laiką vargu ar 

įmanoma. Evakuacija šiuo atveju neefektyvi. Todėl gali būti panaudota kita priemonė - pasiliekant 

patalpose, užsidarius duris, langus. Pastatas šiuo atveju gali suteikti reikiamą apsaugą nuo šilumos 

poveikio esant gaisrui, susidarius kenksmingoms garų ir dujų koncentracijoms ore. Pasirenkant 

sprendimą – darbuotojų evakavimas ar priedangą vietoje, remiamasi pavojingos zonos išplitimo 

analize bei atsižvelgus į susidariusią situaciją. Bet kokiu avarijos atveju darbuotojai nedalyvaujantys 

avarijos likvidavime ir įrenginių stabdymo darbuose evakuojami už pavojingos zonos ribos į  

specialiais ženklais pažymėtas susirinkimo vietas evakavimui ar į artimiausią ir saugų evakavimo 

punktą. Su savimi kiekvienas darbuotojas privalo turėti evakavimui skirtas kvėpavimo apsaugos 

priemones (puskaukes, respiratorius).              

  

19.3.6. Užsidegimo šaltinių kontrolė  
 

Degūs ir sprogūs naftos ir naftos produktų garai ir dujos gali sudaryti pavojų didelėje teritorijoje. 

Užsidegus degių ir sprogių medžiagų garams ir dujoms, gali įvykti sprogimas arba liepsna gali išplisti 

iki užsidegimo šaltinio. Gaisro ir sprogimo pasekmėje gali būti sužaloti žmonės ir apgadinti ar 

sugriauti netoliese esantys statiniai ir pastatai. Siekiant kontroliuoti užsidegimo ir uždegimo šaltinius 

gamykloje yra taikomos prevencinės priemonės, kuriomis draudžiama gamybinėse patalpose ir 

teritorijose laikyti, naudoti asmeninius daiktus ir reikmenis, kurie galėtų sukelti uždegimo ir nuotekų 

šaltinius, turinčius įtakos sprogimui ar degimui susidaryti, saugoti, laikyti tuščią ar pripildytą sprogių, 

degių medžiagų tarą, skudurus ar kitas medžiagas, įmirkusias naftos produktais, išskyrus tam tikslui 

įrengtas ir įspėjamaisiais ženklais pažymėtas vietas. Dirbantieji potencialiai sprogiose aplinkose 

supažindinami su esminiais pavojais, galimomis sprogių, degių dujų, garų, dulkių nuotekų vietomis, 

galinčiomis išsiskirti į aplinką galimais uždegimo šaltiniais, kurie gali sukelti gaisrą ar sprogimą. 

Gamyklos teritorijos vietos, kur gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, yra klasifikuota į 

zonas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus. Klasifikavimas į zonas reikalingas 

pavojingų vietų dydžio bei pavojingumo lygio nustatymui. Įvertinus tikimybę, kad pavojinga sprogi 

aplinka ir užsiliepsnojimo šaltinis susidarys vienu metu toje pačioje vietoje, priimamas atitinkamas 

sprendimas dėl reikalingų priemonių masto. Tai atliekama pagal zonų sistemą. Pavojingos vietos 

klasifikuojamos į 0, 1, 2, 20, 21 ir 22 zonas. Visi įėjimai į pavojingas vietas, kuriose gali susidaryti 

toks pavojingos sprogios aplinkos kiekis, kuris keltų pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, žymimas 

įspėjamuoju Ex ženklu. 

Darbo įranga ir apsaugos sistemos tose vietose, kuriose gali susidaryti pavojinga sprogi aplinka, 

pasirenkamos pagal Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, 

techniniame reglamente nustatytas 1, 2, 3 kategorijas. Klasifikuotose zonose naudojama darbo įranga 

ir įrankiai, pagaminti iš atitinkamų medžiagų bei tinkamai paženklinti, kurie, juos naudojant, nesukelia 

kibirkšties. Jei pagal darbo specifiką būtina naudoti įrankius, kurie gali sukelti kibirkščiavimą, tokiais 

atvejais, atitinkamai paruošiama darbo vieta ir įforminamas ugnies darbų leidimas. 

Gamyklos sprogiose ir degiose zonose esanti elektros įranga (mašinos, aparatai, instaliacija, 

elektros linijos ir pan.) suprojektuota ir sumontuota pagal tuo metu galiojusių norminių aktų 

reikalavimus.   

Šiuo metu elektros įranga (mašinos, aparatai, instaliacija, elektros linijos ir pan.) sprogiosiose ir 

degiosiose zonose parenkama ir įrengiama pagal Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros 
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įrenginių įrengimo taisyklių IV-V skyriaus reikalavimus ir atitinka Įrangos ir apsaugos sistemų, 

naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 432 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. 

gegužės 11 įsakymo Nr. 4-360 redakcija) (TAR, 2016-05-12, Nr. 12514) reikalavimus. 

 

19.3.7. Gaisro gesinimo sprendimas 

 

Gaisro gesinimas - tai degimo proceso stabdymas įvairiomis priemonėmis. Žinant degimo 

dėsningumus, gaisro eigą, galima jį įveikti - pagreitinti, sulėtinti arba likviduoti. Gaisro mastas, jo  

plitimo greitis, temperatūros svyravimai priklauso nuo daugelio veiksnių. Degant išsiskiria daug 

šilumos. Įkaitę oras ir dūmai kelia pavojų ne tik dar nedegančioms medžiagoms ir konstrukcijoms, bet 

ir žmonių gyvybei.    

Gaisrų  gesinimas esant tam tikromis aplinkybėmis yra tinkamiausia priemonė išvengti didelių 

nuostolių, tačiau gaisro gesinimo metu gali susiformuoti antrinės pasekmės, kurios kelia pavojų 

aplinkai ir žmonių sveikatai, pvz: gaisro dūmai, kurių sudėtyje būna įvairių toksiškų aerozolių 

susidarančių gesinat gaisrą, todėl priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos turi įvertinti galimus pavojus ir 

tinkamai pasirinkti spredimus gesinant gaisrus. Jei gaisro sukeltas pavojus yra mažesnis nei pavojų 

keliantis toksiškų garų, susidarančių gesinat gaisrą, tai reikia įvertinti ar gaisro gesinimas yra 

efektyvus. Pvz.: išsiveržusių angliavandenilinių dujų degančios liepsnos užgesinimas, gali sukelti 

didesnius ir skaudesnius padarinius, nei leidimas sudegti visam dujų likučiui esančiam vamzdyne ar 

talpoje., tuo pačiu aušinant greta esančius įrengimus ir produktų talpyklas.     

  

20. PAVOJAUS SKELBIMO IR REAGAVIMO Į AVARIJĄ ORGANIZAVIMO  

APRAŠYMAS 

 

20.1. PERSPĖJIMŲ IR PRANEŠIMŲ APIE AVARIJĄ TVARKA 

 

Pranešimų tvarką gamykloje kilus avarijai ar susidarius ekstremaliajai situacijai reglamentuoja     

Privalomų pranešimų tvarka (18 priedas). 

Kiekvienas bendrovės darbuotojas pastebėjęs kilusią avariją, apie tai nedelsdamas praneša 

bendruoju pagalbos telefono numeriu gamyklos dispečeriui ar Mažeikių objektinės priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos dispečeriui. Pavojingo objekto, kuriame įvykio avarija ar susidarė avarinė 

situacija, darbuotojai veikia pagal avarijų likvidavimo planą, vadovaujant pamainos vyresniajam, kol 

vadovavimą perimą  aukštesnes pareigas ceche užimantis asmuo. 

 

20.1.1. Bendras pranešimas per gamyklos perspėjimo ir ryšių sistemą 

 

1. Pavojaus atveju iškilus grėsmei darbuotojų sveikatai ir gyvybei, Gamyklos Ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro (toliau - ESOC) koordinatoriaus nurodymu gamyklos dispečeris įjungia 

garsines perspėjimo sirenas ir vidines sirenas-garsiakalbius ir per vidines sirenas-garsiakalbius bei 

radijo taškus ESOC koordinatorius ar jo nurodymu dispečeris, informuoja darbuotojus apie iškilusį 

pavojų ir tolimesnius veiksmus. 

2. Gamykloje naudojamų civilinės saugos sirenų garso reikšmės: 

2.1. pulsuojantis kaukimas – įspėja darbuotojus, kad privaloma kuo greičiau įsijungti laidinius 

radijo taškus arba per vidines sirenas-garsiakalbius ir išklausyti perduodamo civilinės saugos signalo 

bei žodinio pranešimo apie susidariusią padėtį ir tolimesnius veiksmus;   

2.2. vientisas kaukimas – įspėja darbuotojus apie evakuaciją į susirinkimo vietas, skirtas 

evakuacijai ir, jei PGV ir/ar apsaugos darbuotojai nurodo, tęsti evakuaciją iki evakavimo punktų. 

Evakuacija iš evakavimo punktų ir Gamyklos teritorijos vykdoma ESOC nurodymu. 
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3. Pranešimui ir ryšiams Gamykloje yra: 

3.1. 11 garsinių elektros sirenų (sirenų išdėstymas pateiktas 5 lentelėje), kurias centralizuotai 

arba atskirai po vieną įjungia gamyklos dispečeris; 

3.2. 88 vidinės sirenos-garsiakalbiai, įrengtos operatorinėse, administracinių pastatų koridoriuose 

ir kitose vietose, kur yra didesnis darbuotojų buvimas; 

3.3. Objektų technologinių įrenginių valdymo operatorinėse numatytas vietinis sirenų įjungimas 

skubiam darbuotojų evakavimui iš pavojingo objekto teritorijos, kai gręsia didelis pavojus teritorijoje 

esančių žmonių sveikatai ir gyvybei. Tokiu atveju objekto sireną įjungia pamainos vyresnysis; 
 

5 lentelė Sirenų įrengimo vietos 
 

Eil. 

Nr. 

Sirenos įrengimo vieta 
Kiekis 

Padalinys Objektas 

1 2 3 4 

1. 
Naftos produktų krovos 

cecho Krovos baras Nr.3 

Geležinkelio cisternų vagonų remonto 

išbandymo punkto pastato stogas 

1 

2. UAB „EMAS“  Gamybinio pastato stogas 1 

3. 

Gamybos padalinio Nr.3  

Elementinės sieros 

gamybos įrenginys 

Operatorinės pastato stogas 

1 

4. 
Gamybos padalinio Nr.1 

Kompleksas LK-1 
Dujų kompresorinės pastato stogas 

1 

5. 
Gamybos padalinio Nr.1 

Kompleksas LK-2 
Operatorinės pastato stogas 

1 

6. Gamybos padalinys Nr. 2 Operatorinės pastato stogas 1 

7. Gamybos padalinys Nr.3 Siurblinės 910-35 operatorinės pastato stogas 1 

8. Valymo įrengimų cechas 
Oro kompresorinės ir siurblinės Nr. 8 pastato 

stogas 

1 

9. Šiluminė elektrinė Gamybinio korpuso stogas 1 

10. 
Pardavimų ir logistikos 

tarnyba 
Administracinio pastato Nr.3 stogas 

1 

11. Gamybos padalinio Nr.3 Siurblinės 910-55 pastato stogas 1 

 

3.4. Apie 500 laidinio radijo imtuvų, per kuriuos gamyklos dispečeris gali informuoti padalinių 

darbuotojus; 

3.5. 710 laidinių Bendrovės telefono abonentų, 157 kitų organizacijų, esančių Bendrovės 

teritorijoje arba greta jos, telefono abonentai ir 61 tiesioginio telefono ryšio abonentas su Gamyklos 

dispečeriu; 

3.6. 211 nešiojamų radijo stočių; 

3.7. Mobilusis telefoninis ryšys tarp Bendrovės vadovų, vadovaujančių darbuotojų, specialistų ir 

gamyklos dispečerio. 

 

20.1.2. Pranešimas objekto vadovybei 

 

Įvykus avarijai, apie susidariusią padėtį gamyklos dispečeris informuoja Bendrovės vadovus, 

vadovaudamasis Privalomų pranešimų tvarka. 
 

20.1.3. Pranešimas specialiosioms tarnyboms, valstybės priežiūros ir kontrolės institucijoms ir 

savivaldybei 
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1. Gamyklos dispečeris arba Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos dispečeris 

gavęs pranešimą apie kilusią avariją objekte, į įvykio vietą iškviečia:  

- Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pajėgas (PGV), 

- UAB „Medikvita“ skubiąją medicinos pagalbą, 

- UAB „ORLEN Apsauga“ pajėgas, 

- kitas Bendrovės civilinės saugos pajėgas atsižvelgus į susidariusią situaciją ir avarijos mastą. 

2. Jei avarijos mastas viršija PGV galimybes, PGV dispečeris, PGV gelbėjimo darbų vadovo 

prašymu, pagal iškvietimo numerius iškviečia papildomas priešgaisrines pajėgas. Apie avariją 

gamyklos dispečeris bendrovės atsakingus asmenis informuoja vadovaujantis Privalomo pranešimo 

tvarka. Valstybines institucijas informuoja bendrovės vyriausieji specialistai, kiti atsakingi asmenys 

vadovaudamiesi Privalomo pranešimo tvarka.  

3. PGV dispečeris vadovaudamasis Pajėgų ir priemonių išsiuntimo išvykties rajone planu, taip 

pat Bendrovės Privalomų pranešimų tvarka, apie avariją praneša ir iškviečia valstybinės priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos padalinius, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių policijos 

komisariato pareigūnus.   

4. UAB „ORLEN Apsauga“ Mažeikių apsaugos skyriaus pamainos viršininkas priklausomai nuo 

įvykio pobūdžio vadovaudamasis Privalomų pranešimų tvarka, sąveikos planais apie avariją praneša 

ir/ar iškviečia Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių policijos komisariato 

pareigūnus.  

5. Suinteresuotoms valstybės priežiūros ir kontrolės institucijoms bei savivaldybės 

administracijos pareigūnams apie avariją, ekstremalųjį įvykį, incidentą, nelaimingą atsitikimą praneša 

Bendrovės atsakingi darbuotojai vadovaudamiesi  Privalomų pranešimų tvarka. 

 

20.1.4. Pranešimas apie avariją ir pavojaus paskelbimas kaimyninėms įmonėms 

 

Šalia Gamyklos įsikūrusių ir veiklą vykdančių įmonių darbuotojus informuoja Gamyklos 

dispečeris ESOC nurodymu vadovaujantis Privalomų pranešimų tvarka   

 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas Telefonas Kitos priemonės 

Atsakingas už 

pranešimą, 

pareigos 

1 2 3 4 5 

1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

Bugenių geležinkelio stotis  

2215 - Gamyklos 

dispečeris 

 

2. Radviliškio lokomotyvų depo 

Bugenių cechas 

8 443 22313 -  

3. Klaipėdos teritorinės muitinės 

postas Bugenių geležinkelio stotyje 

2357 -  

4. UAB „Mažeikių acetilenas“ 2862 

868038637 

-  

5. UAB „Saitema“ 3601 

8 687 31840 

-  

6. UAB „Lukoil Baltija“ 3694 -  

7. UAB „Jungtinių dujų centras“ 3637 -  

8. UAB „Grivzas“ Mažeikių apskaitos 

skyrius 

3631 -  
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1 2 3 4 5 

9. KAEFER Termoizola, UAB  

Mažeikių gamybinė aikštelė 

8 698 14553 

8 616 27756 

-  

10. UAB „Medikvita“  03, 2103, 

8 686 55131 

Garsinės sirenos  

11. AB „Lietuvos paštas“ Juodeikių 

paštas  

55198 Garsinės sirenos  

 

20.1.5. Aplinkinių gyventojų informavimas 
 

1. Įvykus avarijai, seniūnijos, kurios gyventojams gali grėsti pavojus, seniūną telefonu 

informuoja bendrovės atsakingas darbuotojas vadovaudamasis Privalomų pranešimų tvarka: 

• Židikų seniūnijos (Griežės, Pikelių, Giniočių, Bataičių, Juodeikių, Juodeikėlių, Ritinės, 

Bubiškės, Dapšių, Lūšės, Kentaučių, Kugių, Kukių, Strygalės, Bukončių, Repšių ir kiti tolimesni 

kaimai), tel. mob. 868646293; 

• Mažeikių apylinkės seniūnijos (Juodeikių (kaimo dalis), Kuodžių, Ruzgų, Pumpurų, 

Zastaučių, Linksnakių, Bugenių ir kiti tolimesni kaimai), tel. mob. 868647312; 

•  Reivyčių seniūnijos (visi kaimai priklausantys seniūnijai yra į rytus ir pietryčius nuo įmonės 

už Ventos upės, tai Leckavos, Tulnikių, Mantvydų, Kirkų, Kušlėnų, Miškėnų ir kiti tolimesni kaimai), 

tel. mob. 868646295; 

2. Sprendimą dėl aplinkinių kaimų gyventojų tiesioginio informavimo apie pavojų žmonėms ir 

aplinkai, bei priemonių kurių reikia imtis, priima Gamyklos ESOC. ESOC nurodymu UAB „ORLEN 

Apsauga“ pamainos viršininkas (tel. 2392) organizuoja specialiosios paskirties automobilių, turinčių 

garso stiprinimo įrangą, išsiuntimą nustatytais maršrutais ir gyventojų informavimą apie kilusį pavojų 

ir apsaugos veiksmus.  

3. Pradėjus dirbti Mažeikių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai, tolimesnius 

sprendimus dėl gyventojų informavimo ir veiksmų priima komisijos pirmininkas-savivaldybės 

administracijos direktorius. 

Aplinkinių gyventojų informavimas vykdomas vadovaujantis Gyventojų informavimo 

pramoninių avarijų atvejais tvarka patvirtinta LR Vyriausybės 2002-04-22 nutarimu Nr. 560 (Žin., 

2002, 43-1626). Vadovaujantis šia tvarka savivaldybei ir gyventojams yra teikiama išankstinė 

informacija apie pavojingą objektą ir jo veiklą, galimus pavojus ir apsisaugojimo priemones. Visiems 

aplinkinių kaimų gyventojams yra išdalintos atmintinės taip pat informacija yra patalpinta Mažeikių 

savivaldybės tinklalapyje (21 priedas).  
 

20.2. ATSAKOMŲJŲ VEIKSMŲ AVARIJOS ATVEJU ORGANIZAVIMAS, 

ATSAKOMYBĖS PASKIRSTYMAS IR TVARKA 

 

20.2.1. Valdymo organizavimas  

 

1. Vadovavimas avarijos padarinių likvidavimui, gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų atlikimui 

vykdomas atsižvelgiant į avarijos mastą ir avarijos pobūdį (gaisras, sprogimas, pavojingų medžiagų 

išsiliejimas, energijos tiekimo nutraukimas, transporto priemonių avarijos ir pan.). 

2. Ribotos avarijos atveju (pavojingo objekto ribose, technologinėje linijoje ir kt.), avarijos 

padarinių likvidavimui ir priemonių, numatytų avarijų likvidavimo plane įgyvendinimui sprendimus 

priima pavojingo objekto pamainos vyresnysis vykdantis avarijos likvidavimo vadovo pareigas iki 

įrenginio, cecho ar gamybos padalinio viršininko atvykimo į avarijos vietą.   
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3. Kai avarijos mastas didėja (plečiasi gaisro židinys ar atsiranda naujų gaisro židinių, pavojingų 

medžiagų, naftos produktų išsiliejimas didėja) ir padarinių lokalizavimui bei likvidavimui 

nebepakanka budinčių Bendrovės gelbėjimo pajėgų, vadovavimą perima Gamyklos ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro koordinatorius iki avarijos likvidavimo (gaisro užgesinimo, pavojingų 

medžiagų, naftos produktų praleidimų iš technologinių įrengimų pašalinimo ir sanitarinio aplinkos 

švarinimo darbų) pabaigos.   

4. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius atlieka šias 

funkcijas: 

4.1. pagal kompetenciją renka, analizuoja ir vertina duomenis ir informaciją apie įvykį, 

ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, prognozuoja jų eigą ir mastą, 

numato civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus; 

4.2. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Bendrovės ir rangovinių organizacijų darbuotojų, 

aplinkinių gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų 

perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, 

jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

4.3. keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, analizuodamas, vertindamas įvykio, 

ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos eigą; 

4.4. organizuoja ir koordinuoja avarinių tarnybų telkimą įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar 

ekstremaliųjų situacijų likvidavimui, padarinių šalinimui, Bendrovės darbuotojų ir turto gelbėjimui, 

organizuoja priešgaisrinių pajėgų pareigūnų ir esant būtinumui kitų avarinių tarnybų dalyvių maitinimą, 

kai avarijų likvidavimas užtrunka ilgiau kaip 4 val., imasi priemonių, kad pavojus žmonių sveikatai ir 

aplinkai būtų sumažintas; 

4.5. organizuoja ir koordinuoja materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti 

panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti, padariniams šalinti, 

Bendrovės veiklai palaikyti ar atkurti, telkimą šiems tikslams pasiekti; 

4.6. teikia ekstremalių situacijų komisijai pasiūlymus dėl reikiamų pajėgų, racionalaus ir 

veiksmingo materialinių išteklių panaudojimo ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti; 

4.7. rengia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus 

jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; 

4.8. atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu 

susijusias funkcijas.  

5. Gaisrų gesinimą, žmonių paiešką ir gelbėjimą bei skubų iškeldinimą iš avarijos židinio 

pradiniu neatidėliotinu atveju vykdo Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos gelbėjimo 

darbų vadovas bendradarbiaudamas su pamainos vyresniuoju ar įrenginio, padalinio viršininku. 

6. Sąveikai ir bendriems veiksmams, tarp vadovaujančių darbuotojų, gelbėjimo pajėgų ir objekto  

personalo užtikrinti, naudojamos laidinio ir mobilaus telefoninio ryšio priemonės, taip pat nešiojamos 

radijo stotys. 

7. Kai avarijos mastas viršija Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pajėgų 

galimybes, valdybos dispečeris, gelbėjimo darbų vadovo prašymu, pagal patvirtintą Pajėgų ir 

priemonių išsiuntimo išvykties rajone planą, iškviečia papildomus valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos padalinius.   
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20.2.2. Galimos avarijos ir jų likvidavimo organizavimas   
 

Įvykio  

pavadinimas 
Atsakingi vykdytojai,  

veiksmai 

1 2 

1. Gaisras  gamyklos 

pavojingame objekte  

Pirmas pastebėjęs gaisrą 

1. Praneša pamainos vyresniajam (vyr. operatoriui). 

2. Iš gaisravietės evakuoja žmones. 

3. Gesina gaisro židinį turimomis priemonėmis. 

4. Vykdo pamainos vyresniojo nurodymus. 

 Pavojingo objekto (toliau - PO), kuriame kilo gaisras,  

pamainos personalas 

1. Praneša bendruoju pagalbos telefono numeriu 3333 gamyklos gamybos 

valdymo skyriaus dispečeriui (toliau - gamyklos dispečeris).  

2. Vykdo veiksmus numatytus PO avarijų likvidavimo plane. 

3. Pamainos vyresnysis, vadovaudamasis Elektros įtampos atjungimo 

tvarka, kilus gaisrui technologiniame įrenginyje, organizuoja elektros 

įtampos išjungimą gaisravietėje.   

 Gamyklos dispečeris  

1. Apie gaisrą praneša PGV dispečeriui ir iškviečia Mažeikių objektinės 

priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau - PGV) pajėgas. 

2. Į gaisravietę iškviečia skubiąją medicinos pagalbą. 

3. Į gaisravietę iškviečia UAB „ORLEN Apsauga“ pajėgas. 

4. Apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją vadovaujantis 

Privalomų pranešimų tvarka (18 priedas) informuoja Bendrovės ir kitų 

organizacijų atsakingus darbuotojus. 

5. Gaisro gesinimo metu metu palaiko ryšį su PGV gelbėjimo darbų 

vadovu, skubiosios medicinos pagalbos slaugytoju, UAB „ORLEN 

Apsauga“ pamainos viršininku, teikia avarinių tarnybų vadams duomenis 

apie meteorologines oro sąlygas (vėjo greitį, kryptį, oro temperatūrą). 

6. Gamyklos ESOC koordinatoriaus nurodymu iškviečia ESOC, ir vykdo 

kitus koordinatoriaus nurodymus.  

 PGV 

PGV dispečeris 

1. Priima pagalbos prašymą, užregistruoja ir į gaisravietę išsiunčia 

budinčias priešgaisrines gelbėjimo pajėgas. 

2. Apie gaisrą praneša gamyklos dispečeriui. 

3. Apie gaisrą praneša PGV vadovams. 
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 4. PGV gelbėjimo darbų vadovo nurodymu, vadovaujantis Pajėgų ir 

priemonių išsiuntimo išvykties rajone planu, iškviečia papildomas 

priešgaisrines gelbėjimo pajėgas. 

 PGV gelbėjimo darbų vadovas 

1. Gaisravietėje įvertina situaciją, organizuoja gaisro vietos žvalgybą, 

nustato svarbiausią gaisro gesinimo veiksmų kryptį, nukreipia 

priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veiksmus, patvirtina, atšaukia ar paaukština 

pajėgų iškvietimo numerį. 

2. Priima sprendimą apie elektros įtampos atjungimo atskirame bloke, 

postamente ar visame technologiniame įrenginyje ir radijo ryšio priemone 

nurodo objekto vyresniajam operatoriui atjungti įtampą. 

3. Duoda įsakymus priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms, paskiria darbo 

barus ir nurodo užduotis. 

4. Nustato gaisravietės gelbėjimo darbų raudonąją, geltonąją ir žaliąją  

zonas, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo vietą, štabo vietą, esant 

būtinumui, nukentėjusiųjų ir žuvusiųjų surinkimo vietas atsižvelgdamas į 

susidariusį pavojų. 

5. Organizuoja darbuotojų evakavimą iš gaisravietės gelbėjimo darbų zonų. 

6. Įvertina rizikos veiksnių dinamiką, prognozuoja sudėtingiausią įvykių 

eigą. 

7. Nustato gaisro likvidavimo būdus, priemones ir darbų apimtis. 

8. Nustato ryšio palaikymo tvarką gaisro vietoje bei sąveiką su Bendrovės 

ir kitomis pajėgomis. 

9. Įvertina gaisro gesinimo rezultatus, nustato ir skelbia gaisro 

lokalizavimo, likvidavimo ir baigiamųjų darbų etapus. 

 UAB „Medikvita“  

skubioji medicinos pagalba 

1. Teikia pirmąją medicinos pagalbą ir atlieka dalinį sanitarinį švarinimą 

nukentėjusiems darbuotojams gaisro metu. 

2. Gaisravietėje, siekiant išvengti galimo pavojaus, vadovaujantis 

Privalomų pranešimų tvarka glaudžiai bendradarbiauja su PGV gelbėjimo 

darbų vadovu ir palaiko ryšį turimomis ryšio priemonėmis.  

3. Pirmosios medicinos pagalbos punktą įkuria ir medicininę pagalbą teikia  

saugioje vietoje atsižvelgiant į Gelbėjimo darbų organizavimo taktikos 

schemą (22 priedas) bei vadovaujantis PGV gelbėjimo darbų vadovo 

nurodymais. 

4. Transportuoja nukentėjusiuosius į gydymo įstaigą. 

5. Kai jų pajėgų nebepakanka kviečia papildomas  medicinos pagalbos 

pajėgas. 

 UAB „ORLEN Apsauga“ pamainos viršininkas 

1. Vadovaujantis Gelbėjimo darbų organizavimo taktikos schema  

organizuoja gaisravietės geltonosios gelbėjimo darbų zonos perimetro 

nustatymą ir žymėjimą, užtikrina, kad į zoną nepatektų pašaliniai asmenys 

ir neįvažiuotų transporto priemonės. 
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 2. Turimomis ryšio priemonėmis palaiko ryšį su PGV gelbėjimo darbų 

vadovu, kitomis gelbėjimo pajėgomis - vadovaujantis Privalomų pranešimų 

tvarka.  

3. Gaisro išplitimo atveju, PGV gelbėjimo darbų vadovo nurodymu 

praplečia geltonosios gelbėjimo darbų zonos ribas. 

4. Nukreipia darbuotojus į evakavimo punktą ar į kitą saugią vietą 

evakuojant darbuotojus iš gaisravietės raudonosios gelbėjimo darbų zonos. 

5. Nukreipia atvykusias į pagalbą papildomas civilinės saugos ir gelbėjimo 

pajėgas, specialiąsias tarnybas į gamyklos pajėgų dislokacijos vietą, įspėja 

apie esamą ar galimą pavojų sveikatai ir gyvybei. 

6. Užtikrina darbuotojų praleidimą perėjimo punktuose, evakavimo iš 

gamyklos teritorijos, metu.  

 Šiluminės elektrinės ir Gamyklos operatyvinių barų elektromonteriai  

1. Vykdo reikiamus operatyvinius perjungimus gamyklos ir Šiluminės 

elektrinės elektros įrenginiuose; 

2. Pajungia laikinus elektros energijos vartotojus, laikino apšvietimo 

įrengimus, atlieka smulkius elektros įrengimų remonto darbus;  

3. Pagal galimybes užtikrina elektros įrenginių eksploatavimą 

ekstremaliųjų situacijų metu. 

4. Gaisravietėje palaiko ryšį su objekto pamainos vyresniuoju operatoriumi 

ir PGV gelbėjimo darbų vadovu. 

4. Objekto pamainos vyresniojo operatoriaus nurodymu atjungia  

konkrečius ar visus elektros įrenginius nuo elektros energijos šaltinio 

(išrenka elektros schemas). Apie įvykdytą užduotį informuoja vyresnįjį 

operatorių.  

 Gamyklos ESOC 

1. ESOC pradeda veikti, kai gamyklos objekte įvykęs gaisras pasiekia 

ekstremalaus įvykio kriterijus.  

2. Įvertina susidariusią situaciją, jos pavojingumo laipsnį darbuotojams, 

turtui ir aplinkai. 

3. Per perspėjimo ir informavimo sistemą informuoja gamyklos 

darbuotojus apie ekstremalią situaciją, būtinus veiksmus ir taikomas 

apsaugos priemones. 

4. Koordinuoja gamyklos padalinių gamybinę veiklą, įskaitant avarinį 

technologinių įrenginių stabdymą, renka informaciją apie padėtį 

gaisravietėje. 

5. Vadovaujantis Privalomų pranešimų tvarka praneša specialiosioms 

tarnyboms, valstybės ir savivaldybės institucijoms apie susidariusią 

ekstremalią situaciją. 

6. Turimomis ryšio priemonėmis ar tiesiogiai palaiko nuolatinį ryšį su PGV 

gelbėjimo darbų vadovu bei jo prašymu teikia  visokeriopą paramą 

įskaitant priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų maitinimą, aprūpinimą kuru, 

gaisro gesinimo priemonėmis ir medžiagomis. 
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 7. Patelkia Bendrovės avarines tarnybas (23 priedas) ir koordinuoja jų 

veiksmus. 

8. Organizuoja gaisro gesinimo ir lokalizavimo darbus iki visiško gaisro 

užgesinimo pabaigos, reikalingų pajėgų ir materialinių išteklių telkimą. 

9. Organizuoja darbuotojų evakavimą iš teritorijų, kuriose kyla pavojus 

žmonių sveikatai ar gyvybei. 

 Aplinkos tyrimų laboratorijos viršininkas 

1. Gamyklos ESOC nurodymu organizuoja aplinkos oro taršos lakiais 

organiniais junginiais, pavojingų medžiagų dujomis ir garais stebėjimą, 

ėminių ėmimą ir tyrimą nuo sanitarinės apsauginės zonos ribos link 

gyvenamosios aplinkos. 

 Paslaugų ir automobilių parko administravimo grupės vadovas 

1. Gamyklos ESOC nurodymu organizuoja rangovinės organizacijos, 

teikiančios transporto paslaugas, pasitelkimą darbuotojų išvežimui iš 

gamyklos evakavimo punktų į Mažeikių miestą ir papildomų avarinių 

tarnybų pajėgų atvežimą į gamyklą, bet kuriuo paros metu;  

2. Organizuoja rangovinės organizacijos patelkimą avarinių tarnybų 

maitinimui. 

2. Sprogimas  gamyklos 

pavojingame objekte  

Pirmas pastebėjęs sprogimą  

1. Praneša pamainos vyresniajam (vyr. operatoriui). 

2. Iš pavojaus zonos evakuoja žmones. 

3. Vykdo pamainos vyresniojo nurodymus. 

Pavojingo objekto (PO), kuriame įvyko sprogimas,   

pamainos personalas 

1. Praneša bendruoju pagalbos telefonu 3333 gamyklos dispečeriui. 

2. Vykdo veiksmus numatytus PO avarijų likvidavimo plane. 

Gamyklos dispečeris 

1. Apie sprogimą praneša PGV dispečeriui ir iškviečia PGV pajėgas. 

2. Į objektą, kuriame kilo sprogimas, iškviečia skubiąją medicinos pagalbą. 

3. Į objektą, kuriame kilo sprogimas, iškviečia UAB „ORLEN Apsauga“ 

pajėgas. 

4. Apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją vadovaujantis 

Privalomų pranešimų tvarka informuoja Bendrovės ir kitų organizacijų 

atsakingus darbuotojus. 

5. Gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų atlikimo laikotarpiu palaiko ryšį 

su PGV gelbėjimo darbų vadovu, skubiosios medicinos pagalbos 

slaugytoju, UAB „ORLEN Apsauga“ pamainos viršininku, teikia avarinių 

tarnybų vadams duomenis apie meteorologines oro sąlygas (vėjo greitį, 

kryptį, oro temperatūrą). 

6. Gamyklos ESOC koordinatoriaus nurodymu iškviečia ESOC, ir vykdo 

kitus koordinatoriaus nurodymus. 
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 PGV 

PGV dispečeris 

1. Priima pagalbos prašymą, užregistruoja ir į objektą, kuriame įvyko 

sprogimas, išsiunčia budinčias priešgaisrines gelbėjimo pajėgas. 

2. Apie sprogimą praneša gamyklos dispečeriui. 

3. Apie sprogimą praneša PGV vadovams. 

4. PGV gelbėjimo darbų vadovo nurodymu, vadovaujantis Pajėgų ir 

priemonių išsiuntimo išvykties rajone planu, iškviečia papildomas 

priešgaisrines gelbėjimo pajėgas. 

 PGV gelbėjimo darbų vadovas 

1. Objekte, kuriame įvyko sprogimas, įvertina situaciją, organizuoja 

sprogimo vietos žvalgybą, nustato galimą įvykių plėtimosi eigą, veiksmų 

kryptį, nukreipia priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veiksmus, patvirtina, 

atšaukia ar paaukština pajėgų iškvietimo numerį. 

2. Duoda įsakymus priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms, paskiria darbo 

barus ir nurodo užduotis. 

3. Nustato sprogimo židinio (padarinių) gelbėjimo darbų raudonąją, 

geltonąją ir žaliąją zonas, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo vietą, 

štabo vietą, esant būtinumui, nukentėjusiųjų ir žuvusiųjų surinkimo vietas 

atsižvelgiant į  Gelbėjimo darbų organizavimo taktikos schemą. 

4. Organizuoja darbuotojų evakavimą iš objekto, kuriame įvyko sprogimas 

gelbėjimo darbų zonų, kol nebus įvertintas galimas pavojus  darbuotojų 

sveikatai ir gyvybei . 

5. Įvertina rizikos veiksnių dinamiką, prognozuoja sudėtingiausią įvykių 

eigą. 

6. Nustato ryšio palaikymo tvarką bei sąveiką su Bendrovės ir kitomis 

pajėgomis. 

7. Nustato ir įvertina po sprogimo susidariusią padėtį ir galimo pavojaus 

likvidavimo būdus, priemones ir darbų apimtis. 

 UAB „Medikvita“   

Skubioji medicinos pagalba  

1. Teikia pirmąją medicinos pagalbą ir atlieka dalinį sanitarinį švarinimą 

nukentėjusiems darbuotojams sprogimo metu. 

2. Objekte, kuriame įvyko sprogimas, siekiant išvengti galimo tolimesnio 

pavojaus, vadovaujantis Privalomų pranešimų tvarka glaudžiai 

bendradarbiauja su PGV gelbėjimo darbų vadovu ir palaiko ryšį turimomis 

ryšio priemonėmis. 

3. Pirmosios medicinos pagalbos punktą įkuria ir medicininę pagalbą teikia  

saugioje vietoje, atsižvelgiant į Gelbėjimo darbų organizavimo taktikos 

schemą bei vadovaujantis PGV gelbėjimo darbų vadovo nurodymais. 

4. Transportuoja nukentėjusiuosius į gydymo įstaigą. 

5. Kai jų pajėgų nebepakanka kviečia papildomas  medicinos pagalbos 

pajėgas. 
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 UAB „ORLEN Apsauga“ pamainos viršininkas 

1. Vadovaujantis Gelbėjimo darbų organizavimo taktikos schema  

organizuoja objekto, kuriame įvyko sprogimas, geltonosios gelbėjimo 

darbų zonos perimetro nustatymą ir žymėjimą, užtikrina, kad į zoną 

nepatektų pašaliniai asmenys ir neįvažiuotų transporto priemonės. 

2. Turimomis ryšio priemonėmis palaiko ryšį su PGV gelbėjimo darbų 

vadovu, kitomis gelbėjimo pajėgomis - vadovaujantis Privalomų pranešimų 

tvarka. 

3. Pakartotino sprogimo pavojaus atveju, PGV gelbėjimo darbų vadovo 

nurodymu praplečia geltonosios gelbėjimo darbų zonos ribas. 

4. Nukreipia darbuotojus į evakavimo punktą ar į kitą saugią vietą 

evakuojant darbuotojus iš objekto, kuriame įvyko sprogimas, raudonosios 

gelbėjimo darbų zonos. 

5. Nukreipia atvykusias į pagalbą papildomas civilinės saugos ir gelbėjimo 

pajėgas, specialiąsias tarnybas į gamyklos pajėgų dislokacijos vietą, įspėja 

apie esamą ar galimą pavojų sveikatai ir gyvybei. 

6. Užtikrina darbuotojų praleidimą perėjimo punktuose, evakavimo iš 

gamyklos teritorijos, metu.  

 

 Šiluminės elektrinės ir Gamyklos operatyvinių barų elektromonteriai 

1. Vykdo reikiamus operatyvinius perjungimus Gamyklos ir Šiluminės 

elektrinės elektros įrenginiuose; 

2. Pajungia laikinus elektros energijos vartotojus, laikino apšvietimo 

įrengimus, atlieka smulkius elektros įrengimų remonto darbus;  

3. Pagal galimybes užtikrina elektros įrenginių eksploatavimą siekiant 

išvengti pakartotino sprogimo. 

4. Avarijos zonoje palaiko ryšį su objekto pamainos vyresniuoju 

operatoriumi ir PGV gelbėjimo darbų vadovu.  

5. Objekto pamainos vyresniojo operatoriaus nurodymu atjungia 

konkrečius ar visus elektros įrenginius nuo elektros energijos šaltinio 

(išrenka elektros schemas). Apie įvykdytą užduotį informuoja vyresnįjį 

operatorių. 

 Gamyklos ESOC 

1. ESOC pradeda veikti, kai gamyklos objekte įvykęs sprogimas pasiekia 

ekstremalaus įvykio kriterijus.  

2. Įvertina susidariusią situaciją, jos pavojingumo laipsnį darbuotojams, 

turtui ir aplinkai, prognozuojamas sprogimo bangos sugriovimo zonas 

3. Per perspėjimo ir informavimo sistemą informuoja gamyklos 

darbuotojus apie ekstremalią situaciją, būtinus veiksmus ir taikomas 

apsaugos priemones. 

4. Koordinuoja gamyklos padalinių gamybinę veiklą, įskaitant avarinį 

technologinių įrenginių stabdymą, renka informaciją apie padėtį sprogimo 

ištiktame  objekte. 
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 5. Vadovaujantis Privalomų pranešimų tvarka praneša specialiosioms 

tarnyboms, valstybės ir savivaldybės institucijoms apie susidariusią 

ekstremalią situaciją. 

