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ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Ruošiamas

daugiabučio

gyvenamojo

namo

Gedimino

g.

19,

Kupiškyje,

atnaujinimo

(modernizavimo) projektas. Šioje projekto dalyje sprendžiamas pastato šildymo ir vėdinimo sistemų
modernizavimas.
Sistemos suprojektuotos remiantis technine užduotimi, techninių reikalavimų statybose
reglamentais bei statybos normomis ir taisyklėmis:
STR 1.01.08:2002 – Statinio statybos rūšys;
STR 1.04.04:2017 – Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
STR 1.06.01:2016 – Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
STR 2.02.01:2004 – Gyvenamieji pastatai;
STR 2.09.02:2005 – Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (aktuali redakcija 2015-03-27);
STR 2.01.02:2016 – Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;
HN 42:2009 - gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas;
RSN 156-94 - Statybinė klimatologija;
LST 1516:2015 – Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai;
LST EN 14336:2004 - Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir
priėmimas eksploatuoti“;
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d.
įsakymu Nr. 1-338;
Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, patvirtinta
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111;
Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtinta Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-245.
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Šildymo ir vėdinimo sistemos suprojektuotos naudojantis toliau išvardijamomis kompiuterinėmis
programomis:
ZWCAD+ 2015 Pro;
Uponor HSE-therm;
Uponor HSE-heat & energy;
Open Office 4.

Esama situacija:
Šildymas. Pastate įrengta vienvamzdė radiatorinė šildymo sistema. Šildymo sistemos vamzdynai
iš plieninių virinamų vamzdžių. Magistraliniai vamzdynai sumontuoti rūsyje prie išorinių sienų, ant
vamzdynų sumontuoti termoizoliaciniai kevalai.
Pastate nuo bendros šildymo sistemos atjungtos komercinės patalpose pirmame aukšte (išsamiau
žr. ŠV.B-02 brėžinį).
Esamos šildymo sistemos įrangos panaudojimas galimas – tik prieš panaudojimą būtina atlikti
sistemos praplovimą.
Šilumos punktas. Šilumos punkto patalpoje įrengtas automatizuotas šilumos mazgas. Šilumos
mazgas ruošia šilumnešį šildymo sistemai pagal priklausomą schemą ir karštą vandenį pagal
nepriklausomą. Įvade sumontuota AXISindustries SKU-03

šilumos apskaita (Qmax=5.0 m3/h,

Qnom=2.5 m3/h, Qmin=0.025m3/h).
Esamos šilumos mazgo įrangos panaudojimas galimas – tik būtina atlikti sistemos praplovimą.
Vėdinimas. Pastate įrengta natūralaus vėdinimo sistema: oro pritekėjimas per langus, ištekėjimas
pro natūralaus vėdinimo kanalus, kanalai užnešti dulkėmis, šiukšlėmis ir nebeužtikrina reikiamos oro
kaitos patalpose.
Esamos vėdinimo sistemos panaudojimas galimas - tik būtina atlikti vėdinimo kanalų išvalymo ir
sutvarkymo darbus.

Projektuojama:
Šildymo ir vėdinimo sistemos projektuojamos vadovaujantis bendrojoje dalyje (BD) pateikta
projektavimo užduotimi.

Šildymas. Pastate įrengta vienvamzdė šildymo sistema demontuojama, išskyrus šildymo stovus
– stovai paliekami tolimesniam naudojimui. Vietoje vienvamzdės sistemos projektuojama nauja
dvivamzdė šildymo sistema su dalikline šilumos apskaita.
Šildymo sistemai parinkti plieniniai šoninio pajungimo radiatoriai.
Šildymo sistemos vamzdynams parinkti plieniniai vamzdžiai. Visi magistraliniai vamzdynai
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izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folija: DN15 (20mm storio); DN20 (30mm storio);
DN25-DN50 (40mm storio). Vamzdynai montuojami atvirai, rūsio palubėje, su 0.002 nuolydžiu link
šilumos punkto.
Vandens srautų stovuose ir hidrauliniam sistemos sureguliavimui numatomi automatiniai
balansiniai ventiliai. Ant tiekimo vamzdyno montuojamas balansinis ventilis su matavimo antgaliais ir
galimybe prijungti impulsinį vamzdelį. Ant grįžtamo vamzdyno montuojamas slėgio perkryčio
reguliatorius.
Sistemos stovų ir atšakų uždarymui numatomi rutuliniai, o šilumnešio išleidimui drenažiniai
ventiliai. Šildymo stovų aukščiausiose vietose įrengiami automatiniai nuorintojai.
Temperatūros reguliavimui patalpose prie radiatorių projektuojami termostatiniai ventiliai su
išankstiniu nustatymu ir termostatiniais davikliais, kurių temperatūros reguliavimo ribos 16-28°C.
Laiptinėse įrengiami termostatiniai ventiliai su išankstiniu nustatymu ir antivandaliniais termostatiniais
davikliais (fiksuoto nustatymo - 16°C).
Butuose ant radiatorių įrengiami šilumos dalikliai - indikatoriai. Laiptinėse dalikliai –
indikatoriai neįrengiami. Pirmame ir trečiame aukštuose įrengiamos duomenų perdavimo antenos,
perduodančios duomenis į šilumos punkte įrengiamą kompiuterį-duomenų kaupiklį. Iš kaupiklio
duomenys nuskaitomi nuotoliniu būdu arba tiesiogiai prisijungus prie jo.
Vonių ir sanitarinių mazgų šildymui įrengti vandeniniai gyvatukai, kurie yra prijungti prie karšto
vandentiekio cirkuliacinės linijos (išsamiau žr. VN projekto dalį).

