Suvirinimo darbų priežiūros meistro/koordinatoriaus
mokymai

Lektorius – Andrius Prelgauskis
Inspekta, UAB Kontrolės įstaigos vadovas
Tarptautinis suvirinimo inspektorius

Lektorius – Romas Skripka
Inspekta, UAB, Sertifikavimo įstaigos vadovas
Tarptautinis suvirinimo inspektorius

MOKYMŲ INFORMACIJA

MOKYMAI SKIRTI:
Asmenims, vykdantiems metalo suvirinimo darbų priežiūrą, veiksmų koordinavimą.

MOKYMŲ PROGRAMA:
1 diena:
✓ Bendrosios žinios apie suvirinimą;
✓ Kokybės reikalavimai suvirinimui ISO 3834;

✓ Suvirinimo personalo kvalifikacijos tikrinimas EN 287-1 ir ISO 9606-1 pagrindai ir esminiai
skirtumai;

✓
✓
✓
✓
✓

Suvirinimo defektai ISO 6520 ir jų atsiradimo priežastys;
Suvirinimo defektų vertinimas ISO 5817;
Suvirinimo briaunų paruošimas ISO 9692-1;
Suvirintų sujungimų žymėjimas brėžiniuose EN 22553;
Plienų žymėjimas EN 10027-1, 2 dalys.

2 diena:
✓ Potencialiai pavojingų įrenginių suvirinimo ypatumai;
✓ Technologiniai vamzdynai;
✓ Magistraliniai dujotiekiai, naftotiekiai ir produktotiekiai;
✓ Degiųjų gamtinių ir suskystintųjų dujų vamzdynai;
✓ Katilai ir jų elementai;
✓ Garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai;
✓ Naftos ir jos produktų talpyklos;
✓ Slėginiai indai;
✓ Keliamųjų įrenginių elementai ir nešančios apkrovas metalo konstrukcijos.
3 diena:
✓ Suvirinimo procedūrų aprašų (toliau – SPA) sudarymo reikalavimai EN 15609;
✓ SPA patvirtinimas EN 15614-1;
✓ Praktiniai užsiėmimai sudarant SPA.
4 diena:
✓ Baigiamasis egzaminas.

Kita aktuali informacija:
•
•
•
•
•

Pagal įstatymo 22 str. PVM netaikomas
Rekomenduojamas išsilavinimas: techninis;
Mokymai vedami: lietuvių kalba;
Mokymai vyks adresu Inspekta Con, UAB, Ukmergės g. 283B, Vilnius;
Mokymų trukmė: 4 dienos;

• Bendrosios dalies egzamino laikymas privalomas mokymuose dalyvaujantiems pirmą kartą.
Sekančiu kartu dalyvai išklausę mokymus laiko tik egzaminus iš Potencialiai pavojingų
įrenginių grupės egzamino temų (pasirinktinai pagal savo sritį).

• Potencialiai pavojingų įrenginių grupės egzamino temos:
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•

Technologiniai vamzdynai;
Magistraliniai dujotiekiai, naftotiekiai ir produktotiekiai;
Degiųjų gamtinių ir suskystintųjų dujų vamzdynai;
Katilai ir jų elementai;
Garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai;
Naftos ir jos produktų talpyklos;
Slėginiai indai;
Keliamųjų įrenginių elementai ir nešančios apkrovas metalo konstrukcijos.

Po mokymų bei sėkmingai išlaikius egzaminus išduodamas pažymėjimas (LT/EN).
Pažymėjimas galioja 5 metus;
Mokymų organizatoriai pasilieka teisę koreguoti programą;

Mokymus organizuoja Inspekta grupės įmonė Inspekta Con, UAB.

Dėl mokymų kreiptis:
Rita Jermalavičiūtė-Andriuškevičienė
Mokymų grupės vadovė
Tel. +370 655 69 334
rita.andriuskeviciene@inspekta.eu