6. Turimomis ryšio priemonėmis ar tiesiogiai palaiko nuolatinį ryšį su PGV 

gelbėjimo darbų vadovu bei jo prašymu teikia  visokeriopą paramą 

įskaitant priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų maitinimą, aprūpinimą kuru, 

gaisro gesinimo priemonėmis ir medžiagomis.  

7. Patelkia Bendrovės avarines tarnybas ir koordinuoja jų veiksmus. 

8. Organizuoja gaisro gesinimo ir lokalizavimo darbus kol išlieka pavojus 

įvykti pakartotinam sprogimui, reikalingų pajėgų ir materialinių išteklių 

telkimą. 

9. Organizuoja darbuotojų evakavimą iš teritorijų, kuriose kyla pavojus 

žmonių sveikatai ar gyvybei. 

10. Organizuoja žuvusiųjų surinkimą ir atpažinimą bendradarbiaujant su 

Mažeikių rajono prokuratūra ir policija. 

 Aplinkos tyrimų laboratorijos viršininkas 

1. Gamyklos ESOC nurodymu organizuoja aplinkos oro taršos lakiais 

organiniais junginiais, pavojingų medžiagų dujomis ir garais stebėjimą, 

ėminių ėmimą ir tyrimą nuo sanitarinės apsauginės zonos ribos link 

gyvenamosios aplinkos. 

 Paslaugų ir automobilių parko administravimo grupės vadovas 

 1. Gamyklos ESOC nurodymu organizuoja rangovinės organizacijos, 

teikiančios transporto paslaugas, pasitelkimą darbuotojų išvežimui iš 

gamyklos evakavimo punktų į Mažeikių mietą ir papildomą avarinių 

tarnybų pajėgų atvežimą į gamyklą, bet kuriuo paros metu. 

2. Organizuoja rangovinės organizacijos patelkimą avarinių tarnybų 

maitinimui. 

 Rangovinės organizacijos 

1. Gamyklos ESOC nurodymu, sutarčių pagrindu šalina sprogimo 

padarinius pažeistuose, sugriautuose įrenginiuose, atlieka jų remontą ir 

atstatymą. 

2. Tvirtina nesaugias galinčias griūti konstrukcijas ir statinius trukdančius 

priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms atlikti gelbėjimo darbus. 

3. Likviduoja ir lokalizuoja sprogimo padarinius vandens tiekimo ir 

kanalizacijos tinkluose bei juos atstato. 

4. Įrengia pravažiavimus sprogimo metu sugriautų objektų  griuvėsiuose ir 

užterštose vietovėse. 

5. Atlieka operatyvius perjungimus garo, oro, azoto vamzdynuose 

užtikrinant garo, oro, azoto tiekimą sprogimo padarinių likvidavimo metu, 

kai civilinės saugos pajėgos vykdo gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus 

darbus. 

6. Valo ir barsto kelius smarkaus snygio, lijundros, apšalo metu, kai šie 

įvykiai apsunkina gelbėjimo pajėgų judėjimą bei sprogimo padarinių 

likvidavimą gamyklos pavojinguose objektuose. 
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 7. Kasa tranšėjas, griovius, jei tai reikalinga likviduojant avarijos 

padarinius. 

8. Atveža sprogimo padarinių likvidavimui reikalingas medžiagas (žvyrą, 

smėlį, žemes, druską) vykdant užteršto žemės paviršiaus nukenksminimą ir 

pakeitimą. 

3. Angliavandenilinių 

dujų nuotėkis į aplinką 

gamyklos pavojingame 

objekte 

Pirmas pastebėjęs dujų nuotėkį  

1. Praneša pamainos vyresniajam (vyr. operatoriui). 

2. Kvėpavimo organų apsaugai nuo dujų poveikio naudoja kvėpavimo 

organų apsaugos priemonę.  

3. Iš pavojaus zonos statmenai vėjo krypčiai evakuoja žmones. 

4. Vykdo pamainos vyresniojo nurodymus. 

Pavojingo objekto (PO), kuriame įvyko dujų nuotėkis,   

pamainos personalas 

1. Praneša bendruoju pagalbos telefonu 3333 gamyklos dispečeriui. 

2. Vykdo veiksmus numatytus PO avarijų likvidavimo plane. 

 Gamyklos dispečeris 

1. Apie dujų nuotėkį praneša PGV dispečeriui ir iškviečia PGV pajėgas. 

2. Į objektą, kuriame įvyko dujų nuotėkis, iškviečia skubiąją medicinos 

pagalbą. 

3. Į objektą, kuriame įvyko dujų nuotėkis, iškviečia UAB „ORLEN 

Apsauga“ pajėgas. 

4. Apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją vadovaujantis 

Privalomų pranešimų tvarka informuoja Bendrovės ir kitų organizacijų 

atsakingus darbuotojus. 

5. Dujų nuotėkio šalinimo metu palaiko ryšį su PGV gelbėjimo darbų 

vadovu, skubiosios medicinos pagalbos slaugytoju, UAB „ORLEN 

Apsauga“ pamainos viršininku, teikia avarinių tarnybų vadams duomenis 

apie meteorologines oro sąlygas (vėjo greitį, kryptį, oro temperatūrą) ir 

prognozuojamą aplinkos oro taršą angliavandenilinėmis dujomis. 

6. Gamyklos ESOC koordinatoriaus nurodymu iškviečia ESOC, ir vykdo 

kitus koordinatoriaus nurodymus.  

 PGV 

PGV dispečeris 

1. Priima pagalbos prašymą, užregistruoja ir į objektą, kuriame įvyko dujų 

nuotėkis, išsiunčia budinčias priešgaisrines gelbėjimo pajėgas. 

2. Apie dujų nuotėkį praneša gamyklos dispečeriui. 

3. Apie dujų nuotėkį praneša PGV vadovams. 

4. PGV gelbėjimo darbų vyresniojo specialisto nurodymu, vadovaujantis 

Pajėgų ir priemonių išsiuntimo išvykties rajone planu, iškviečia papildomas 

priešgaisrines gelbėjimo pajėgas. 
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 PGV gelbėjimo darbų vadovas 

1. Objekte, kuriame įvyko dujų nuotėkis įvertina situaciją, organizuoja 

nuotėkio vietos žvalgybą, nustato svarbiausią dujų nuotėkio šalinimo  

veiksmų  kryptį, nukreipia priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veiksmus, 

patvirtina, atšaukia ar paaukština pajėgų iškvietimo numerį. 

2. Duoda įsakymus priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms, paskiria darbo 

barus ir nurodo užduotis. 

3. Nustato dujų nuotėkio gelbėjimo darbų raudonąją, geltonąją ir žaliąją 

zonas, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo vietą, štabo vietą, esant  

būtinumui, nukentėjusiųjų ir žuvusiųjų surinkimo vietas atsižvelgiant į  

Gelbėjimo darbų organizavimo taktikos schemą. 

4. Organizuoja darbuotojų evakavimą iš dujų nuotėkio užteršimo židinio 

gelbėjimo darbų zonų. 

5. Įvertina rizikos veiksnių dinamiką, prognozuoja sudėtingiausią įvykių 

eigą. 

6. Nustato dujų nuotėkio likvidavimo būdus, priemones ir darbų apimtis. 

7. Nustato ryšio palaikymo tvarką objekte bei sąveiką su Bendrovės ir 

kitomis pajėgomis. 

8. Įvertina dujų nuotėkio šalinimo rezultatus, nustato ir skelbia dujų 

nuotėkio šalinimo, likvidavimo ir baigiamųjų darbų etapus. 

 UAB „Medikvita“   

Skubioji medicinos pagalba  

1. Teikia pirmąją medicinos pagalbą ir atlieka dalinį sanitarinį švarinimą 

nukentėjusiems darbuotojams dujų nuotėkio metu. 

2. Objekte, kuriame įvyko dujų nuotėkis, siekiant išvengti galimo 

tolimesnio pavojaus, vadovaujantis Privalomų pranešimų tvarka 

bendradarbiauja su PGV gelbėjimo darbų vadovu ir palaiko ryšį turimomis 

ryšio priemonėmis. 

3. Pirmosios medicinos pagalbos punktą įkuria ir medicininę pagalbą teikia  

saugioje vietoje, atsižvelgiant į  Gelbėjimo darbų organizavimo taktikos 

schemą, bei vadovaujantis PGV gelbėjimo darbų vadovo nurodymais. 

4. Transportuoja nukentėjusiuosius į gydymo įstaigą. 

5. Kai jų pajėgų nebepakanka kviečia papildomas  medicinos pagalbos 

pajėgas. 

 UAB „ORLEN Apsauga“ pamainos viršininkas 

1. Vadovaujantis Gelbėjimo darbų organizavimo taktikos schema 

organizuoja dujų nuotėkio geltonosios gelbėjimo darbų zonos perimetro 

nustatymą ir žymėjimą, užtikrina, kad į zoną nepatektų pašaliniai asmenys 

ir neįvažiuotų transporto priemonės.  

2. Turimomis ryšio priemonėmis palaiko ryšį su PGV gelbėjimo darbų 

vadovu, kitomis gelbėjimo pajėgomis - vadovaujantis Privalomų pranešimų 

tvarka. 
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 3. Dujų išplitimo atveju, PGV gelbėjimo darbų vadovo nurodymu praplečia 

geltonosios gelbėjimo darbų zonos ribas. 

4. Nukreipia darbuotojus į evakavimo punktą ar į kitą saugią vietą 

evakuojant darbuotojus iš dujų nuotėkio raudonosios gelbėjimo darbų 

zonos. 

5. Nukreipia atvykusias į pagalbą papildomas civilinės saugos ir gelbėjimo 

pajėgas, specialiąsias tarnybas į gamyklos pajėgų dislokacijos vietą, įspėja 

apie esamą ar galimą pavojų sveikatai ir gyvybei. 

6. Užtikrina darbuotojų praleidimą perėjimo punktuose, evakavimo iš 

gamyklos teritorijos, metu.  

 Šiluminės elektrinės ir Gamyklos operatyvinių barų elektromonteriai 

1. Vykdo reikiamus operatyvinius perjungimus gamyklos ir Šiluminės 

elektrinės elektros įrenginiuose; 

2. Pajungia laikinus elektros energijos vartotojus, laikino apšvietimo 

įrengimus, atlieka smulkius elektros įrengimų remonto darbus;  

3. Pagal galimybes užtikrina elektros įrenginių eksploatavimą dujų 

nuotėkio šalinimo metu. 

4. Dujų nuotėkio vietoje palaiko ryšį su objekto pamainos vyresniuoju 

operatoriumi ir PGV gelbėjimo darbų vadovu. 

5. Objekto pamainos vyresniojo operatoriaus nurodymu atjungia 

konkrečius ar visus elektros įrenginius nuo elektros energijos šaltinio 

(išrenka elektros schemas). Apie įvykdytą užduotį informuoja vyresnįjį 

operatorių.  

 Gamyklos ESOC 

1. ESOC pradeda veikti, kai gamyklos objekte įvykęs dujų nuotėkis 

pasiekia ekstremalaus įvykio kriterijus.  

2. Įvertina susidariusią situaciją, jos pavojingumo laipsnį darbuotojams, 

turtui ir aplinkai. 

3. Per perspėjimo ir informavimo sistemą informuoja gamyklos 

darbuotojus apie ekstremalią situaciją, būtinus veiksmus ir taikomas 

apsaugos priemones. 

4. Koordinuoja gamyklos padalinių gamybinę veiklą, įskaitant avarinį 

technologinių įrenginių stabdymą, renka informaciją apie padėtį objekte, 

kuriame įvyko dujų nuotėkis. 

5. Vadovaujantis Privalomų pranešimų tvarka praneša specialiosioms 

tarnyboms, valstybės ir savivaldybės institucijoms apie susidariusią 

ekstremalią situaciją. 

6. Turimomis ryšio priemonėmis ar tiesiogiai palaiko nuolatinį ryšį su PGV 

gelbėjimo darbų vadovu bei jo prašymu teikia  visokeriopą paramą 

įskaitant priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų maitinimą, aprūpinimą kuru. 

7. Patelkia Bendrovės avarines tarnybas ir koordinuoja jų veiksmus. 

8. Organizuoja dujų nuotėkio šalinimo darbus, reikalingų pajėgų ir 

materialinių išteklių telkimą  

9. Organizuoja darbuotojų evakavimą iš teritorijų, kuriose kyla pavojus 

žmonių sveikatai ar gyvybei.  
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 Aplinkos tyrimų laboratorijos viršininkas 

1. Gamyklos ESOC nurodymu organizuoja aplinkos oro taršos 

angliavandenilinėmis dujomis stebėjimą, ėminių ėmimą ir tyrimą nuo 

sanitarinės apsauginės zonos ribos link gyvenamosios aplinkos. 

 Paslaugų ir automobilių parko administravimo grupės vadovas 

1. Gamyklos ESOC nurodymu organizuoja rangovinės organizacijos, 

teikiančios transporto paslaugas, pasitelkimą darbuotojų išvežimui iš 

gamyklos evakavimo punktų į Mažeikių mietą ir papildomą avarinių 

tarnybų pajėgų atvežimą į gamyklą, bet kuriuo paros metu. 

2. Organizuoja rangovinės organizacijos patelkimą avarinių tarnybų 

maitinimui. 

4. Naftos ir jos 

produktų, pavojingų 

medžiagų skystu 

pavidalu išsiliejimas 

gamyklos pavojingo 

objekto teritorijoje ir už 

jo ribų (toliau tekste-

medžiagos) 

Pirmas pastebėjęs medžiagų išsiliejimą  

1. Praneša pamainos vyresniajam (vyr. operatoriui). 

2. Kvėpavimo organų apsaugai nuo medžiagų poveikio naudoja kvėpavimo 

organų apsaugos priemonę.  

3. Iš pavojaus zonos statmenai vėjo krypčiai evakuoja žmones. 

4. Vykdo pamainos vyresniojo nurodymus. 

Pavojingo objekto (PO), kuriame įvyko medžiagų išsiliejimas,   

pamainos personalas 

1. Praneša bendruoju pagalbos telefono numeriu 3333 gamyklos 

dispečeriui.  

2. Vykdo veiksmus numatytus PO avarijų likvidavimo plane 

 Gamyklos dispečeris 

1. Apie medžiagų išsiliejimą praneša PGV dispečeriui ir iškviečia PGV 

pajėgas. 

2. Į objektą, kuriame įvyko medžiagų išsiliejimas, iškviečia skubiąją 

medicinos pagalbą. 

3. Į objektą, kuriame įvyko medžiagų išsiliejimas, iškviečia UAB „ORLEN 

Apsauga“ pajėgas. 

4. Apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją vadovaujantis 

Privalomų pranešimų tvarka informuoja Bendrovės ir kitų organizacijų 

atsakingus darbuotojus. 

5. Medžiagų išsiliejimo padarinių lokalizavimo ir likvidavimo darbų metu 

palaiko ryšį su PGV gelbėjimo darbų vadovu, skubiosios medicinos 

pagalbos slaugytoju, UAB „ORLEN Apsauga“ pamainos viršininku, teikia 

avarinių tarnybų vadams duomenis apie meteorologines oro sąlygas (vėjo 

greitį, kryptį, oro temperatūrą) ir prognozuojamą aplinkos oro taršą 

medžiagų garais. 

6. Gamyklos ESOC koordinatoriaus nurodymu iškviečia ESOC, ir vykdo 

kitus koordinatoriaus nurodymus. 
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 PGV 

PGV dispečeris 

1. Priima pagalbos prašymą, užregistruoja ir į objektą, kuriame įvyko 

medžiagų išsiliejimas, išsiunčia budinčias priešgaisrines gelbėjimo pajėgas. 

2. Apie medžiagų išsiliejimą praneša gamyklos dispečeriui. 

3. Apie medžiagų išsiliejimą praneša PGV vadovams. 

4. PGV gelbėjimo darbų vadovo nurodymu, vadovaujantis Pajėgų ir 

priemonių išsiuntimo išvykties rajone planu, iškviečia papildomas 

priešgaisrines gelbėjimo pajėgas. 

 PGV gelbėjimo darbų vadovas 

1. Objekte, kuriame įvyko medžiagų išsiliejimas įvertina situaciją, 

organizuoja medžiagų išsiliejimo vietos žvalgybą, nustato svarbiausią 

avarijos padarinių šalinimo veiksmų kryptį, nukreipia priešgaisrinių 

gelbėjimo pajėgų veiksmus, patvirtina, atšaukia ar paaukština pajėgų 

iškvietimo numerį. 

2. Duoda įsakymus priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms, paskiria darbo 

barus ir nurodo užduotis. 

3. Nustato medžiagų išsiliejimo gelbėjimo darbų raudonąją, geltonąją ir 

žaliąją zonas, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo vietą, štabo vietą, 

esant būtinumui, nukentėjusiųjų ir žuvusiųjų surinkimo vietas 

atsižvelgdamas į susidariusį pavojų. 

4. Organizuoja darbuotojų evakavimą iš medžiagų išsiliejimo užteršimo 

židinio gelbėjimo darbų zonų. 

5. Įvertina rizikos veiksnių dinamiką, prognozuoja sudėtingiausią įvykių 

eigą. 

6. Nustato medžiagų išsiliejimo likvidavimo būdus, priemones ir darbų 

apimtis. 

7. Nustato ryšio palaikymo tvarką objekte bei sąveiką su Bendrovės ir 

kitomis pajėgomis. 

8. Įvertina medžiagų išsiliejimo padarinių šalinimo rezultatus, nustato ir 

skelbia avarijos likvidavimo ir baigiamųjų darbų etapus. 

 UAB „Medikvita“  

Skubioji medicinos pagalba  

1. Teikia pirmąją medicinos pagalbą ir atlieka dalinį sanitarinį švarinimą 

nukentėjusiems darbuotojams medžiagų išsiliejimo metu. 

2. Objekte, kuriame įvyko medžiagų išsiliejimas, siekiant išvengti galimo 

tolimesnio pavojaus, vadovaujantis Privalomų pranešimų tvarka glaudžiai 

bendradarbiauja su PGV gelbėjimo darbų vadovu. 

3. Pirmosios medicinos pagalbos punktą įkuria ir medicininę pagalbą teikia  

saugioje vietoje, atsižvelgiant į Gelbėjimo darbų organizavimo taktikos 

schemą, bei vadovaujantis PGV gelbėjimo darbų vadovo nurodymais. 

4. Transportuoja nukentėjusiuosius į gydymo įstaigą. 

5. Kai jų pajėgų nebepakanka kviečia papildomas  medicinos pagalbos 

pajėgas. 
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 UAB „ORLEN Apsauga“ pamainos viršininkas 

1. Vadovaujantis Gelbėjimo darbų organizavimo taktikos schema 

organizuoja medžiagų išsiliejimo vietoje geltonosios gelbėjimo darbų 

zonos perimetro nustatymą ir žymėjimą, užtikrina,  kad į zoną nepatektų 

pašaliniai asmenys ir neįvažiuotų transporto priemonės. 

2. Turimomis ryšio priemonėmis palaiko ryšį su PGV gelbėjimo darbų 

vadovu, kitomis gelbėjimo pajėgomis - vadovaujantis Privalomų pranešimų 

tvarka.  

3. Priklausomai nuo medžiagų kiekio patenkančio į aplinką, PGV 

gelbėjimo darbų vadovo nurodymu praplečia geltonosios gelbėjimo darbų 

zonos ribas. 

4. Nukreipia darbuotojus į evakavimo punktą ar į kitą saugią vietą, 

evakuojant darbuotojus iš objekto, kuriame išsiliejo pavojingos medžiagos, 

raudonosios gelbėjimo darbų zonos. 

5. Nukreipia atvykusias į pagalbą papildomas civilinės saugos ir gelbėjimo 

pajėgas, specialiąsias tarnybas į gamyklos pajėgų dislokacijos vietą, įspėja 

apie esamą ar galimą pavojų sveikatai ir gyvybei. 

6. Užtikrina darbuotojų praleidimą perėjimo punktuose, evakavimo iš 

gamyklos teritorijos, metu. 