Šilumos punktas. Remiantis užsakovo pateikta projektavimo užduotimi visa šiluminio mazgo
įranga paliekama tolimesniam naudojimui.
Esamo šilumos punkto atšakų galios ir srautai (faktinės, nustatytos atlikus šilumos punkto
apžiūrą):
Šildymui – 116,00 kW (Qšild_tinklu=2.63m3/h);
Karštam vandentiekiui – 141,00kW (QKV_tinklu_vasara=4.85m3/h; QKV_tinklu_žiema=3.19m3/h);
Bendras – 257,00 kW (Qtinklu_vasara=4.85m3/h; Qtinklu_žiema=5.82m3/h).
Projektuojamo šilumos punkto atšakų galios:
Šildymui – 53,63 kW (Qšild_tinklu=1.21m3/h);
Karštam vandentiekiui – 141,00kW (QKV_tinklu_vasara=4.85m3/h; QKV_tinklu_žiema=3.19m3/h);
Bendras – 194,63 kW (Qtinklu_vasara=4.85m3/h; Qtinklu_žiema=4.40m3/h).
Atlikus skaičiavimus nustatyta:
Šilumos apskaita tinkama tolimesniam naudojimui (Qmax_tinklu=4.85m3/h) - apskaitos
prietaiso matavimo ribos: Qmax=5.0m3/h, Qnom=2.5m3/h, Qmin=0.025m³/h (AXIS
industries SKU-03);
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Karšto vandentiekio sistemos galia išlieka nepakitusi, todėl cirkuliacinis siurblys (Grundfos
UPS 25-80 180), dvieigis vožtuvas (Danfoss VS2 25 KVS4.0) ir šilumokaitis (Danfoss
XB20-2-40) tinkami tolimesniam naudojimui;
Šildymo sistemos dvieigio vožtuvo (Danfoss VM2 20 KVS2.5) tinkamas tolimesniam
naudojimui (Qšild_tinklu=1.21m3/h).
Šildymo sistemos cirkuliacinis siurblys (Grundfos UPS 25-100 180) tinkamas tolimesniam
naudojimui (Qšild_vidaus=2.28m3/h, H=6.8m).

Vėdinimas. Butuose pakeičiamos natūralaus vėdinimo grotelės. Visi esami natūralaus vėdinimo
kanalai sutvarkomi ir išvalomi (dezinfekuojami). Ant stogo esantys vėdinimo kaminėliai paaukštinami,
vėdinimo kanalų išvadai turi būti ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažiau
kaip 0,3 m virš linijos, jungiančios aukščiausius pastato dalių, esančių ne toliau kaip 10 m nuo išvado,
taškus (pvz.: vėdinimo kanalo aukštis virš parapetų 0,3 metro, jei parapetai ne toliau kaip 10 metrų nuo
vėdinimo kanalo).

Pastato šildymo sistemos parametrai:
Nauja šildymo sistema projektuojama prie šių sąlygų:
Skaičiuotina išorės temperatūra šildymui tiš = -25°C;
Šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra - +0,4°C;
Šildymo sezono trukmė - 218 paros;
Šildomų patalpų plotas – 1309,52 m²;
Šilumnešio temperatūra šildymo sistemos pusėje – 65/45ºC;
Šilumnešio temperatūra tinklų pusėje (žiemą) – 83/45°C;
Didžiausia eksploatacinė temperatūra šildymo sistemos pusėje - 110°C;
Šildymo sistemos hidraulinis pasipriešinimas – 23,2 kPa;
Statinis slėgis šildymo sistemoje - 1,5 bar;
Darbinis slėgis šildymo sistemoje - 2,1 bar;
Didžiausias eksploatacinis slėgis šildymo sistemoje - 4,0 bar;
Bandomasis slėgis šildymo sistemoje - 5,2 bar;
Pastato šildymo sistemos cirkuliacinis debitas - 2,28 m3/h;
Šildymo sistemos tūris - 0,56m³.

Projektuojamos pastato šildymo sistemos galia po remonto (skaičiuotinė) – 53,63 kW;
Esamo pastato šildymo sistemos galia (skaičiuotinė, pagal energinio naudingumo sertifikatą)
– 108,65 kW;
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Metinis šilumos poreikis šildymui po remonto (skaičiuotinis) – 86,18 kWh/m²/metus;
Metinis šilumos poreikis šildymui prieš remontą (skaičiuotinis, pagal energinio naudingumo
sertifikatą) – 174,57 kWh/m²/metus;
Projektinis energijos sutaupymas (skaičiuotinis) – 50,63%.

Išorinių atitvarų šilumos perdavimo koeficientai (U):
Išorinių sienų:

0,20 W/(m2·K);

Cokolio:

0,20 W/(m2·K);

Stogo:

0,16 W/(m2·K);

Langų:

1,3 W/(m2·K);

Durų:

1,6 W/(m2·K).

Balansinių ventilių nustatymų lentelė:
Balansavimo
mazgo Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Srautas, kg/h
131.5
51.3
46.9
161.4
154.7
45.5
53.3
226.2
202.3
38.1
41.0
146.0
375.3
273.6
36.5
40.4
36.6
123.2
43.4
45.5

Sąlyginis
Nustatymas
skersmuo DN, mm
15
2.33
15
1.46
15
1.33
15
2.57
15
2.53
15
1.29
15
1.50
15
2.95
15
2.81
15
1.07
15
1.15
15
2.46
15
3.71
15
3.19
15
1.02
15
1.13
15
1.02
15
2.25
15
1.22
15
1.29

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius
statinių reikalavimus.
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ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI
Šios techninės specifikacijos skirtos šildymo ir vėdinimo sistemoms. Priemonė apima darbus,
įrengimus ir medžiagas reikalingas šildymo sistemos: projektavimą, konstrukciją, montavimą, montažo
priežiūrą, paleidimą ir aptarnaujančio personalo apmokymą.
Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, tik juos papildo.
Brėžiniai, techninės specifikacijos ir medžiagų žiniaraščiai papildo vieni kitus, nors jei jie būtų parodyti
ar paminėti tik viename iš jų.
Būtina vadovautis firmų gamintojų parengtomis taisyklėmis ir rekomendacijomis.
Montuojant šildymo sistemas, naudoti tik sertifikuotus Lietuvoje įrenginius ir gaminius. Visi
įrenginiai ir gaminiai turi atitikti nurodytus parametrus.
Visi atlikti darbai įnorminami atitinkamuose aktuose.
Šildymo ir vėdinimo sistemų montavimo, paleidimo derinimo darbus gali atlikti tik aprobuoti
specialistai, turintys licenciją šios rūšies darbams atlikti.

Šildymo sistemos perdavimas eksploatuoti
Perduodant sistemą turi būti pateikti tokie dokumentai:
-

komplektas darbo brėžinių ir aktai su įrašais atsakingų asmenų už atliktus montavimo darbus,
atitinkančius brėžinius;

-

paslėptų darbų patikrinimo aktai;

-

šildymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas;

-

sistemų šiluminio išbandymo aktas;

-

įrengimų techniniai pasai, medžiagų sertifikatai;

-

įrengimų (siurbliai, ventilių reguliuojamieji vožtuvai su elektros pavaromis) eksploatavimo
instrukcijos.

Priimant eksploatacijon šildymo sistemą turi būti nustatoma:
0
Laida

ar darbai atlikti pagal projektą ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai,
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nuolydžiai, vamzdžių lenkimas, ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, šildymo
prietaisai, sumontuota ir tinkamai veikia armatūra, apsauginiai mechanizmai, kontroliniai
matavimo prietaisai, ar tinkamai išdėstyti vandens ir oro išleidimo kranai)
-

ar nėra vandens pratekėjimų suvirinimo sandūrose, tarp vamzdžių ir šildymo prietaisų,
vamzdžių ir armatūros srieginių sujungimų ir kt.