 

 Šiluminės elektrinės ir Gamyklos operatyvinių barų elektromonteriai  

1. Vykdo reikiamus operatyvinius perjungimus gamyklos ir Šiluminės 

elektrinės elektros įrenginiuose. 

2. Pagal galimybes užtikrina elektros įrenginių eksploatavimą avarijos 

padarinių šalinimo metu. 

3. Objekte, kuriame įvyko medžiagų išsiliejimas, palaiko ryšį su objekto 

pamainos vyresniuoju ir PGV gelbėjimo darbų vadovu. 

4. Objekto pamainos vyresniojo nurodymu atjungia konkrečius ar visus 

elektros įrenginius nuo elektros energijos šaltinio (išrenka elektros 

schemas). Apie įvykdytą užduotį informuoja vyresnįjį operatorių.  

 Gamyklos ESOC 

1. ESOC pradeda veikti, kai gamyklos objekte į aplinką patekusių 

medžiagų kiekis pasiekia ekstremalaus įvykio kriterijus. 

2. Įvertina susidariusią situaciją, jos pavojingumo laipsnį darbuotojams, 

turtui ir aplinkai. 

3. Per perspėjimo ir informavimo sistemą informuoja gamyklos 

darbuotojus apie pavojų susidariusį ekstremalios situacijos metu, būtinus 

veiksmus ir taikomas apsaugos priemones. 

4. Koordinuoja gamyklos padalinių gamybinę veiklą, įskaitant avarinį 

technologinių įrenginių stabdymą, renka informaciją apie padėtį objekte, 

kuriame įvyko medžiagų išsiliejimas. 

5. Vadovaujantis Privalomų pranešimų tvarka praneša specialiosioms 

tarnyboms, valstybės priežiūros institucijoms ir savivaldybei apie 

susidariusią ekstremalią situaciją. 

6. Turimomis ryšio priemonėmis ar tiesiogiai palaiko nuolatinį ryšį su PGV 

gelbėjimo darbų vadovu bei jo prašymu teikia  visokeriopą paramą 

įskaitant priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų maitinimą, aprūpinimą kuru. 
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 7. Patelkia Bendrovės civilinės saugos pajėgas ir koordinuoja jų veiksmus.  

8. Organizuoja medžiagų išsiliejimo padarinių šalinimo darbus, reikalingų 

pajėgų ir materialinių išteklių telkimą. 

9. Organizuoja darbuotojų evakavimą iš teritorijų, kuriose kyla pavojus 

žmonių sveikatai ar gyvybei. 

 Rangovinės organizacijos 

1. Sandarina naftos ir jos produktų praleidimus technologinių įrengimų 

vamzdynuose.  

2. Surenka, susiurbia išsiliejusius naftos produktus, išveža regeneravimui 

užterštą naftos produktais gruntą į regeneravimo aikštelę Valymo įrengimų 

ceche. 

3. Surenka išsiliejusias chemines medžiagas į tam skirtus konteinerius.  

4. Atveža reikalingų medžiagų (žvyro, smėlio, žemių), atlieka užteršto 

žemės paviršiaus nukenksminimą ir pakeitimą. 

 Aplinkos tyrimų laboratorijos viršininkas 

1. Gamyklos ESOC nurodymu organizuoja aplinkos oro taršos išsiliejusių 

medžiagų garais ir/ar dujomis stebėjimą ir tyrimą nuo sanitarinės 

apsauginės zonos ribos link gyvenamosios aplinkos. 

2. Pavojingosioms medžiagoms patekus į gamyklos nuotekų sistemas 

atlieka vandenų ėminių ėmimą ir tyrimą. 

 Paslaugų ir automobilių parko administravimo grupės vadovas 

 1. Gamyklos ESOC nurodymu organizuoja rangovinės organizacijos, 

teikiančios transporto paslaugas, pasitelkimą darbuotojų išvežimui iš 

gamyklos evakavimo punktų į Mažeikių mietą ir papildomą avarinių 

tarnybų pajėgų atvežimą į gamyklą, bet kuriuo paros metu. 

2. Organizuoja rangovinės organizacijos patelkimą avarinių tarnybų 

maitinimui. 

5. Stipriai veikiančių 

nuodingų medžiagų 

(SVNM) (vandenilio 

sulfido, metanolio, 25 

 amoniakinio 

vandens) dujų-garų 

išsiveržimas į aplinką 

Pirmas pastebėjęs SVNM išsiveržimą  

1. Praneša pamainos vyresniajam (vyr. operatoriui). 

2. Kvėpavimo organų apsaugai nuo SVNM poveikio naudoja kvėpavimo 

organų apsaugos priemonę.  

3. Iš pavojaus zonos statmenai vėjo krypčiai evakuoja žmones. 

4. Vykdo pamainos vyresniojo nurodymus. 

Pavojingo objekto (PO), kuriame įvyko SVNM išsiveržimas,    

pamainos personalas 

1. Praneša bendruoju pagalbos telefonu 3333. 

2. Vykdo veiksmus numatytus PO avarijų likvidavimo plane. 
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 Gamyklos dispečeris 

1. Apie SVNM išsiveržimą praneša PGV dispečeriui ir iškviečia PGV 

pajėgas. 

2. Į objektą, kuriame įvyko SVNM išsiveržimas, iškviečia skubiąją 

medicinos pagalbą. 

3. Į objektą, kuriame įvyko SVNM išsiveržimas, iškviečia UAB „ORLEN 

Apsauga“ pajėgas. 

4. Apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją vadovaujantis 

Privalomų pranešimų tvarka informuoja Bendrovės ir kitų organizacijų 

atsakingus darbuotojus. 

5. ESOC koordinatoriaus nurodymu, įjungia garsines elektros sirenas ir per 

vidines sirenas garsiakalbius ir laidinius radijo imtuvus apie susidariusį 

pavojų, apsaugos priemones ir veiksmus informuoja Bendrovės ir kitų 

organizacijų darbuotojus.    

6. SVNM išsiveržimo avarijos lokalizavimo ir likvidavimo darbų metu 

palaiko ryšį su PGV gelbėjimo darbų vadovu, skubiosios medicinos 

pagalbos slaugytoju, UAB „ORLEN Apsauga“ pamainos viršininku, teikia 

avarinių tarnybų vadams duomenis apie meteorologines oro sąlygas (vėjo 

greitį, kryptį, oro temperatūrą) ir prognozuojamą aplinkos oro taršą SVNM 

garais (zonos gylį, objektus patenkančius į užteršimo zoną). 

7. Gamyklos ESOC koordinatoriaus nurodymu iškviečia ESOC, ir vykdo 

kitus koordinatoriaus nurodymus. 

8. Kvėpavimo organų apsaugai, apsinuodijimo SVNM pavojaus atveju, 

naudoja kvėpavimo organų apsaugos priemonę. 

 PGV 

PGV dispečeris 

1. Priima pagalbos prašymą, užregistruoja ir į objektą, kuriame įvyko 

SVNM išsiveržimas, išsiunčia budinčias priešgaisrines gelbėjimo pajėgas. 

2. Apie SVNM išsiveržimą praneša gamyklos dispečeriui. 

3. Apie SVNM išsiveržimą praneša PGV vadovams. 

4. Į aplinką patekusio SVNM kiekiui viršijus ekstremalaus įvykio 

kriterijus, PGV gelbėjimo darbų vadovo nurodymu, vadovaujantis Pajėgų 

ir priemonių išsiuntimo išvykties rajone planu, iškviečia papildomas 

priešgaisrines gelbėjimo pajėgas. 

PGV gelbėjimo darbų vadovas 

1. Objekte, kuriame įvyko SVNM išsiveržimas įvertina situaciją, 

organizuoja SVNM išsiveržimo vietos žvalgybą, SVNM dujų/garų 

koncentracijos ore matavimus, nustato svarbiausią avarijos padarinių 

šalinimo veiksmų kryptį, nukreipia priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų 

veiksmus, patvirtina, atšaukia ar paaukština pajėgų iškvietimo numerį. 

2. Duoda įsakymus priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms, paskiria darbo 

barus ir nurodo užduotis. 

3. Nustato SVNM  išsiveržimo vietos gelbėjimo darbų raudonąją, geltonąją 

ir žaliają zonas, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo vietą, 

štabo vietą, esant būtinumui, nukentėjusiųjų ir žuvusiųjų surinkimo vietas 

atsižvelgdamas į  susidariusį pavojų. 
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 4. Organizuoja darbuotojų evakavimą iš SVNM  taršos židinio gelbėjimo 

darbų zonų. 

5. Įvertina rizikos veiksnių dinamiką, prognozuoja sudėtingiausią įvykių 

eigą. 

6. Nustato SVNM  išsiveržimo likvidavimo būdus, priemones ir darbų 

apimtis.  

7. Organizuoja SVNM praleidimo šalinimo darbus, patekusių į gruntą 

SVNM surinkimą ir neutralizavimą 

8. Nustato ryšio palaikymo tvarką objekte bei sąveiką su Bendrovės ir 

kitomis pajėgomis. 

9. Įvertina avarinio SVNM  praleidimo padarinių šalinimo darbų rezultatus, 

nustato ir skelbia avarijos likvidavimo ir baigiamųjų darbų etapus.  

 UAB „Medikvita“   

Skubioji medicinos pagalba  

1. Teikia pirmąją medicinos pagalbą ir atlieka dalinį sanitarinį švarinimą 

nukentėjusiems darbuotojams apsinuodijusiems SVNM. 

2. Objekte, kuriame įvyko SVNM išsiveržimas, siekiant išvengti galimo 

tolimesnio pavojaus, Privalomų pranešimų tvarka palaiko glaudų ryšį su 

PGV gelbėjimo darbų vadovu. 

3. Pirmosios medicinos pagalbos punktą įkuria ir medicininę pagalbą teikia  

saugioje vietoje, atsižvelgiant į  Gelbėjimo darbų organizavimo taktikos 

schemą bei vadovaujantis PGT gelbėjimo darbų vadovo nurodymais. 

4. Kvėpavimo organų apsaugai, apsinuodijimo SVNM pavojaus atveju, 

naudoja kvėpavimo organų apsaugos priemones. 

5. Transportuoja nukentėjusiuosius į gydymo įstaigą. 

6. Kai jų pajėgų nebepakanka kviečia papildomas  medicinos pagalbos 

pajėgas. 

 UAB „ORLEN Apsauga“ pamainos viršininkas 

1. Vadovaujantis Gelbėjimo darbų organizavimo taktikos schema 

organizuoja SVNM išsiveržimo vietoje geltonosios gelbėjimo darbų zonos 

perimetro nustatymą ir žymėjimą, užtikrina,  kad į zoną nepatektų 

pašaliniai asmenys ir neįvažiuotų transporto priemonės. 

2. Turimomis ryšio priemonėmis palaiko ryšį su PGV gelbėjimo darbų 

vadovu, kitomis gelbėjimo pajėgomis - vadovaujantis Privalomų pranešimų 

tvarka.  

3. Priklausomai nuo SVNM kiekio patenkančio į aplinką ir dujų/garų 

debesies išplitimo, PGV gelbėjimo darbų vadovo nurodymu praplečia 

geltonosios gelbėjimo darbų zonos ribas. 

4. Nukreipia darbuotojus į evakavimo punktą ar į kitą saugią vietą, 

darbuotojų evakavimo metu iš objekto, kuriame įvyko SVNM išsiveržimas, 

raudonosios gelbėjimo darbų zonos. 

5. Nukreipia atvykusias į pagalbą papildomas civilinės saugos ir gelbėjimo 

pajėgas, specialiąsias tarnybas į gamyklos pajėgų dislokacijos vietą, įspėja 

apie esamą ar galimą pavojų sveikatai ir gyvybei. 

6. Užtikrina darbuotojų praleidimą perėjimo punktuose, evakavimo iš 

gamyklos teritorijos, metu. 
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 Šiluminės elektrinės ir Gamyklos operatyvinių barų elektromonteriai 

1. Vykdo reikiamus operatyvinius perjungimus gamyklos ir Šiluminės 

elektrinės elektros įrenginiuose. 

2. Pagal galimybes užtikrina elektros įrenginių eksploatavimą avarijos 

padarinių šalinimo metu. 

3. Objekte, kuriame įvyko SVNM išsiveržimas, palaiko ryšį su objekto 

pamainos vyresniuoju operatoriumi ir PGV gelbėjimo darbų vadovu. 

4. Objekto pamainos vyresniojo operatoriaus nurodymu atjungia 

konkrečius ar visu elektros įrenginius nuo elektros energijos šaltinio 

(išrenka elektros schemas). Apie įvykdytą užduotį informuoja vyresnįjį 

operatorių.  

 Gamyklos ESOC 

1. ESOC pradeda veikti, kai gamyklos objekte į aplinką patekusių SVNM 

kiekis pasiekia ekstremalaus įvykio kriterijus.  

2. Įvertina susidariusią situaciją, jos pavojingumo laipsnį darbuotojams, 

turtui ir aplinkai, prognozuojamą aplinkos oro taršą SVNM garais (zonos 

gylį, objektus patenkančius į užteršimo zoną).  

3. Per perspėjimo ir informavimo sistemą informuoja gamyklos 

darbuotojus apie pavojų susidariusį ekstremalios situacijos metu, būtinus 

veiksmus ir taikomas apsaugos priemones. 

4. Koordinuoja gamyklos padalinių gamybinę veiklą, įskaitant avarinį 

technologinių įrenginių stabdymą, renka informaciją apie padėtį objekte, 

kuriame įvyko SVNM išsiveržimas. 

5. Vadovaujantis Privalomų pranešimų tvarka praneša specialiosioms 

tarnyboms, valstybės priežiūros institucijoms ir savivaldybei apie 

susidariusią ekstremalią situaciją. 

6. Turimomis ryšio priemonėmis ar tiesiogiai palaiko nuolatinį ryšį su PGV 

gelbėjimo darbų vadovu bei jo prašymu teikia  visokeriopą paramą. 

7. Patelkia Bendrovės avarines tarnybas ir koordinuoja jų veiksmus.  

8. Organizuoja SVNM išsiveržimo padarinių šalinimo darbus, reikalingų 

pajėgų ir materialinių išteklių telkimą. 

9. Organizuoja darbuotojų evakavimą iš teritorijų, kuriose kyla pavojus 

žmonių sveikatai ar gyvybei.  

 Rangovinės organizacijos  

1. Gamyklos ESOC nurodymu, vykdant sutartį atveža reikalingų medžiagų 

(žvyro, smėlio, žemių) vykdant užteršto SVNM medžiagomis žemės 

paviršiaus nukenksminimą ir pakeitimą. 

2. Surenka, susiurbia SVNM nustatyta gamykloje atliekų šalinimo tvarka, 

bei vykdo PGV gelbėjimo darbų vadovo, Gamyklos ESOC nurodymus. 

 Aplinkos tyrimų laboratorijos viršininkas 

1. Gamyklos ESOC nurodymu organizuoja aplinkos oro taršos išsiliejusių 

SVNM medžiagų garais ir/ar dujomis stebėjimą ir tyrimą nuo sanitarinės 

apsauginės zonos ribos link gyvenamosios aplinkos. 
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 Paslaugų ir automobilių parko administravimo grupės vadovas 

 1. Gamyklos ESOC nurodymu organizuoja rangovinės organizacijos, 

teikiančios transporto paslaugas, pasitelkimą darbuotojų išvežimui iš 

gamyklos evakavimo punktų į Mažeikių mietą ir papildomą avarinių 

tarnybų pajėgų atvežimą į gamyklą, bet kuriuo paros metu. 

2. Organizuoja rangovinės organizacijos patelkimą avarinių tarnybų 

maitinimui. 

 

 

20.3. EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS 

 

20.3.1. Objekto personalas  

 

1. Iki PGV atvykimo, atsižvelgdamas į susidariusį pavojų, objekto darbuotojų, nedalyvaujančių 

avariniame įrenginių stabdyme, avarijos padarinių likvidavimo bei gelbėjimo ir kituose 

neatidėliotinuose darbuose, skubų evakavimą iš pavojaus zonos statmenai vėjo krypčiai į susirinkimo 

vietas evakavimui organizuoja objekto pamainos vyresnysis pasitelkdamas pamainos personalą ir 

įjungdamas garsinę elektros sireną, kurios vientisas kaukimas įspėja objekto teritorijoje esančių 

žmonių skubią evakuaciją iš objekto teritorijos.  

2. Jeigu darbuotojai, iki PGV atvykimo nebuvo evakuoti, tolimesnį sprendimą dėl jų evakavimo 

priima PGV gelbėjimo darbų vadovas įvertinęs gręsiantį pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei. 

3. PGV gelbėjimo darbų vadovo nurodymu darbuotojai palieka darbo vietas ir evakuojasi 

statmenai vėjo krypčiai į susirinkimo vietas skirtas evakavimui arba į artimiausią ir saugų evakavimo 

punktą iki avarijos likvidavimo bei trumpalaikių teritorijos švarinimo darbų pabaigos ir tolimesnio 

sprendimo priėmimo.  

4. Sprendimą dėl darbuotojų evakavimo iš gamyklos teritorijos ekstremalaus įvykio ar didelio 

masto avarijos atveju priima Gamyklos ESOC koordinatorius. 

5. Pavojaus atveju iškilus grėsmei darbuotojų sveikatai ir gyvybei, Gamyklos ESOC 

koordinatoriaus nurodymu gamyklos dispečeris įjungia garsines perspėjimo sirenas ir per vidines 

sirenas-garsiakalbius bei radijo taškus, ESOC koordinatorius, ar jo nurodymu dispečeris, informuoja 

darbuotojus apie iškilusį pavojų ir evakavimo tvarką.    

6. Gamyklos ESOC koordinatoriaus nurodymu sustabdžius darbus, darbuotojai privalo palikti 

darbo vietas ir saugiu maršrutu, tvarkingai evakuotis į susirinkimo vietas evakavimui ar į artimiausią ir 

saugų evakavimo punktą nurodytą Evakavimo plane (žr.19 priedą). Iš evakavimo punktų darbuotojai 

organizuotai evakuojami į Mažeikius, rangovinės organizacijos autobusais, kurie būtų patelkti per 30 

min  (8 autobusais galėtų transportuoti iki 800 žmonių) ir asmeniniu transportu. 

7. Evakavimosi metu, apsaugai nuo galimo apsinuodijimo pavojingų medžiagų dujomis ir garais 

kiekvienas darbuotojas privalo su savimi turėti ir esant oro užterštumui naudoti asmenines kvėpavimo 

organų apsaugos priemones (evakavimosi dujokaukes).   

 

20.3.2. Rangovinių organizacijų darbuotojai 

 

1. Pavojingame objekte pastebėję kokius nors situacijos pasikeitimus: dujų ar skystųjų naftos 

produktų nutekėjimą ar kitus pavojus, taip pat objektą eksploatuojančių ar PGV darbuotojų nurodymu, 

arba išgirdę elektros sirenos įspėjamąjį vientisą kaukimą, rangovinių organizacijų darbuotojai 

nedelsiant nutraukia darbus ir atsižvelgdami į vėjarodžių parodymus organizuotai evakuojasi statmenai 
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vėjo krypčiai į susirinkimo vietas evakavimui. Tęsti darbus galima tik po to, kai išaiškintos ir 

pašalintos nesklandumų priežastys, leidus leidimą išduoti įgaliotam asmeniui. 

2. Didelio masto avarijų metu įjungiamos garsinės perspėjimo sirenos ir perduodami atitinkami 

pranešimai per gamyklos radijo taškus. Dėl tolimesnių veiksmų rangovinės organizacijos darbuotojai 

susisiekia su gamyklos objekto, kuriame vykdomi darbai, vadovu ar pamainos vyresniuoju ir pagal jų 

nurodymus, atsižvelgiant į vėjarodžių parodymus organizuotai evakuojasi statmenai vėjo krypčiai į 

artimiausią ir saugiausią evakavimo punktą  

 

20.3.3. Aplinkiniai gyventojai 

 

Židikų seniūnijos (Griežė, Pikeliai, Giniočiai, Bataičiai, Juodeikiai, Juodeikėliai, Ritinė, Buciškė, 

Dapšiai, Lūšė, Kentaučiai, Kugiai, Kukiai, Strygalė, Bukončiai, Repšiai), Mažeikių apylinkės 

seniūnijos (Juodeikių kaimo dalis, Kuodžiai, Ruzgai, Pumpurai, Zastaučiai, Linksnakiai,  Bugeniai), 

Reivyčių seniūnijos (gyvenvietės ir vienkiemiai priklausantys seniūnijai yra į rytus ir pietryčius nuo 

gamyklos už Ventos upės: Leckava, Tulnikiai, Mantvydai, Kirkai, Kušlėnai, Miškėnai), gyvenviečių ir  

vienkiemių gyventojų, patenkančių į galimo pavojaus zonas, evakavimą organizuoja ir sprendimą dėl 

kitų apsaugos priemonių taikymo priima Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

sudaryta gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija, kuriai vadovauja savivaldybės administracijos 

direktoriaus paskirtas asmuo.  

  
20.4. PERSONALO IR GELBĖJIMO PAJĖGŲ DALYVAUJANČIŲ LOKALIZUOJANT IR 

LIKVIDUOJANT GALIMAS AVARIJAS MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

Eksploatuojant esamus technologinius ir potencialiai pavojingus įrenginius, modernizuojant 

esamus technologinius pajėgumus,  įvedant į eksploataciją naujus įrenginius, likviduojant avarijas ir 

pan., gamykloje susiduriama su vienu svarbiausių klausimų – darbuotojų mokymu ir paruošimu 

kvalifikuotai  valdyti šiuos įrengimus,  dirbti  saugiai   potencialiai   pavojingoje aplinkoje, tinkamai 

reaguoti ir mokėti lokalizuoti ir likviduoti avarines situacijas, avarijas. Tam tikslui gamykloje yra 

patvirtinta tvarka. Bendrovės darbuotojai mokomi ir atestuojami vadovaujantis Darbuotojų privalomo 

mokymo taisyklėmis (IVS proceso 15.04. taisyklėmis). Darbuotojų mokymo ir atestavimo matrica 

pateikiama 24 priede. 

Bendrovės darbuotojai instruktuojami saugos ir sveikatos, civilinės saugos, gaisrinės saugos 

klausimais vadovaujantis Darbuotojų instruktavimo taisyklėmis (žr. 25 priedą). Vykdant naujų 

technologinių objektų įvedimą yra sudaroma speciali mokymo programa ir vykdomi mokymai (teorija 

dėstoma kursų metu ir praktika – darbo vietoje), kurių metu darbuotojai mokomi valdyti technologinį 

režimą. Mokymai vykdomi vidiniais rezervais arba  samdant išorinius dėstytojus. Tiek darbuotojų 

saugos ir sveikatos tiek ir profesinių įgūdžių mokymo pabaigoje vykdomi egzaminai, kurių išvadoje 

žmogui leidžiama savarankiškai dirbti. 

Vadovaujantis Pratybų organizavimo taisyklėmis CS-4 (26 priedas), gamyklos pavojinguose 

objektuose, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekis yra didesnis už nustatytąjį šių medžiagų ribinius 

kiekius, pagal patvirtintus grafikus yra rengiamos pratybos su kiekvienos pamainos darbuotojais ir 

pratybos, kuriose dalyvauja bendrovės avarinės tarnybos ir specialiosios tarnybos. Pratybų metu 

žmonės yra mokomi reagavimo į avariją ir jos likvidavimo praktiškų veiksmų, taip pat yra vertinamas 

vidaus avarinis ir avarijų likvidavimo planai ir atskiros planuose aprašytos funkcijos ir veiksmai 

Darbuotojams mokymosi tikslu kaip elgtis ir apsisaugoti didelių pramoninių avarijų, įvykių ir 

ekstremaliųjų įvykių metu yra parengta civilinės saugos mokymo instrukcija CS-1 (28 priedas), 

civilinės saugos atmintinė (29 priedas), taip pat kaip papildomas darbuotojų saugos ir sveikatos bei 

civilinės saugos klausimais  informacijos šaltinis veikia bendrovės intraneto puslapis. 
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Bendrieji priešgaisrinės saugos reikalavimai taikomi bendrovės darbuotojams reglamentuoti 

Priešgaisrinės saugos instrukcijoje PS-1 (27 priedas). Už privalomų mokymų organizavimą yra 

atsakingas personalo direktorius tai įformindamas įsakymu. 

Gamyklos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorius ir nariai periodiškai išklauso 

civilinės saugos mokymo kursą, gilina civilinės saugos profesines žinias  Civilinės saugos mokymo 

centre ir apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos organizuojamuose civilinės saugos kursuose 

Lietuvos Respublikoje nustatyta mokymo tvarka. 

   

21. AVARIJOS PADARINIAMS ŠALINTI SKIRTI IŠTEKLIAI 

 

21.1. AVARIJOS LIKVIDAVIMO PAJĖGOS IR PRIEMONĖS  

 

Eil. 

Nr. 
Pajėgos 

Žmonių 

skaičius 

Aprūpinimas technika ir spec. įranga 

Pavadinimas (tipas) kiekis (vnt.) 

1. Gamyklos dispečeris 1 asmeninė apsaugos priemonė kiekvienam 

2. Aplinkos tyrimų laboratorija 7 krovininis furgonas  2 

  laboratorinė įranga 1 

   asmeninės apsaugos priemonės kiekvienam 

3. Gamyklos operatyvinio baro 

elektromonteriai 

5 automobilis 2 

  dviratis 4 

   elektromonterio įrankių rinkinys  kiekvienam 

   asmeninės apsaugos priemonės kiekvienam 

4. Šiluminės elektrinės 

operatyvinio baro 

elektromonteriai 

2 elektromonterio įrankių rinkinys  kiekvienam 

asmeninės apsaugos priemonės kiekvienam 

5. Paslaugų ir automobilių parko 

administravimo grupė 

2 lengvasis automobilis 1 

asmeninės apsaugos priemonės kiekvienam 

6. UAB „ORLEN Apsauga“ 11 lengvasis automobilis 4 

 nukreipiamieji kūgiai važiuojamo-

sios kelio dalies atitvėrimui 

 

20 

puskaukė su filtrais A1B1E1K1 kiekvienam 

nešiojama radijo stotis „Motorola“ kiekvienam 

nešiojamas radijo ryšio terminalas 

Sepura STP-8038 

pamainos 

viršininkui 

7. Mažeikių objektinės 

priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos 1-a komanda 

14 štabo automobilis ŠA 1 

autocisterna AC/4200-2200/6000  1 

techninių gelbėjimo darbų 

automobilis TGA/28 

 

1 

žarnų automobilis ŽA/2 1 

autocisterna  su putokšliu 

ACPU/6000/6000 

 

1 

putokšlio transportavimo priekaba 

PTP/6000 

1 

 

automobilinė cisterna su putokšliu 

ACPU/4000/4800 

 

1 
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Eil. 

Nr. 
Pajėgos 

Žmonių 

skaičius 

Aprūpinimas technika ir spec. įranga 

Pavadinimas (tipas) kiekis (vnt.) 

   traktorius TR/Jumz 1 

   pervežamas lafetinis švirkštas 

AMBASADOR 

 

1 

   pervežamas lafetinis švirkštas 

RANGER-3 

 

1 

   lafetinis švirkštas LW-2000 1 

   kvėpavimo aparatas „MSA AUER 

BD96“ 

 

44 

   kvėpavimo aparato „MSA AUER 

BD96“ balionas 

 

9 

  dujų analizatorius Drager Multiwar 

IISA 

 

2 

  dujų analizatorius Drager Pac III S 1 

 dujų analizatorius Toxi Rae 4 

 dujų analizatorius Toxi Vision 1 

 dujų analizatorius PGM-2000 10 

 dujų analizatorius PGM-2020 9 

 nešiojamas radijo ryšio terminalas 

Sepura STP-8038 

 

7 

 automobilinis radijo ryšio 

terminalas Sepura SRG-3900 

 

6 

 2-a komanda 7 autocisterna AC/4000-6000/6000 1 

  autocisterna AC/3780-500-

0,25/4800 

 

1 

  gesinimo putomis keltuvas 

GPK/54/5600/ 

 

1 

  automobilinė siurblinė stotis 

ASS/22700 

1 

 

  priekabinė siurblinė stotis 

PSS/22700 

 

1 

  automobilinė cisterna su putokšliu 

ACPU/6000/6000 

 

1 

  pervežamas lafetinis švirkštas 

AMBASADOR 

 

1 

  pervežamas lafetinis švirkštas 

RANGER 

 

1 

  savaeigis putų pakėlėjas SPP-59 1 

   putų cisterna „LERUM“ 2 

   kvėpavimo aparatas „MSA AUER 

BD96“ 

 

25 

   kvėpavimo aparato „MSA AUER 

BD96“ balionas 

 

4 

   dujų ieškiklis GD/MG-7 1 
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Eil. 

Nr. 
Pajėgos 

Žmonių 

skaičius 

Aprūpinimas technika ir spec. įranga 

Pavadinimas (tipas) kiekis (vnt.) 

   dujų analizatorius PGM-2020 3 

dujų analizatorius Drager Pac III S  1 

dujų analizatorius Toxi Rae  4 

dujų analizatorius Toxi Vision  1 

nešiojamas radijo ryšio terminalas 

Sepura STP-8038 

 

6 

automobilinis radijo ryšio 

terminalas Sepura SRG-3900 

 

3 

 3-ia komanda 2 autocisterna AC/3000-7000/3000 1 

  lafetinis švirkštas TAURAS LŠ 1 

  lafetinis švirkštas TAURAS LŠ  1 

  kvėpavimo aparatas „MSA AUER 

BD96“ 

 

5 

  kvėpavimo aparato „MSA AUER 

BD96“ balionas 

 

4 

dujų analizatorius PGM-2020 1 

nešiojamas radijo ryšio terminalas 

Sepura STP-8038 

2 

 

automobilinis radijo ryšio 

terminalas Sepura SRG-3900 

 

1 

8. UAB „Medikvita“  11 mažas autobusas Mersedes Benz 1 

mažas autobusas VW Transporter 1 

deguonies aparatas Medumat 

Variable 

 

1 

defibriliatoriai 2 

aspiratorius  Ocuvac 1 

medicininiai krepšiai 3 

papildomas tvarsliavos rinkinys kompl. 

pneumatiniai įtvarai 2 kompl. 

kramerio įtvarai 6 

nukentėjusių būklės žymėjimo 

ženklų rinkinys 

 

kompl. 

  neštuvas 8 

  medicininės kušetės laikinam 

nukentėjusiųjų hospitalizavimui 

 

2 

 asmeninės apsaugos priemonės kiekvienam 

spec. rūbai kiekvienam 

nešiojamas radijo ryšio terminalas 

Sepura STP-8038 

 

1 
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Eil. 

Nr. 
Pajėgos 

Žmonių 

skaičius 

Aprūpinimas technika ir spec. įranga 

Pavadinimas (tipas) kiekis (vnt.) 

9. UAB „EMAS“ 10 autokrautuvas, 5 t 2 

autokrautuvas, 2,5 t 1 

autokrautuvas, 4 t 1 

autokrautuvas, 3,8 t 1 

ratinis ekskavatorinis krautuvas  

JCB4CX-4WS, kaušo talpa iki 1m
3
 

1 

aavivartis, įkrovumas 10 t 1 

aavivartis, įkrovumas 20 t 1 

krovininis automobilis 3 

traktorius 10 

vakuuminė cisterna 1 

priekabos 6 

parankinės priemonės (grandikliai, 

kastuvai, šluotos ir kt.) 

pagal 

poreikį 

asmeninės apsaugos priemonės kiekvienam 

10. UAB „Strėlė logistics“ - savaeigiai mobilūs kranai, kėlimo 

galia 35-400 t 

 

31 

11. UAB „Henris“ 7 benzininis generatorius HX-400 L 1 

akumuliatorinis gręžtuvas BS 18 

Metabo 

 

1 

kampinis šlifuoklis  2 

perforatorius UHE 2850 Multi 

Metabo 

 

1 

elektrinis plaktas “BOSCH” 1 

akumuliatorinis presas ‘Rems” 1 

vamzdžių lankstymo presas 

‘ROTEMBERGER’ 

 

1 

kompresorius FAZER –QC*5-

22/12 

 

1 

 automobilis VW CADDY Mini  1 

automobilis TRANSPORTER  1 

12. UAB „Valrem“ - vikšrinis kranas Q25t 1 

Mersedes Benz platforma Q20t 1 

Mersedes Benz platforma Q10t 1 

aukšto slėgio siurblys (500-1200 

bar. mobilus) 

 

8 

vakuuminis automobilis 10m³ 1 

kompresorius KAESER M42 1 

oriniai veržliasukiai 2P iki  

000 N/M 

 

5 

hidraulinis veržliasukis iki  

4000 N/M 

 

1 

flanšų plėstuvas 3 
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Eil. 

Nr. 
Pajėgos 

Žmonių 

skaičius 

Aprūpinimas technika ir spec. įranga 

pavadinimas (tipas) kiekis (vnt.) 

13. UAB „Darstamas“ - autokranas, 20t – 200t 5 

savivartis, 5t – 18t 4 

mini krautuvas "GELH 5640", 

"BOBCAT" 

 

1 

žemės grąžtas ant mini krautuvo 1 

mini ekskavatorius 1 

pakrovėjas 1 

kaušinis ekskavatorius 4 

buldozeris T-130 1 

autobokštelis 2 

betonvežė 3 

betono siurblys  1 

kompresorius 1 

vibrokoja 1 

vibroplokštė 4 

betono glaistyklė 1 

betono maišyklė 1 

giluminis betono vibratorius 1 

vibroliniuotė benzininė 1 

mobilusis žirklinis keltuvas 1 

benzininis elektros generatorius 1 

dulkių siurblys 1 

elektrinis oro šildytuvas 2 

suskystintų dujų oro šildytuvas 3 

drėgmės surinkėjas 1 

surenkamas bokštelis „ZARGES“ 1 

elektrinis plaktas BOSH 1 

suvirinimo aparatas VD 306 1 

betono pjaustymo PARTNER K700 

įrenginys 

 

1 

hidraulinis aukšto slėgio plovimo 

įrenginys 

 

1 

kompresorius M 120 T KAESER 1 

benzininis vandens siurblys  1 

14. UAB “Iremas” 42 krovininė mašina iki 0,5; 1,5; 3,5 t 3 

sunkvežimis 1 t. 7 vt. 1 

traktorius T40 1 

tiltinis kranas valdomas nuo žemės 

Q-10 t 

 

1 

įvairių tipų metalo apdirbimo 

staklės  

 

8 

smėlio kabina SAPJ  1 

plov. įrenginys HDS 5/11U su 

vandens pašildymu 

 

2 
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Eil. 

Nr. 
Pajėgos 

Žmonių 

skaičius 

Aprūpinimas technika ir spec. įranga 

pavadinimas (tipas) kiekis (vnt.) 

   generatoriai  2 

suvirinimo aparatai 7 

hidraulinių flanšų plėtimo įrenginys 

10 t 

3 

flanšų plėstuvas 3 

vamzdžių lankstytuvas 4 

kompresoriai 3 

dinamometriniai raktai 0-3500 Nm 11 

veržliasukiai iki 26000 Nm 9 

lygintuvas Caddy Arc Ii A33 1 

krosnelė PDO-20 el.kaitinimui 400 

C Most 

1 

el. rankiniai metalo apdirbimo 

įrankiai (šlifavimo mašina, 

perforatorius ir t.t) 

20 

vežlių skaldytuvas NC5060 2 

multiplikatoriai 5 

pjūklas pneumomechaninis 1 

hidraulinis siurblys  1 

15. UAB „ITCC“ 50 metaliniai inventoriniai pastoliai 30 000 m
3 

krovininis automobilis (3,5 t.) 10 

lengvasis automobilis 1 

mikroautobusas (9 vietos) 2 

skardos lankstymo įrankiai (staklės, 

žirklės, suktuvai ir pan.) 

88 

savaeigis autopakrovėjas (5 t.) 3 

savaeigis teleskopinis 

autopakrovėjas (3 t.) 

1 

elektriniai futeravimo aparatai  5 

elektrinė maišyklė-mikseris 8 

elektrinis giluminis vibratorius  3 

elektrinė kampinė šlifavimo mašina 5 

elektriniai suvirinimo aparatai  2 

elektriniai peforatoriai  5 

elektrinė betono maišyklė 1 

elektrinės plytų pjaustymo staklės 

(380 V-3 kW) 

1 

rankinis pneumatinis plūktuvas 

(oras 2-4 ATM) 

12 

pneumatinis plaktukas ardymui 

BK-14  

20 

smėliapūtė „Clemco“ (oras –ATM) 5 

oro kompresorius, 43 m
3 

1 

oro kompresorius, 25 m
3 

2 

http://mnintranet/


 

NAFTOS PERDIRBIMO PRODUKTŲ GAMYKLOS  

SAUGOS ATASKAITA 

Parengta: 2012-03-01 

Atnaujinta: 2016-08-01 
144 psl. iš 1079 

 

 

  

 

Eil. 

Nr. 
Pajėgos 

Žmonių 

skaičius 

Aprūpinimas technika ir spec. įranga 

pavadinimas (tipas) kiekis (vnt.) 

16. UAB „Ekovalis“ - vakuuminė hidrodinaminė mašina 

nuo 8 iki 12m
3 

11 

plovimo aparatas ant automobilinės 

priekabos DYNAJET 500 TH (500 

barų 35 l/min) 

2 

aukšto slėgio plovimo mašina 

(1000 barų, 134l/min) 

2 

konteinerinė platforma (7 tonos) 1 

krovininis sukvežimis  2 

krovininis autofurgonas 7 

puspriekabė cisterna 9 

ratinis ekskavatorius (0,4m
3
) 1 

vikšrinis ekskavatorius (1 m
3
) 1 

 specialus automobilis su filmavimo 

ir diagnostikos įranga 

1 

vilkikas 2 

17. UAB „Mažeikių statybos 

kompanija“ 

- autokranas  10 t. 1 

automobilinis savivartis 10 t. su 

kranu 6 t. 

1 

automobilinis vilkikas su 13,5m 

puspriekabe 

1 

autobokštelis 22m kėlimo aukščio 1 

mobilūs dyzeliniai kompresoriai 8 

bar slėgio, nuo 17 iki 29 m
3
/min 

našumo 

1 

18. UAB „Techninių projektų 

serviso centras“  

27 krovininis bortinis automobilis su 

dviguba kabina Opel Movano,  

keliamoji galia – 1308 kg. 

1 

automobilis Citroen Berlingo, 

keliamoji galia – 569 kg. 

2 

Matalo lakštų apdirbimo staklės  8 

plazminis pjovimo aparatas Plazma 

power 2SC 

1 

suvirinimo įranga  1 
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21.2. ASMENINĖS IR KOLEKTYVINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS  
 

21.2.1. Asmeninės apsaugos priemonės 

 

Pavadinimas Tipas 
Kiekis, 

(vnt.) 

1 2 3 

1. Antveidis „PROMASK“ Ištisinė kaukė 462 

2. Sudėtinis filtras ištisinei kaukei CF 32 “A2B2E2K2-P3” 692 

3. Filtras nuo dujų puskaukėms GF 82 “A1B1E1K1” 381 

4. Filtras nuo dujų puskaukėms GF 32 “AX” 53 

5. Kvėpavimo aparatas „MSA AUER BD96“ Plaučių valdomas dozavimo 14 

6. Suslėgtojo oro kvėpavimo aparatas 

„BVFmK2-RCmK2“ 

Tolydžiojo srauto 2 

7. Filtruojamasis antveidis  puskaukė su iškvėpimo 

vožtuvu FFP1 

285 

8. Filtruojamasis antveidis  puskaukė su iškvėpimo 

vožtuvu FFP2 

310 

9. Filtruojamasis antveidis  puskaukė su iškvėpimo 

vožtuvais 

310 

10. Filtruojamasis antveidis nuo aerozolių puskaukė Silner 12 M sil 218 

11. Gelbėjimosi respiratorius POLIBLITZ ABEK 15 801 

12. Filtruojamasis antveidis su filtru puskaukė ABEK P15 84 

13. Kombinezonas apsauginis Tychem F 75 

14. Apsauginiai kostiumai, kombinezonai, 

striukės, pirštinės, batai, šalmai, akiniai, ausinės 

- kiekvienam 

bendrovės 

darbuotojui pagal 

darbų pobūdį 

 

21.2.1.1. Asmeninių apsaugos priemonių saugojimo vieta, išdavimo tvarka ir atsakingi asmenys 

 

Asmenines apsaugos priemones (AAP) darbuotojams parenka padalinio vadovas įvertinęs 

pavojus bei rizikas darbo vietose, sudaro darbuotojams nemokamai išduodamų AAP sąrašus, kuriuos 

suderina su bendrovėje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis ir pateikia tvirtinimui darbuotojų 

saugos ir sveikatos vadovui.  