-

ar tolygus sistemos šildymas.

Šildymo sistemos priėmimo eksploatuoti akte turi būti nurodyta:
-

sistemos hidraulinio išbandymo rezultatai;

-

šildymo sistemos šiluminio išbandymo rezultatai;

-

atsiliepimas apie atliktų darbų kokybę.

2. REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS
2.1.

Plieninių vamzdžių montavimo darbai
Rūsio patalpose vamzdynai montuojami moviniu (srieginiu) arba suvirinimo metodu.
Vamzdynų galai turi būti nupjauti stačiu kampu. Vamzdynų skersmenų ribinės nuokrypos neturi

viršyti:
išoriniams skersmenims iki 50 mm imtinai - ± 0,4 – 0,5 mm.
Vamzdynų alkūnės gaminamos lenkimo būdu („šaltu“ būdu) arba montuojamos fasoninės dalys.
Vamzdžius lenkiant „šaltai“ turi būti išlaikytas minimalus lenkimo spindulys – Rmin=3,5×Ds (Ds sąlyginis vamzdžio skersmuo). Gaminant alkūnes lenkimo būdu, vamzdžių skersmens ovališkumas
neturi viršyti 10%. Lenkimo būdu leidžiama formuoti alkūnes, kurių Ds≤25mm. Neleistinas vamzdžių
lenkimas „karštai“ (kaitinant).
Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgų ir atramų pagalba. Šilumnešio vamzdynų atramos
apriboja vamzdyno judėjimo galimybę tik ašine kryptimi. Horizontalūs vamzdynai turi būti tvirtinami
reguliuojamų pakabų pagalba.
Leistini atstumai tarp atramų:
2,0m, kai nominalus diametras yra iki 32mm;
2,5m, kai nominalus diametras yra iki 40mm;
3,0, kai nominalus diametras yra 50mm.
Vamzdžiai prie visų įrenginių ir vožtuvų turi būti tvirtinami taip, kad būtų išvengta įtempimų ar
iškraipymų pajungtoje įrangoje ir valdymo vožtuvuose.
Vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad įrangą, vožtuvus ir priedus būtų galima nuimti mažiausiai
juos išardant ir, kad nuėmus minėtus prietaisus, nereikėtų papildomų atramų.
Visi vertikalūs vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad būtų užkirstas kelias išlinkimams arba
svyravimams. Vertikalūs vamzdžiai turi turėti
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stiprius kaltos geležies arba plieno spaustukus, gerai užvertus ant vamzdžių, su prailginimais,
įsiremiančiais į pastato konstrukcijas.
Norint išvengti per didelio vamzdžių ir atšakų įtempimo, vamzdžiai turi būti įtvirtinti atsižvelgiant į
linijinius pailgėjimus. Ankeriai turi būti visiškai atskirti nuo pakabinimo mazgų ir turi būti tvirtai kaltos
ar suvirintos konstrukcijos.

Plieninių vamzdžių montavimas moviniu (srieginiu) sujungimo būdu. Vamzdžiai gali būti
jungiami srieginiu jungimo būdu arba naudojant mechanines jungtis plieniniams vamzdžiams standžiai
apspausti.
Srieginiai sujungimai turi būti vykdomi su priemonėmis plieniniams vamzdžiams paruošti:
universaliu trikoju, sriegpjove, vamzdžiapjove ir kitais reikiamas prietaisais.

Plieninių vamzdžių montavimas suvirinimo būdu. Suvirintojų kvalifikacija turi atitikti LST EN
ISO 9606-1:2017 „Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai“ arba
lygiaverčio normatyvo suvirinimo darbus gali atlikti tik suvirintojai, išlaikę suvirinimo veiklos
kvalifikacini testą (LST EN ISO 9606-1:2017 standartas arba lygiavertis pažymėjimas).
Suvirinimo siūlių kontrolė atliekama vadovautis LST EN 13480-5:2017 „Metaliniai pramoniniai
vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai“.