Padalinio vadovas užtikrina, kad visi padalinio darbuotojai būtų tinkamai išmokyti naudotis AAP 

ir, jeigu reikia, patikrinta jų sveikata, kontroliuoja, kad darbuotojai viso darbo proceso metu naudotų 

jiems išduotas AAP, seka AAP, kurioms atliekamos periodinės patikros, patikrų terminus ir atsako už 

AAP pateikimą patikrai laiku, informuoja darbuotojų saugos ir sveikatos skyrių apie problemas, 

susijusias su AAP panaudojimu, papildomų AAP poreikį. Darbuotojai, naudojantys AAP, privalo 

nepradėti dirbti be AAP, kaip to reikalauja darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai aktai, naudoti jas 

viso darbo proceso metu, rūpestingai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį, sekti AAP naudojimo 

terminus pagal normas ir laiku pasikeisti jas Sandėlių baro darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių ir 

specialiųjų rūbų sandėlyje, prieš pradedant naudoti AAP, susipažinti su jos naudojimo instrukcija, kuri 

turi būti išduota sandėlyje kartu su AAP. Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius atsako už tinkamų 

AAP parinkimą, prižiūri ir kontroliuoja, ar darbuotojai aprūpinti ir ar tinkamai naudoja AAP. 

Filtruojamosios dujokaukės išduodamos asmeniškai kiekvienam darbuotojui, atliekančiam darbus, 

http://mnintranet/


 

NAFTOS PERDIRBIMO PRODUKTŲ GAMYKLOS  

SAUGOS ATASKAITA 

Parengta: 2012-03-01 

Atnaujinta: 2016-08-01 
146 psl. iš 1079 

 

 

  

kurių metu į darbo aplinką gali patekti pavojingos (toksiškos, kenksmingos ir kt.) cheminės medžiagos 

(pvz., atliekant įrengimų, vamzdynų išsandarinimo darbus, imant naftos produktų, dujų, reagentų ir 

kitų pavojingų cheminių medžiagų ėminius ir kt.). Visos AAP turi būti paženklintos CE ženklu, turėti  

kokybės sertifikatus, turi būti patikrintos ir išbandytos notifikuotų laboratorijų, nekenksmingos 

sveikatai ir saugios eksploatuoti.  

Bendrovės darbuotojams, kurių veikla nesusijusi su pavojingų darbų, kai į darbo aplinką gali 

patekti pavojingos cheminės medžiagos, atlikimu ir kuriems kvėpavimo apsaugos priemonės 

reikalingos tik evakavimuisi iš pavojingos zonos, išduodami gelbėjimosi respiratoriai. 

Gelbėjimosi respiratorius būtina turėti su savimi: bendrovės lankytojams bei visiems 

darbuotojams būnant ar dirbant elementinės sieros gamybos įrenginyje ir fakelų ūkio teritorijoje, 

darbuotojams, imantiems naftos produktų, dujų, reagentų ir kitų pavojingų cheminių medžiagų 

ėminius, darbuotojams, atliekantiems darbus, kurių metu į darbo aplinką gali patekti pavojingos 

(toksiškos, kenksmingos ir kt.) cheminės medžiagos (pavyzdžiui, įrengimų, vamzdynų išsandarinimo 

darbus ir kt.), bei darbuotojams, patenkantiems ir būnantiems šių darbų atlikimo zonoje. Siekiant 

išvengti apsinuodijimo pavojaus tokios darbo vietos žymimos įspėjamaisiais ženklais bei aptveriamos 

signaline juosta.  

 

21.2.1. Slėptuvės 

 

Gamyklos teritorijoje įrengtos 4 slėptuvės:  
 

Eil. 

Nr. 
Tipas 

Talpa (žmonių 

skaičius) 

Pozicijos Nr. 

plane 

1 2 4 5 

1. Slėptuvė Nr. 1 nuo jonizuojančiosios spinduliuotės 

bei cheminių medžiagų poveikio ir griūčių SJChG 
700 830-00 

2. Slėptuvė Nr. 2 nuo jonizuojančiosios spinduliuotės 

bei cheminių medžiagų poveikio ir griūčių SJChG 
150 830-00/3 

3. Slėptuvė Nr. 3 nuo jonizuojančiosios spinduliuotės 

bei cheminių medžiagų poveikio ir griūčių SJChG 
150 830-00/2 

4. Slėptuvė Nr. 4 nuo cheminių medžiagų poveikio  

SCh  
450 ŠE 875-06 

 

Pastaba: Slėptuvės neatitinka  inžinerinių ir techninių, statybinių bei sanitarinių higieninių reikalavimų 

todėl nėra numatomos naudoti Bendrovės darbuotojų apsaugai nuo atsiradusių gyvybei ir sveikatai 

pavojingų veiksnių. 
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22. INFORMACIJA APIE SAUGOS VALDYMO SISTEMĄ IR ORGANIZACINĘ 

STRUKTŪRĄ DIDELIŲ PRAMONINIŲ AVARIJŲ PREVENCIJOS ATŽVILGIU 

 

22.1. ORGANIZACIJA IR PERSONALAS 

 

22.1.1 Pavojingame objekte dirbančių darbuotojų, dalyvaujančių identifikuojant galimų avarijų 

pavojų ir vertinant riziką, valdant ir vykdant avarijų prevenciją, lokalizavimą ir likvidavimą, 

pareigos ir atsakomybė 

 

Siekiant užtikrinti aukštą žmonių, aplinkos ir turto apsaugos lygį gamykloje yra įgyvendinama ir 

nuolat tobulinama didelio masto avarijų prevencijos politika, apimanti Pramoninių avarijų prevencijos, 

likvidavimo ir tyrimo nuostatuose pateiktus Seveso III Direktyvos septynis elementus, kurie ir sudaro 

saugos valdymo sistemą (SVS). Tam, kad saugos valdymo sistema būtų visiškai parengta didelio 

masto avarijų kontrolei ir atitiktų Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų 

reikalavimus, gamykloje, vadovaujantis patvirtintomis valdymo struktūromis ir pareigybėmis (1 

priedas, į SVS elementų įgyvendinimo procesą ir kitų, susijusių veiklų integravimą į SVS, yra 

įtraukiami darbuotojai valdantys tam tikras bendrovės veiklos sritis. Su SVS elementais ir jų 

įgyvendinimu susijusių principinė darbuotojų struktūra pateikiama žemiau pavaizduotoje schemoje: 
  

1 schema. Principinė saugos valdymo sistemos organizacinė struktūra 

 

Generalinis direktorius

 

Generalinio direktoriaus 

pavaduotojas 

gamybinės veiklos 

valdymui 

 

Personalo direktorius

 

Kontrolės ir saugos 

direktorius

 

Personalo 

atrankos ir 

ugdymo 

vadovas

 

Kokybės, 

aplinkosaugos 

ir saugos darbe 

direktorius  

 

Darbuotojų saugos 

ir sveikatos

 vadovas

Technologijos ir 

investicijų  

direktorius

 

Įrengimų 

priežiūros ir 

remonto 

direktorius

 

Civilinės saugos 

specialistas

 

Procesų saugos 

specialistai

 

7.Auditas ir 

peržiūra

 

 2. Pavojų 

nustatymas ir 

įvertinimas

6.Rezultatų 

monitoringas

2. Didelių pavojų 

nustatymas ir 

įvertinimas

5. Pasirengimas 

avarijoms

3.Veiklos 

kontrolė

4.Pokyčių 

valdymas

1.Mokymas

3.Veiklos kontrolė

6. Vykdymo 

stebėjimas

Gamybos 

direktorius

 

3.Veiklos 

kontrolė

5.Pasirengimas 

avarijoms

3.Veiklos 

kontrolė

 6.Vykdymo 

stebėjimas

1.Organizacija ir personalas

1.Mokymo 

organizavimas

 

Rizikos valdymo  

ir procesų 

priežiūros 

vadovas

 

Veiklos 

palaikymo 

specialistas

 

7.Auditas ir 

peržiūra

 

 
     

Darbuotojų dalyvaujančių SVS įgyvendinime funkcijos ir atsakomybės aptartos darbuotojų 

pareiginiuose nuostatuose. Pareiginiai nuostatai yra įforminami bendrovės Personalo skyriuje. Šių 

darbuotojų  funkcijų ir atsakomybių pasiskirstymas yra aprašytas ir šios ataskaitos 9 punkte. 

Darbuotojų dalyvaujančių valdant ir vykdant avarijų lokalizavimą ir likvidavimą struktūra pateikta 23 

priede, o jų funkcijos aprašytos 20.2 punkte. 

 

22.1.2 Darbuotojų mokymo poreikis ir mokymo organizavimas 

 

Darbuotojų dalyvaujančių visų lygių avarijų pavojaus identifikavime, valdyme, bei vykdančių 

avarijų prevenciją mokymas vykdomas taip, kaip aprašyta 20.4 punkte, remiantis darbuotojų mokymo  
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ir atestavimo matrica, pateikta 24 priede.  
 

22.1.3. Ilgalaikių rangovų darbuotojų, dirbančių objekte, dalyvavimas užtikrinant avarijų 

prevenciją 
 

Siekiant supažindinti rangovinių organizacijų vadovus ir darbuotojus su pagrindiniais saugos 

reikalavimais yra parengta ir patvirtinta Rangovų saugos ir sveikatos instrukcija BDS-40 (30 priedas), 

kurioje nustatyti privalomi reikalavimai vykdant darbus gamyklos pavojinguose objektuose bei 

užtikrinant avarijų prevenciją. Pirmą kartą atvykstantiems į gamyklą dirbti rangovinių organizacijų 

darbuotojams atliekamas įvadinis instruktavimas, kuris ilgiau kaip metus dirbantiems rangovams 

kartojamas periodiškai – ne rečiau kaip kartą per 24 mėnesius, taip pat išdalinami atmintinės „Saugos 

reikalavimai lankytojams“ (20 priedas).   

 

22.2. DIDELIŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS IR ĮVERTINIMAS 

 

22.2.1 Procedūros, kuriomis identifikuojami ir įvertinami pavojai, kylantys dėl įprastos ir 

neįprastos veiklos, jų tikimybė ir mastas 
 

Gamykloje naftos, naftos produktų perdirbimo ir gamybos metu naudojami potencialiai pavojingi 

įrenginiai, kurie dėl juose sukauptos energijos bei vykstančių procesų, kelia pavojų darbuotojų ir kitų 

žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai ir turtui. Taip pat egzistuoja potencialūs pavojai susiję su 

pavojingomis medžiagomis, kurios patekimo į aplinką atveju gali sukelti žmonių apsinuodijimus, 

cheminius nudegimus, alergijas. 

Technologinių procesų keliama rizika nustatoma: 

- atliekant pavojingų objektų rizikos analizes vadovaujantis Pramoninių avarijų prevencijos, 

likvidavimo ir tyrimo nuostatais (žr. 3 skyrių); 

- atliekant pokyčius technologiniuose įrenginiuose vadovaujantis pokyčių valdymo procedūra (žr. 

22.4 punktą). Rizikai įvertinti yra naudojamos HAZOP (Rizikos ir funkcionalumo analizė) ir What if 

(Kas jeigu) metodikos. 

Statant naujus technologinius įrenginius ar atliekant didelės apimties esamų technologinių 

įrenginių rekonstrukciją, rizikos analizę atlieka rangovinės organizacijos įrenginių projektavimo metu. 

 

22.3. VEIKLOS KONTROLĖ 

 

22.3.1 Saugios veiklos, einamųjų remontų, įmonės, procesų, įrangos priežiūros ir laikinojo 

stabdymo tvarkos ir taisyklės, jų taikymas 
 

Gamykloje yra parengtos ir periodiškai atnaujinamos bendrosios darbuotojų saugos ir sveikatos 

instrukcijos. Šiose instrukcijose aptariami darbuotojų saugos ir sveikatos aspektai, specialiosios 

atsargumo priemonės, asmeninės apsaugos priemonės ir pan. Dalis šių instrukcijų apima gamykloje 

vykdomus pavojingus darbus. Gamykloje pavojingi darbai vykdomi tik turint išduotą atitinkamą darbų 

leidimą, kuris išduodamas vadovaujantis atitinkama darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. Už šių 

instrukcijų parengimą, laikymą ir peržiūrėjimą atsako darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius. Prie 

pavojingų darbų, vykdomų pagal darbų leidimus gamykloje, priskiriami remonto darbai, išsandarinimo 

darbai, ugnies darbai, darbai uždarose talpose ir žemės darbai, kurių atlikimą reglamentuoja šios 

instrukcijos: 

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija remonto darbai BDS-5; 

2. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija įrenginių išsandarinimo darbai BDS-6/1; 

3. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija darbai uždarose talpose BDS-6/2; 
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4. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija ugnies darbai BDS-7; 

5. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija žemės darbai BDS-31. 

Asmenys atsakingi už darbų leidimų išdavimą, prieš darbų pradžią atlieka darbo vietos 

patikrinimą (pavojų identifikavimą, rizikos įvertinimą) ir visus vertinimo duomenis bei saugos darbe 

reikalavimus surašo į darbų leidimą. Visi rangovinių organizacijų gamykloje atliekami darbai vykdomi 

vadovaujantis ta pačia leidimų darbams sistema. 

Gamykloje eksploatuojamų įrenginių priežiūrą ir remontą organizuoja bei vykdo Įrengimų 

priežiūros ir remonto skyrius. Įrenginiai prižiūrimi ir remontuojami vadovaujantis kasdieninės 

priežiūros bei apžiūrų rezultatais, gamintojų rekomendacijomis, praktine patirtimi bei šiais 

dokumentais ir taisyklėmis:  

1. Slėginių indų naudojimo taisyklėmis DT 12-02; Slėginių indų naudojimo instrukcija BM-2; 

2. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklėmis; Slėginių vamzdynų naudojimo instrukcija BM-4; 

3. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo 

taisyklėmis; 

4. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėmis; 

5. Vamzdinių ir sudeginimo krosnių, pakurų-pakaitintuvų, degimo kamerų naudojimo instrukcija 

BM-1; 

6. Laikinosiomis pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklėmis; 

Stacionariųjų talpyklų naudojimo instrukcija BM-6; 

7.Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklėmis DT 8-00; Darbuotojų saugos ir sveikatos 

instrukcija BDS-33 „Kėlimo kranų naudojimas“; 

8. Apsauginių vožtuvų saugaus eksploatavimo instrukcija BM-19;  

9. Rotacinių įrenginių priežiūra ir remontas vykdomas atsižvelgiant į įrenginių tarpremontinės 

ridos trukmę, gamyklos gamintojos rekomendacijas bei įrenginių faktinį techninį stovį; Stūmoklinių ir 

išcentrinių kompresorių saugaus eksploatavimo instrukcija BM-8; 

10. Orinių aušintuvų (sparnuočių) priežiūra ir remontas vykdomas remiantis bendrovės vidaus 

dokumentu Aktu Nr.04000009/6; 

11. Kontrolės matavimo prietaisų ir automatikos įrangos priežiūra ir remontas vykdomas 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių ir teisės aktų (taisyklių, reglamentų, 

standartų) reglamentuojančių kontrolės matavimo prietaisų ir automatikos įrenginių saugos, įrengimo, 

eksploatavimo reikalavimus, įrenginių PIR grafikus, sudarytus remiantis gamyklos gamintojos 

rekomendacijomis, įrenginių faktinio techninio stovio įvertinimais bei atsižvelgiant į įrenginių 

eksploatavimo vykdymo priežiūros ir inspekcijų rezultatus; 

12. Elektros įrenginių priežiūra ir remontas vykdomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikoje 

galiojančių norminių ir teisės aktų (taisyklių, reglamentų, standartų) reglamentuojančių elektros 

įrenginių saugos, įrengimo, eksploatavimo reikalavimus, įrenginių PIR grafikus, sudarytus remiantis 

gamyklos gamintojos rekomendacijomis, įrenginių faktinio techninio stovio įvertinimais bei 

atsižvelgiant į įrenginių eksploatavimo vykdymo priežiūros ir inspekcijų rezultatus. 

Bendrovėje yra įdiegta kokybės vadybos sistema ISO9001. Vienas iš vadybos sistemoje aprašytų 

procesų yra Gamybinių padalinių įrenginių ir statinių techninė priežiūra ir remontas, kuris susideda iš: 

1. Remonto ir priežiūros planavimo, kaštų kontrolės; 

2. Rotacinių įrengimų remonto ir priežiūros; 

3. Elektros ir automatikos įrenginių priežiūros ir remonto; 

4. Statinių įrengimų remonto ir priežiūros; 

5. Gamybinių pastatų ir statinių priežiūros ir remonto; 

6. Kokybės analizatorių ir valdymo sistemų priežiūros; 

7. Elektros energijos paskirstymo įrenginių priežiūros ir remonto; 

8. Matavimo priemonių tikrinimo, patikros, kalibravimo. 
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Bendrovėje yra patvirtinti Naftos perdirbimo pramonės technologinių procesų technologinių 

reglamentų rengimo ir tvarkymo taisyklės. Technologinis reglamentas – tai pagrindinis dokumentas 

apie tam tikro naftos perdirbimo technologinio proceso arba atskirų jo stadijų vykdymo technologiją, 

taisykles ir tvarką, produkcijos arba tarpinių produktų, ar vienos tam tikros rūšies gaminių gamybos 

režimą ir receptūrą, produkcijos ir gaminių kokybės rodiklius, saugias darbo sąlygas ir taikomus 

norminius dokumentus. Technologinis reglamentas rengiamas atskiram technologiniam procesui arba 

jo stadijai, ar technologiniam įrenginiui arba kompleksui ar vienos tam tikros rūšies gaminių gamybai.       

Technologinį reglamentą sudaro šie skyriai: 

1.Bendroji technologinio objekto charakteristika. Technologinio proceso paskirtis; 

2. Žaliavos, produktų ir pagalbinių medžiagų charakteristikos; 

   3. Technologinio proceso ir technologinės schemos aprašymas; 

   4. Technologinio režimo normos; 

   5. Technologinio proceso kontrolė;  

   6. Technologinio objekto paleidimo, eksploatavimo ir stabdymo taisyklės esant normalioms 

sąlygoms; 

   7. Pagrindinės technologinio proceso saugaus eksploatavimo taisyklės; 

   8. Galimi technologinio proceso sutrikimai, galimos avarinės situacijos ir technologinio objekto 

sustabdymo būdai (technologinio personalo veiksmai susidarius avarinėms situacijoms); 

  9. Gamybos atliekos, nuotekos, išmetimai į atmosferą, jų perdirbimo ir utilizavimo metodai;  

  10. Privalomų instrukcijų ir kitų dokumentų sąrašas; 

  11.  Technologinės įrangos, reguliavimo, uždorio ir apsauginių vožtuvų charakteristikos; 

  12.  Produkcijos gamybos grafinės technologinės schemos:  

  12.1.  Technologinio proceso principinė grafinė technologinė schema; 

  12.2.  Aparatūros išdėstymo schema; 

  12.3.  Atskirų technologinio objekto blokų schemos P&ID formatu, kurios (kai tokios yra) gali 

būti pateikiamos kaip technologinio reglamento priedai.  

 

22.4. POKYČIŲ VALDYMAS  

 

22.4.1. Pokyčių pavojingame objekte planavimo ar naujų įrenginių projektavimo procedūros ir 

jų atlikimas 

 

Pokyčių, susijusių su naftos perdirbimo technologija, valdymo taisyklės skirtos užtikrinti, kad 

būtų maksimaliai įvertintas pokyčių poveikis technologinio proceso saugumui, darbuotojų saugos ir 

sveikatos darbe sąlygoms, aplinkai, atliktas rizikos vertinimas. Gamykloje pokyčių keliami pavojai 

įvertinami Pokyčių pavojų identifikavimo ir rizikos analizės taisyklėse nustatyta tvarka taikant 

taisyklėse aprašytus rizikos analizės metodus. Pokyčius gamykloje gali inicijuoti bet kuris bendrovės 

darbuotojas, susijęs su technologinių procesų vykdymu, įrenginių eksploatacija, aptarnavimu, priežiūra, 

remontu, nustatęs neatitiktį arba poreikį prevenciniam, koregavimo veiksmui. Inicijuojamas pokytis 

aprašomas nustatytoje formoje ir derinamas su technologijos ir investicijų skyriaus inžinieriumi ir, jei to 

reikalauja pokyčio turinys, derinamas su padalinio, inicijuojančio pokytį, arba priskirtų kitų bendrovės 

padalinių specialistais, kurie patvirtina, kad pokyčiui neprieštarauja ir pagal poreikį pateikia papildomą 

vertinimą. Inicijavimo formą tvirtina gamybinės veiklos vadovas. Užpildyta ir patvirtinta inicijavimo forma 

su būtinais lydinčiaisiais dokumentais perduodama technologijos ir investicijų skyriui, kur yra 

registruojama suteikiant registracijos numerį ir padarant atitinkamus įrašus pokyčių valdymo žurnale. 

Pokyčio svarstymui yra numatyta pokyčių valdymo komisija (PVK),  kurią sudaro nuolatiniai nariai - 

bendrovės darbuotojai užimantys pareigybes, daugiausiai įtakojančios gamyklos gamybinę veiklą ir 

nenuolatiniai - susiję su pokyčio inicijavimu, galintys PVK posėdžio metu kvalifikuotai pristatyti 

inicijuojamą pokytį. PVK nagrinėja pokyčio įtaką gamybinei veiklai ir sprendžia ar jį vykdyti ar nevykdyti. 
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Jei nuspredžiama vykdyti ir, jei pakanka informacijos, PVK nustato riziką, poreikį projektavimui ir 

darbams, atliekant pakeitimus technologinėje dokumentacijoje, personalo supažindinimą su atliktais ir 

įgyvendintais pakeitimais, atsiradusiais dėl pokyčio įgyvendinimo. Tai atžymima komisijos pildomoje ir 

tvirtinamoje formoje. PVK gali pokytį atidėti gilesnei analizei ir rizikos vertinimui. Atlikus analizę ir 

rizikos vertinimą pokytis svarstomas pakartotinai ir priimamas sprendimas dėl jo įgyvendinimo. Tolesnis 

pokyčių, kuriems reikalingos investicijos, valdymas atliekamas vadovaujantis bendrovėje galiojančiomis 

Investicinių (CAPEX) projektų valdymo taisyklėmis (IVS Proceso 02.03 taisyklės). Projektai, kuriems 

generalinio direktoriaus sprendimu leidžiama netaikyti minėtų taisyklių reikalavimų  taikomos Investavimo 

ir deinvestavimo projektų įgyvendinimo taisyklės. Pokyčio įgyvendimas laikomas užbaigtu, kai PVK 

nurodytų darbų ir pokyčio atlikimą parašais patvirtina Bendrovės atsakingi darbuotojai ir gamybinės 

veiklos vadovas tam skirtoje formoje. Visos formos saugomos bendrovės technologijos ir investicijų 

skyriuje.  

Tvarka, kai kuriuos pokyčius, nurodytus  PVK protokoluose, leidžia inicijuoti supaprastintai, be 

tam skirtų formų pildymo. Tokių pokyčių iniciatoriai, gamybinės veiklos vadovai ir specialistai 

parengia ir patvirtina protokolus, įvardindami inicijuojamus pokyčius gamybinės veiklos poreikiams 

spręsti.  

 

22.5. PASIRENGIMAS AVARIJOMS 
 

22.5.1. Procedūros, skirtos galimiems pavojams identifikuoti sistemine analize, reagavimo į šiuos 

pavojus planams rengti, bandyti ir prireikus tikslinti, taip pat darbuotojų ir subrangovų 

darbuotojų mokymui rengti 
 

Gamyklos kaip bendro pavojingo objekto ir atskirų gamyklos pavojingųjų įrenginių, avarijų 

likvidavimo planų sudarymo, peržiūros, vertinimo, atnaujinimo ir saugojimo tvarką gamykloje nustato  

Vidaus avarinių planų, ekstremaliųjų situacijų valdymo, jūros teršimo incidentų likvidavimo lokalinio 

ir avarijų likvidavimo planų sudarymo instrukcija CS-5. Ši instrukcija reglamentuoja, kad Pavojingųjų 

įrenginių avarijų likvidavimo planai, rengiami visiems veikiantiems bei naujai statomiems Bendrovės 

pavojingiesiems įrenginiams prieš įrenginio derinimo ir paleidimo darbus, vadovaujantis instrukcijos 

reikalavimais.  

Gamykloje yra parengti: 

 Gamyklos vidaus avarinis planas; 

 Gamyklos pavojingųjų įrenginių avarijų likvidavimo planai. 

Gamyklos vidaus avarinį planą rengia civilinės saugos specialistas. Už naujai statomo 

pavojingojo įrenginio avarijų likvidavimo plano parengimą atsakingas Bendrovės technologijos ir 

investicijų direktorius. Už veikiančio, rekonstruojamo, remontuojamo pavojingojo įrenginio avarijų 

likvidavimo plano rengimą atsakingas pavojingąjį įrenginį eksploatuojančio padalinio vadovas. Esant 

būtinumui padalinio vadovas, plano rengimui potvarkiu gali paskirti kitą atsakingą darbuotoją ir 

užtikrina, kad planas būtų laiku ir tinkamai parengtas bei nustatytu laiku atnaujinamas.  

Pavojingųjų įrenginių avarijų likvidavimo planų sudarymui metodiškai vadovauja bendrovės 

civilinės saugos specialistas. Planai atnaujinami ir tikslinami atlikus pavojingojo įrenginio avarijų 

pavojaus identifikavimo ir jų rizikos vertinimo analizę ar gavus naujus analizės duomenis bei kitą 

susijusią saugos srities techninę informaciją, pasikeitus pavojingųjų medžiagų kiekiui, jų 

pavadinimams ar tvarkymo vietoms, kitiems plano duomenims, atlikus įrenginio rekonstrukciją, 

pratybų metu nustačius plane aprašytų veiksmų neatitikimus ir netikslumus, taip pat įvykus avarijai ar 

susidarius situacijai, dėl kurios galėjo įvykti avarija, atsiradus naujiems pavojaus šaltiniams įrenginyje.  

Rengiamuose planuose numatomos priemonės, kuriomis siekiama apriboti ir kontroliuoti 

avarijas, sumažinti jų padarinius ir žalą žmonėms, aplinkai ir turtui, apsaugoti žmones ir aplinką nuo 

avarijų padarinių, pateikti visuomenei, numatomoms pasitelkti specialiosioms tarnyboms ir valstybės ir 
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savivaldybės institucijoms būtiną informaciją bei užtikrinti, kad po avarijos būtų išvalyta aplinka ir 

atkurta jos būklė.  

Nustatant gamyklos įrenginių pavojingumą, buvo atlikti esamų pavojingų medžiagų įrenginiuose 

skaičiavimai ir atsižvelgus į maksimalius ir tikėtinus pavojingų medžiagų kiekius vadovaujantis 

Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų reikalavimais sudarytas pavojingųjų 

įrenginių sąrašas (6 lentelė). Pavojingųjų įrenginių, kuriuose parengti avarijų planai, sąrašas 

pateikiamas 7 lentelėje. Kai kuriems pavojingiesiems įrenginiams, susidedantiems iš keleto 

technologinių vienetų, avarijų likvidavimo planai yra rengiami kiekvienam technologiniam vienetui, 

todėl vienas pavojingasis įrenginys gali turėti daugiau kaip vieną avarijų likvidavimo planą.  

 

 
 6 lentelė. Pavojingųjų įrenginių sąrašas 
 

Eil. 

Nr. 
Įrenginio pavadinimas 

1 2 

1. Gamybos padalinio Nr. 1 Komplekso LK-1 Įrenginys Nr. 1 ( Oligomerizacijos proceso 

technologinis įrenginys; Pirminio benzino hidrovalymo ir benzino katalizinio riformingo 

proceso, hidrogenizato rektifikavimo proceso sekcija S-200; Dyzelino hidrovalymo 

proceso sekcija S-300/1; Dujų kompresorinė) 

2. Gamybos padalinio Nr. 1 Komplekso LK-2 Įrenginys Nr. 1 (Naftos elektrinio 

nudruskinimo ir naftos atmosferinės rektifikacijos procesų sekcija S-100; Naftos dujų 

frakcionavimo proceso sekcija S-400)  

3. Gamybos padalinio Nr. 1 Komplekso LK-2 Įrenginys Nr. 2 (Benzino frakcijos 

hidrovalymo ir katalizinio riformingo procesų sekcija S-200;  Izomerizacijos proceso 

(Penex) įrenginys; Dyzelino ir žibalo hidrovalymo procesų sekcijos S-300/1, 2; Dujų 

kompresorinė)  

4. Gamybos padalinio Nr. 2 Tarpinio parko rezervuarai (Rz-134-136; 140-145) 

5. Gamybos padalinio Nr. 2 Įrenginys Nr. 1 (Mazuto vakuuminės rektifikacijos ir gudrono 

visbrekingo procesų sekcija S-001/1,2) 

6. Gamybos padalinio Nr. 2 Įrenginys Nr. 2 (Vakuuminio distiliato hidrovalymo (katalizinio 

krekingo žaliavos) hidrovalymo proceso sekcija S-100;  Metiltretbutilo eterio (MTBE) 

/Etiltretbutilo eterio (ETBE) sekcija; Katalizinio krekingo benzino hidrovalymo proceso 

sekcija S-500)  

7. Gamybos padalinio Nr. 2 Įrenginys Nr. 3 (Katalizinio krekingo proceso  (FCC) sekcija S-

200; Dujų frakcionavimo ir demerkaptanizavimo, benzino stabilizavimo proceso sekcija S-

300) 

8. Gamybos padalinio Nr. 2 Vandenilio gamybos įrenginys (sekcija S-800) 

9. Gamybos padalinio Nr. 3 Elementinės sieros gamybos įrenginys (su sieros degazavimo ir 

granuliavimo proceso bloku, reagentų ūkiu ir centrine kondensato stotimi) 

10. Gamybos padalinio Nr. 3 Bitumo gamybos įrenginys (su visbrekingo likučio vakuuminės 

rektifikacijos proceso bloku  ir naftos bei riebalų rūgščių metilo esterio (RRME) išpylimo 

iš autocisternų mazgu)  

11. Gamybos padalinio Nr. 3 Fakelų ūkio ir šiluminės energijos tinklų baras (fakelų ūkis, 

metanolio priėmimo ir saugojimo mazgas) 

12. Gamybos padalinio Nr.3 Siurblinių Nr.55 ir Nr.15 baras 
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1 2 

14. Gamybos padalinio Nr.3  Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras (naftos 

produktų siurblinės Nr.25, 33, 35, 45, dyzelino rezervuarų Nr. 43-48 parkas, benzino ir jo 

komponentų rezervuaraų Nr. 31-42, 49-50 parkas; kuro paruošimo įrenginys su benzino 

rezervuarų Nr. 84-85, dyzelino Nr. 88-89, reaktyvinių variklių kuro Nr. 97-100 parku)  

15. Gamybos padalinio Nr.3 Suskystintų dujų baras (suskystintų dujų parkai Nr.1 ir Nr.2)  

16. Naftos produktų krovos cecho Krovos baras Nr. 1 (vagonų cisternų pylimo estakados: Nr. 

10,  mazuto ir tamsiųjų naftos produktų; Nr. 50, dyzelinų, reaktyvinių variklių kuro ir 

šviesiųjų naftos produktų; Nr. 70, šviesiųjų naftos produktų; Nr.80, naftos produktų 

pylimas iš brokuotų vagonų cisternų; Taškinio pylimo estakada, dyzelinų, reaktyvinių 

variklių kuro, benzinų) 

17. Naftos produktų krovos cecho Krovos baras Nr. 3 (autocisternų užpildymo suskystintomis 

naftos dujomis kolonėlė suskystintų dujų parke Nr.1; vagonų cisternnų  užpildymo 

suskystintomis naftos dujomis estakados suskystintų dujų parkuose Nr. 1 ir Nr.2; naftos 

produktų krovos terminalas  

18. Valymo įrengimų cecho Mechaninio ir biologinio valymo baras (mechaninio valymo 

blokas) 

19. Valymo įrengimų cecho Hidrotechninių įrengimų ir naftingo šlamo perdirbimo baras 

20. Šiluminė elektrinė  

 

 
7 lentelė. Avarijų likvidavimo planų sąrašas 

 

Eil. 

Nr. 

Plano  

pavadinimas 

Planas 

patvirtintas 

(data, įsakymo 

Nr.) 

1 2 3 

1. Avarijų Gamybos padalinio Nr.1 Komplekso LK-1 Įrenginyje Nr.1 

likvidavimo planas 

2015-12-17, 

TV1(1.2-1)-368 

2. Avarijų Gamybos padalinio Nr.1 Komplekso LK-2 Įrenginyje Nr.1 

likvidavimo planas 

2016-02-10,  

TV1 (1.2-1)-36 

3. Avarijų Gamybos padalinio Nr.1 Komplekso LK-2 Įrenginyje Nr. 2 

likvidavimo planas 

2015-12-4, 

TV1(1.2-1)-351 

4. Avarijų Gamybos padalinio Nr.2 Įrenginio Nr.1 mazuto vakuuminės 

rektifikacijos, gudrono visbrekingo ir šilumos utilizacijos procesuose 

likvidavimo planas   

2015-03-06, 

TV1(1.2-1)-56 

5. Avarijų Gamybos padalinio Nr.2 Katalizinio krekingo benzino 

hidrovalymo įrenginyje likvidavimo planas 

2013-06-11, 

TV1 (1.2-1)-212 

6. Avarijų Gamybos padalinio Nr.2 Įrenginio Nr.2 Vakuuminio distiliato 

hidrovalymo įrenginyje likvidavimo planas 

2014-02-28, 

TV1 (1.2-1)-82 

7. Avarijų Gamybos padalinio Nr.2 Įrenginio Nr.2 Metiltretbutilo 

eterio/Etiltretbutilo eterio gamyboje likvidavimo planas 

2014-02-28,   

TV1 (1.2-1)-82 

8. Avarijų Gamybos padalinio Nr.2 Įrenginio Nr. 3 katalizinio krekingo 

procese likvidavimo planas 

2015-03-06, 

TV1(1.2-1)-55 

9. Avarijų Gamybos padalinio Nr.2  Vandenilio gamybos įrenginyje Nr. 2 

S-800 likvidavimo planas 

2013-10-29, 

TV1(1.2-1)-390 
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1 2 3 

10. Avarijų Gamybos padalinio Nr.3 Elementinės sieros gamybos įrenginyje 

likvidavimo planas 

2016-03-29, 

TV1 (1.2-1)-95 

11. Avarijų Gamybos padalinio Nr.3 Bitumo gamybos įrenginyje su 

visbrekingo likučio vakuuminės rektifikacijos procesu likvidavimo 

planas 

2014-02-19, 

TV1(1.2-1)-63 

12. Avarijų Gamybos padalinio Nr. 3 Fakelų ūkio ir šiluminės energijos 

tinklų baro fakelų ūkyje  ir metanolio priėmimo ir saugojimo mazge 

likvidavimo planas 

2015-07-01, 

TV1 (1.2-1)-184 

13. Avarijų Gamybos padalinio Nr.3 Bitumo ir sieros gamybos komplekso 

Riebalų rūgščių metilesterių priėmimo, laikymo ir dozavimo mazge 

likvidavimo planas 

2011-02-18, 

TV1 (1.2-1)-29 

14. Avarijų Gamybos padalinio Nr.3 siurblinių Nr.55 ir 15 baro 15-oje 

siurblinėje likvidavimo planas 

2015-06-29, 

TV1 (1.2-1)-177 

15. Avarijų Prekių žaliavų cecho 910-55 siurblinės bare likvidavimo planas 2010-09-02,  

TV1 (1.2-1)-165 

16. Avarijų Gamybos padalinio Nr.3 Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro 

paruošimo bare (25- a, 33-ia, 35-a, 45-a siurblinės) likvidavimo planas 

2015-03-24, 

TV1 (1.2-1)-72 

17. Avarijų Gamybos padalinio Nr.3 Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro 

paruošimo bare (kuro paruošimui) likvidavimo planas  

2015-03-24, 

TV1 (1.2-1)-72 

18. Avarijų Naftos produktų krovos cecho naftos produktų Krovos bare Nr. 

1 likvidavimo planas 

2015-03-24, 

TV1 (1.2-1)-70 

19. Avarijų Naftos produktų krovos cecho krovos baro Nr. 3 Naftos 

produktų krovos terminale likvidavimo planas  

2015-03-24, 

TV1 (1.2-1)-71 

20. Avarijų Gamybos padalinio Nr.3 Suskystintų dujų baro ir Naftos 

produktų krovos cecho Krovos baro Nr.3 (Suskystintų dujų ūkyje)  

likvidavimo planas 

2015-06-09, 

TV1 (1.2-1)-165 

21. Avarijų Valymo įrengimų cecho Mechaninio ir biologinio valymo baro 

mechaninio valymo bloke likvidavimo planas  

2015-05-25, 

TV1(1.2-1)-151 

22. Avarijų Valymo įrengimų cecho Hidrotechninių įrengimų ir naftingo 

šlamo perdirbimo bare likvidavimo planas  

2016-01-28, 

TV1(1.2-1)-17 

23. Avarijų Centrinių sandėlių Cheminių medžiagų ir preparatų sandėlyje 

likvidavimo planas 

2014-11-12, 

TV1(1.2-1)-348 

24. Avarijų Šiluminėje elektrinėje likvidavimo planas 2016-04-04, 

TV1(1.2-1)-100 

25. Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ naftos perdirbimo produktų 

gamyklos vidaus avarinis planas  

2011-06-14,  

TV1 (1.2-1)-154 
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22.6. VYKDYMO STEBĖJIMAS 

 

22.6.1 Atliekamos avarijų prevencijos ir saugos valdymo sistemos veikimo nuolatinio vertinimo 

ir trūkumų šalinimo procedūros 
 

Bendrovės vidaus dokumentais sukurtos tvarkos pagal kurias atliekamas nuolatinis stebėjimas 

(monitoringas) ar Gamykloje vykdoma veikla atitinka avarijų prevencijos ir saugos valdymo sistemos 

tikslus, tam yra sukurti tyrimo ir koregavimo veiksmų mechanizmai tiems atvejams, kai nustatomos 

minėtų tikslų neatitiktys ar darbuotojų saugos sveikatos reikalavimų pažeidimai. Patvirtintomis 

Darbuotojų saugos ir sveikatos neatitikčių ir pažeidimų valdymo taisyklėmis nustatyti trijų lygių 

darbuotojų saugos ir sveikatos patikrinimai.  

Pirmo lygio patikrinimus atlieka kiekvienas technologinių procesų priežiūrą ir valdymą 

vykdantis darbuotojas bei kiekvienas Centrinių sandėlių, Kokybės tyrimų centro ir Aplinkos tyrimų 

laboratorijos darbuotojas kiekvieną darbo dieną (pamainą) prieš darbo pradžią, taip pat padalinio 

vadovo nustatytu periodiškumu darbo dienos (pamainos) metu patikrintų jam priskirtą teritoriją (savo 

darbo vietą), ar joje nėra darbuotojų saugos ir sveikatos pavojingų veiksnių, ir pastebėjęs bet kokį 

pavojų ar neatitiktį, dėl kurios gali nukentėti jis pats ar kitas darbuotojas, šį pavojų ar neatitiktį 

pašalintų, jeigu gali tai padaryti. Apie pavojus ir neatitiktis, kurias pagal savo kompetenciją ir 

pareigines funkcijas ar dėl laiko stokos pašalinti negali, darbuotojas (pamainos vyresnysis) turi 

pažymėti pamainos žurnale ir informuoti pamainoje dirbančius darbuotojus bei savo padalinio vadovą. 