Suvirinimo bei kontrolės procedūroms turi būti paruošti suvirinimo procedūros aprašai (SPA).
Aprašai (SPA) ruošiami ir tvirtinami vadovaujantis:
- LST EN 1708-1:2010 „Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintųjų jungčių mazgai. 1 dalis.
Slėginiai komponentai“;
- LST EN ISO 9692-2:2000 „Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimas. 2 dalis.
Plienų lankinis suvirinimas po fliusu“;
- LST EN ISO 15607:2004 „Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Bendrosios
taisyklės“;
- LST EN ISO 15609-1:2004 „Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo
procedūrų aprašas. 1 dalis. Lankinis suvirinimas“;
- LST EN ISO 15610:2004 „Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Patvirtinimas
pagal išbandytas suvirinimo medžiagas“;
- LST EN ISO 15611:2004 „Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Patvirtinimas
pagal ankstesnę suvirinimo patirtį“.

Atliekant suvirinimo darbus, taip pat būtina vadovautis LST EN 13480-4:2017 „Metaliniai
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pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas.“
Prieš suvirinimą visi vamzdžiai ir armatūra turi būti teisingai paruošti ir sustatyti. Vamzdžių galai
turi būti stačiai nupjauti, švarūs ir su nuožulomis. Trišakiai, atsišakojimai ir kitos fasoninės dalys turi
būti su švelniais perėjimais, suvirinimo siūlė neturi mažinti nurodyto pagrindinio vamzdžio ar
atsišakojimo kiaurymės skersmens.
Visų suvirinimo siūlių metalas turi pilnai susilydyti su vamzdžių metalu, siūlėse neturi būti šlakų
bei nuodegų, jų storis negali būti mažesnis nei vamzdžių metalo. Suvirinimo elektrodai turi būti sausi ir
švarūs. Lankinio suvirinimo elektrodai negali būti naudojami, jei padengimo sluoksnis pažeistas ar
suiręs. Suvirinimo elektrodo tipas turi būti toks, kokį rekomenduoja gamintojas suvirinimo klasei ir
tipui.
Suvirinimo siūlių kontrolė atliekama tokiais būdais:
išorinio apžiūrėjimo ir matavimo - 100%;
hidraulinio bandymo;
kitais būdais, jeigu tai papildomai bus nurodyta procedūrų aprašuose (SPA).

Vamzdžių montavimas atitvarose. Vamzdžiams kertant statybines konstrukcijas turi būti
įrengiamas plieninis futliaras, kurio vidinis diametras 10-20mm didesnis už montuojamo vamzdžio
išorinį diametrą. Tarpas tarp vamzdžio ir futliaro užpildomas priemonėmis atitinkančiomis LST EN
13501-2: 2016 ir LST EN 1366-3 reikalavimus.

2.2.

Plieninių vamzdynų padengimas antikoroziniu sluoksniu
Faktoriai, lemiantys antikorozinės dangos kokybę ir ilgaamžiškumą yra: paviršiaus paruošimas,

dažymo sistema ir dažymas. Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė,
atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą,
kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Prieš dengiant dažais, visi paviršiai turi būti įvertinti ir
apdoroti pagal LST EN ISO 8504-1:2002 „Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais
susijusiais produktais. Paviršiaus paruošimo metodai. 1 dalis. Bendrosios nuostatos“. Danga turi būti
gerai sukibusi su pagrindu.
Darbų metu, siekiant sumažinti kondensaciją ant paruošiamo paviršiaus, vamzdyno paviršiaus
temperatūra turėtų būti bent 3°C didesnė už aplinkos rasos taško temperatūrą.
Esami vamzdynai nuriebinami, nušveičiami, nutepami rūdžių surišėju ir nudažomi apsauginiais
dažais. Visi sumontuotų vamzdynų paviršiai nuvalomi nuo nešvarumų, atstatoma, jeigu pažeista,
apsauginė danga ir taip paruošti vamzdynai dažomi dviem sluoksniais aprobuotos antikorozinės dangos
sluoksniais. Antikorozinė danga turi būti atspari temperatūrai iki +110oC. Dažymas atliekamas pagal
dažų gamintojo pateiktas instrukcijas ir lenteles.
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Korozijos kategorija pagal aplinkos poveikį – C2. Pagal „LST EN ISO 12944-2:2018 Dažai ir lakai.
Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos
klasifikavimas“.

2.3.