Padalinio vadovas turi organizuoti pavojų ir neatitikčių pašalinimą. Padalinio vadovas pavojus ir 

neatitiktis, kurių pašalinimui reikia taikyti veiksmus, viršijančius jų kompetenciją ir įgaliojimus, turi 

užregistruoti Bendrovės pranešimų apie pavojingas vietas sistemoje ir šioje sistemoje stebėti 

atitinkamų veiksmų taikymą. 

Antro lygio patikrinimus atlieka padalinio vadovas vadovaujamame padalinyje kiekvieno 

mėnesio pirmą ketvirtadienį arba kitą ketvirtadienį, jeigu pirmasis yra nedarbo diena. Šių patikrinimų 

metu padalinio vadovas patikrina atitiktį nustatytiems reikalavimams: įrengimų, patalpų ir teritorijos, 

instrukcijų, reglamentų ir kitos privalomos dokumentacijos, vaikščiojimo takų, perėjimų, išėjimų, 

priežiūros aikštelių, laiptų, turėklų, pavojingų cheminių medžiagų naudojimo ir sandėliavimo, 

priešgaisrinio inventoriaus ir stacionarių gaisro gesinimo priemonių, darbo vietų ženklinimo 

darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos ženklais,  kitų su darbuotojų sauga ir sveikata 

susijusių reikalavimų atitiktis (asmeninių apsaugos priemonių, pirmosios pagalbos rinkinių, avarinių 

dušų ir pan.). Dalyvauti patikrinime padalinio vadovas gali pasikviesti darbuotojų saugos ir sveikatos 

specialistą, darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai. Patikrinimo rezultatai (nustatytas neatitiktis, jų 

šalinimo veiksmus ir terminus, asmenis, atsakingus už veiksmų vykdymą) padalinio vadovas įformina 

Darbuotojų saugos ir sveikatos patikrinimo ataskaitoje bei organizuoja ir kontroliuoja nustatytų 

neatitikčių pašalinimui numatytų veiksmų vykdymą. 

Trečio lygio patikrinimai atliekami kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį arba kitą ketvirtadienį, 

jeigu pirmasis yra nedarbo diena, vadovaujantis generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintu metiniu 

grafiku. Už šių patikrinimų metinio grafiko įsakymo parengimą atsakingas darbuotojų saugos ir 

sveikatos vadovas. Šio lygio patikrinime atlieka komisija sudaryta iš Bendrovės administracijos 

pareigūnų bei specialistų, komisijai vadovauja komisijos pirmininkas – kokybės, aplinkosaugos ir 

saugos darbe direktorius. Padalinyje patikrinimo metu komisija patikrina anksčiau atliktų antro lygio 

darbuotojų saugos ir sveikatos patikrinimų rezultatus, valstybinių institucijų, išorės ir vidaus auditų bei 

kitų nurodymų ir neatitikčių vykdymą bei atitiktį nustatytiems reikalavimams. Nustatytus korekcinius 

veiksmus darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius surašo į nustatytos formos aktą ir suveda į 

kompiuterinę ORACLE programą.    
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Siekiant užtikrinti saugią darbo aplinką ir išvengti sprogimo Bendrovėje yra patvirtintos 

Sprogimo rizikos vertinimo ir potencialiai sprogių aplinkų nustatymo taisyklės, kuriose  nustatyta 

tvarka Gamykloje yra inicijuojamas sprogimo rizikos vertinimas ir potencialiai sprogių aplinkų 

nustatymas, vertinama sprogimo rizika ir įgyvendinamo priemonės neleidžiančios susidaryti sprogiai 

aplinkai arba numatomos techninės ir/ar organizacinės priemonės rizikos sumažinimui. 

 

22.6.2 Informacija apie tai, kas, kaip ir kam turi pranešti apie įvykusias avarijas ar susidariusias 

avarines situacijas, ypač tokias, kurios įvyko (galėjo įvykti) dėl nepakankamų prevencijos 

priemonių, kaip jos tiriamos ir kokių priemonių imamasi siekiant jų išvengti ateityje 

 

Bendrovės privalomų pranešimų tvarką nustato Privalomų pranešimų apie įvykį, ekstremalųjį 

įvykį ar ekstremaliąją situaciją instrukcija CS-7 pateikta 18 priede.  

Incidentų tyrimo tvarką Bendrovėje nustato Incidentų tyrimo taisyklės. Visi incidentai yra 

suskirstyti į šiuos tipus:  

- Didelė pramoninė avarija; 

 - Energetikos įrenginių avarijos ir sutrikimai;  

- Eismo įvykis;  

 - Gamybinis incidentas;  

- Geležinkelių transporto;  

- įvykis, susijęs su pavojingų krovinių vežimu kelių ir geležinkelių transportu, pakrovimu ir / ar 

iškrovimu bei laikinu sandėliavimu;  

- Nelaimingas atsitikimas darbe;  

- Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo;  

- Potencialiai pavojingo įrenginio avarija;  

- Statinio avarija.  

Įvykus incidentui, darbuotojas, kuris dalyvavo jam įvykstant, matė įvykį arba jo pasekmes, 

nedelsdamas privalo pranešti bendruoju pagalbos telefonu Gamyklos dispečeriui ir savo tiesioginiam 

vadovui. Padalinio, kuriame įvyko incidentas, vadovas privalo užtikrinti, kad būtų išsaugota po 

incidento susidariusi situacija, jeigu ji netrukdo lokalizuoti incidentą ir nekelia pavojaus žmonių 

gyvybei ir sveikatai, aplinkai ir turtui. Būtini padaryti situacijos pakeitimai turi būti  raštu ir grafiškai 

įforminti.   

Visi incidentai siekiant nustatyti incidentų, įvykusių Bendrovėje tyrimo tvarką, numatyti 

koregavimo ir prevencinius veiksmus ir išvengti tokių incidentų pasikartojimo ateityje, nepriklausomai 

nuo to, ar juos tiria valstybės priežiūros ir kontrolės institucijos, tiriami  Incidentų tyrimo taisyklėse 

nustatyta tvarka. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas vadovaudamasis taikomais Lietuvos 

Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais incidentų tyrimą priima sprendimą dėl incidentų tyrimo 

būtinumo ir incidentą užregistruoja Bendrovės kompiuterinėje sistemoje Incidentų registravimo 

žurnale. Incidento tyrimui Bendrovės generalinio direktoriaus arba generalinio direktoriaus 

pavaduotojo gamybinės veiklos valdymui įsakymu sudaroma incidento tyrimo komisija. Įsakymo 

projektą incidento tyrimo komisijai sudaryti parengia Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus 

specialistas. Lengvų nelaimingų atsitikimų darbe ir eismo įvykių tyrimui incidento tyrimo komisija 

sudaroma Bendrovės kokybės, aplinkosaugos ir saugos darbe direktoriaus arba jo pavaduotojo 

potvarkiu. 

 Incidento tyrimo komisija turi teisę, jei tai būtina tinkamam incidento ištyrimui užtikrinti, 

pakviesti dalyvauti komisijos darbe Bendrovės darbuotojus, nenurodytus įsakyme ar potvarkyje, 

kuriuo buvo paskirta komisija. Bendrovės darbuotojai incidento tyrimo komisijai pareikalavus privalo 

pateikti visą reikalingą incidento tyrimui informaciją (pagal savo veiklos pobūdį), atlikti  
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būtinus techninius skaičiavimus, laboratorinius tyrimus, bandymus. Incidento tyrimo komisija yra 

atsakinga (įskaitant, bet tuo neapsiribojant) už incidento tyrimo apimties nustatymą, dokumentų, 

susijusių su incidentu, surinkimą ir jų analizę, incidento aplinkybių, priežasčių, koregavimo ir 

prevencinių veiksmų nustatymą ir incidento tyrimo ataskaitos įforminimą. Incidento tyrimo komisija 

incidentus, kurių kriterijai atitinka Procesų saugos valdymo sistemos vertinimo taisyklėse nustatytus 1 

ir 2 lygio incidentų kriterijus, ir nelaimingus atsitikimus darbe ištiria taikant esminės priežasties 

analizės metodiką. Incidentas turi būti ištirtas, tyrimo ataskaita parengta ir tyrimo komisijos pasirašyta 

per 20 darbo dienų nuo incidento tyrimo komisijos sudarymo. Incidentų tyrimo ataskaitoje numatyti 

koregavimo ir prevenciniai veiksmai suderinami su kokybės, aplinkosaugos ir saugos darbe 

direktoriumi ir patvirtinami generalinio direktoriaus pavaduotojo gamybinės veiklos valdymui, jiems 

pasirašant incidento tyrimo ataskaitoje arba atskirai išleidžiamu įsakymu. Lengvų nelaimingų 

atsitikimų darbe ir eismo įvykių tyrimo ataskaitoje numatyti koregavimo ir prevenciniai veiksmai  

patvirtinami kokybės, aplinkosaugos ir saugos darbe direktoriaus arba jo pavaduotojo, pasirašant 

tyrimo ataskaitoje. Užbaigus incidento tyrimą Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus specialistas 

incidento tyrimo ataskaitą užregistruoja kompiuterinėje dokumentų registravimo sistemoje ir 

persiunčia per sistemą susijusiems Bendrovės darbuotojams. 
Koregavimo ir prevencinių veiksmų įvykdymas ir jų įvykdymo kontrolė vykdoma vadovaujantis 

Darbuotojų saugos ir sveikatos neatitikčių ir pažeidimų valdymo taisyklėmis. 
 
 

22.7. AUDITAS IR PERŽIŪRA 

 

22.7.1 Procedūros, skirtos avarijų prevencijos planui, saugos valdymo sistemos veikimo 

tinkamumui ir efektyvumui periodiškai ir sistemingai vertinti 

 

Siekiant įvertinti vadybos sistemos standartų veiksmingumą ir parengti audito programą, 

atitinkančią Bendrovės vadovybės keliamus tikslus audito procesui ir jos įgyvendinimo kontrolei yra 

parengta procedūra Vidaus audito programos parengimas ir vykdymo kontrolė, kurioje nustatyta tvarka 

parenkami Bendrovės vadybos sistemos vidaus auditoriai, parengiama vidaus audito programa, 

planuojami konkretūs vidaus auditai, atliekama audito programos stebėsena ir numatomos gerinimo 

galimybės. Vidaus auditai numatyti Bendrovės audito programoje įsitikinant ar vadybos sistema 

atitinka integruotos vadybos sistemos standartų reikalavimus yra nustatyta procedūroje Vadybos 

sistemos vidaus audito atlikimas, pagal kurią pasirengiama vidaus auditui, nustatytu periodiškumu 

kartą per metus atliekamas vidaus auditas, įforminamos rastos neatitiktys, parengiamos vidaus audito 

ataskaitos ir prižiūrimi su auditu susiję įrašai. Integruotos vadybos sistemos priežiūros išorės auditą 

kartą per metus pagal iš anksto su Bendrovės vadovybe suderintą grafiką atlieka tarptautinė 

akredituota kompanija, po atlikto audito pateikiama ataskaita su apibendrintomis pastabomis ir 

rekomendacijomis, paruošiamas ir aptariamas sekančio vizito plano. Resertifikacinis integruotos 

vadybos sistemos auditas Bendrovėje atliekamas kas 3 metus. Vidinio ir išorinio audito veiklą 

koordinuoja Veiklos palaikymo specialistas – Bendrovės vadovybės atstovas vadybos sistemos.   

Įgyvendintų techninių, organizacinių ir administracinių priemonių atitikimą Pramoninių avarijų 

prevencijos nuostatų reikalavimui, Gamyklos tikrinimą, ne rečiau kaip kas 12 mėn. pagal patvirtintą 

patikrinimų grafiką atlieka kompetentinga institucija ir valstybės priežiūros ir kontrolės institucijos. 

Vadovaujantis tikrinimo ataskaitos rezultatais ir išvadomis, veiklos vykdytojas patvirtina priemonių 

planą rastų neatitikčių pašalinimui, paskiria atsakingus asmenis už jų įvykdymą ir kontroliuoja jų 

įgyvendinimą.  

Gamykloje, Lenkijos naftos koncerno „Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.“ audito ir rizikos 

valdymo padalinių darbuotojai, bei Bendrovės Rizikos valdymo ir procesų priežiūros vadovas, 

sistemingai ir visapusiškai vertina bei skatina gerinti Bendrovės rizikos valdymo, kontrolės ir 
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priežiūros procesų veiksmingumą, padeda Bendrovės vadovybei įgyvendinti kitus organizacijai 

keliamus tikslus  bei įsitikinti, kad auditų, kontrolės institucijų patikrinimo metu nustatyti trūkumai ir 

pateiktos rekomendacijos yra tinkamai ir laiku įgyvendintos.  
 

22.7.2. Dokumentai, patvirtinantys veiklos vykdytojo vadovybės vykdomos avarijų prevencijos 

rezultatus ir saugos valdymo sistemos atnaujinimą 

 

Bendrovės valdybos sprendimu patvirtinta Integruotos vadybos sistemos politika nustato Bendrovės 

įsipareigojimus visuose veiklos lygmenyse. 

 

AKCINĖS BENDROVĖS „ORLEN LIETUVA“ INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS 

POLITIKA  

 

PATVIRTINTA  

Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ 

Valdybos 2012 m. gruodžio 11 d. sprendimu 

 

Siekdama tapti pirmaujančia Vidurio ir Rytų Europos naftos perdirbimo įmone Akcinė bendrovė 

„ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrovė), gamina kokybiškus produktus, veikia atvirai ir sąžiningai, 

savo veiklą grindžia pažangia valdymo praktika ir socialinės atsakomybės principu, rūpinasi 

darbuotojų ugdymu, užtikrina deramą informacijos saugumą, daug dėmesio skiria aplinkos apsaugai 

bei darbuotojų saugai ir sveikatai. 

Visuose veiklos lygmenyse Bendrovė įsipareigoja: 

1. Operatyviai tenkinti klientų poreikius, nuolat stebint, vertinant ir prognozuojant rinkos tendencijas 

bei kuriant aukščiausios kokybės produktus ir teikiant paslaugas, atitinkančias aplinkos apsaugos 

standartus;  

2. Garantuoti aukštą produktų kokybę, nuolat tobulinant technologijas, bei didinti gamybos procesų 

ekonominį efektyvumą; 

3. Užtikrinti, kad būtų laikomasi visų aplinkos apsaugos, informacijos saugumo, darbuotojų saugos ir 

sveikatos, teisinių ir kitų reikalavimų; 

4. Stebėti ir mažinti teršalų emisijas bei siekti, kad jų poveikis žmonių sveikatai nuolat mažėtų, 

užtikrinti tinkamą pasirengimą ekstremalių situacijų atvejais; 

5. Gerinti darbo sąlygas ir mažinti pavojų darbe, nuolat tobulinant rizikos vertinimo ir avarijų darbe, 

profesinių susirgimų bei pavojingų incidentų prevencijos metodus bei įgyvendinant sprendimus 

ergonomikos srityje; 

6. Užtikrinti informacijos apie veiklos poveikį aplinkai, darbuotojų saugą ir sveikatą prieinamumą; 

7. Užtikrinti tinkamą ir efektyvų informacijos saugumo valdymą, siekiant išvengti veiklos sutrikdymo 

dėl slaptos (konfidencialios) informacijos atskleidimo, informacijos vientisumo pažeidimo arba 

informacijos neprieinamumo dėl jos praradimo ar sistemų neveikimo; 

8. Užtikrinti tinkamą Bendrovės parengtos ir gautos informacijos apsaugos lygį; 

9. Užtikrinti reikiamą informacijos apsaugą visose Bendrovės informacijos tvarkymo sistemose, 

įskaitant informacijos ir ryšio technologijų sistemas ir tinklus, taikant geriausią praktiką informacijos 

saugos srityje; 

10. Ugdyti darbuotojų kompetenciją ir aplinkosauginį sąmoningumą, skatinti darbuotojus vadovautis į 

klientų poreikius orientuota darbo filosofija, tausoti aplinką bei gerinti darbo sąlygas;  

11. Nuolat tobulinti integruotą vadybos sistemą, įgyvendinti priemones, būtinas šio proceso 

efektyvumui didinti, ir taikyti tinkamus prevencinius bei korekcinius veiksmus. 

Vystydama savo veiklą Bendrovė vadovaujasi integruota vadybos sistema, atitinkančia 

tarptautinių kokybės vadybos (ISO 9001), aplinkos apsaugos vadybos (ISO 14001), darbuotojų saugos 
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ir sveikatos vadybos (OHSAS 18001) bei informacijos saugumo valdymo (ISO 27001) standartų 

reikalavimus.  

 

Bendrovės integruota vadybos sistema prižiūrima ir nuolatos tobulinama bendradarbiaujant su PKN 

ORLEN S.A. ir kitomis ORLEN grupės bendrovėmis. 

  

Valdybos pirmininkas 

Ireneusz Fąfara 

 

23. ORGANIZACIJŲ, FIZINIŲ ASMENŲ, DALYVAVUSIŲ RENGIANT SAUGOS 

ATASKAITĄ, SĄRAŠAS 

 
 

Organizacija, fizinis asmuo 

 
Vardas pavardė 

1. Akcinės bendrovės “ORLEN Lietuva” atsakingi asmenys  

Personalo direktorė Jolanta Jonušienė 

Technologijos direktorius Vaidas Dirgėlas 

Apsaugos ir kontrolės direktorius  Bronius Balčiūnas 

Informacinių technologinių direktorius  Aleksej Štangej 

Vidaus audito direktorius  Alenas Gumuliauskas 

Įrengimų priežiūros ir remonto direktoriaus pavaduotojas  Vaidas Saldukas 

Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio direktorius  Linas Baužys 

Vyriausiasis elektros ir automatikos inžinierius  Aleksandras Šiška 

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadovas Rolandas Rupšys 

Ekologijos vadovas  Arvydas Kukulskis 

Integruotos vadybos sistemos vadovas  Arūnas Šimkus 

Įrenginių techninės priežiūros vyriausiasis specialistas Leonid Kočubeinik 

Energijos planavimo ir optimizavimo vadovas Renatas Kęsas 

Naftos produktų krovos cecho viršininkas  Alvydas Gineitis 

Prekių-žaliavų cecho viršininkas  Rimutis Lukauskas 

Valymo įrengimų cecho viršininkas  Audrius Binkauskas 

Sandėlių baro viršininkas  Rimantas Gurklys 

Procesų saugos vadovas Eivitas Tupikas 

Informacijos saugos vadovas Nerijus Giedra 

Išskirtinės svarbos įrenginių vadovas  Valdas Jonikas 

Suspausto oro, azoto ir vandens tiekimo baro viršininkas Ignas Betingis 

Elektroninės apsaugos grupės technikas Erikas Stanys 

Vartotojų aptarnavimo vadovas Algimantas Gulbinas 

Šiluminės elektrinės elektros cecho viršininkas Povilas Pocius 

Elektros ir šiluminės energijos gamybos įrenginio 

viršininkas 

Rimantas Meištas 

Hidrotechninių įrengimų ir naftingo šlamo perdirbimo  

baro viršininkas 

Algimantas Petrovas 

Mechaninio ir biologinio valymo baro viršininkas Renatas Strikauskas 
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2. UAB “EMAS” departamento vadovas Nerijus Urbonavičius 

3. Mažeikių objektinė priešgaisrinė gelbėjimo valdyba - 

4. UAB “SWECO BKG LSPI” - 

5. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna Biuro 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
- 

 

 

 

 

Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ 

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadovas        Rolandas Rupšys 

 

     

 

Ataskaitą rengė  

Civilinės saugos specialistas    Saulius Miknys 
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