Šildymo sistemos praplovimas
Praplovimo metu būtina izoliuoti visus šilumokaičius įrengiant laikinas apylankas. Vamzdynai

plaunami sekcijomis.
Plovimui reikia naudoti vandenį ir suslėgtąjį orą arba vien vandenį, kurio kiekis 4–5 kartus
viršija šildymo sistemos eksploatacinį debitą. Išplovus surašomas atlikto darbo aktas. Pageidautina,
kad vamzdynų praplovimo metu vandens greitis vamzdynuose būtų nemažesnis kaip 1,8 m/s.
Šildymo sistema plaunama, kol vanduo tampa visai švarus.
Po praplovimo išvalomi visi filtrai, išleidžiamas vanduo ir pasiruošiama sistemos užpildymui.

2.4.

Šildymo sistemos hidraulinis bandymas
Vamzdynų bandymas vykdomas prieš apdailos darbų pradžią. Vamzdynų izoliavimas, kanalų, nišų,

angų užtaisymas atliekamas, išbandžius sumontuotus vamzdynus. Hidraulinis bandymas vykdomas,
esant teigiamai temperatūrai patalpose. Jei išorės oro temperatūra žemesnė kaip +1 °C, vamzdynas
užpildomas 50–60 °C vandeniu, hidraulinis bandymas atliekamas vandens temperatūrai sumažėjus iki 45
°C temperatūros. Pastebėjus defektų, kuriems pašalinti reikia daug laiko, vanduo iš vamzdynų nedelsiant
išleidžiamas.
Užpildžius vamzdyną vandeniu, sistema išbandoma 5.2 barų bandomuoju slėgiu (1.3 didžiausio
leistino eksploatacinio slėgio (su radiatoriais ne didesniu kaip 0,6 MPa slėgiu)). Hidraulinio bandymo
trukmė ne mažiau kaip 2 valandos. Šio bandymo metu visi vamzdyno komponentai ir suvirinimo siūlės
turi būti įdėmiai apžiūrimos. Hidraulinio bandymo metu neturi būti pastebėta jokių pratekėjimų.
Bandymo rezultatai patenkinami, jei bandymo metu slėgis nesumažėjo, nepastebėta įtrūkimų,
vandens tekėjimo ar rasojimo per vamzdžių sieneles ar armatūrą.
Bandymo metu reikia naudoti spyruoklinius manometrus, kurių tikslumo klasė 1,6, skersmuo - 160
mm, padalos vertė 0,01 MPa ir bandomasis slėgis rodomas manometro skalės antrame trečdalyje.
Šildymo sistemos įrengimas ir priėmimas naudojimui turi būti vykdomas remiantis „Šilumos
tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklėmis“.

2.5.

Šildymo sistemos šiluminis bandymas
Įjungiant sumontuotą šildymo sistemą, būtina atlikti šiluminį bandymą. Šiluminio bandymo metu

sistema derinama ir reguliuojama teisės aktų nustatyta tvarka. Bandymo rezultatai įforminami aktu.
Šiluminio bandymo metu šilumnešio temperatūra turi atitikti nustatytąją temperatūros grafike pagal
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lauko oro temperatūrą. Šiluminis sistemos išbandymas vykdomas 7 valandas.
Jei šildymo sistemos šiluminio bandymo nėra galimybių atlikti nešildymo sezono metu, tai reikia
atlikti prasidėjus šildymo sezonui.
Kontroliniais taškais laikyti:
1. kiekvieno stovo (esant dvivamzdei sistemai – tiekimo ir grąžinimo stovų) atkarpas, esančias 0,2–
0,5 m atstumu nuo prijungimo prie magistralės vietos;
2. atkarpas ties kiekvieno stovo viduriu, esančias 0,2–0,5 m atstumu nuo atšakų į šildymo prietaisus
(penkių aukštų pastate kontrolinis taškas bus 3 aukšte, devynių aukštų pastate kontrolinis taškas bus 5
aukšte, panašiai nustatomos kontrolinių taškų vietos kitokio aukščio pastatuose).

2.6.

Šildymo sistemos paleidimo, derinimo darbai
Objekte įrengus rekomenduojamą balansavimo ir reguliavimo armatūrą šildymo sistemą būtina

teisingai subalansuoti. Hidraulinis balansavimas atliekamas naudojant matavimo – balansavimo
aparatą, kurio pagalba išmatuojami ir nustatomi reikalingi srautai atskirose sistemos dalyse (pvz. atšakos
į aukštus, stovai, magistraliniai vamzdynai, kolektoriai, vėdinimo sistemų aprišimo mazgai ir pan).
Teisingo hidraulinio balansavimo tikslas yra ne tik nustatyti reikalingus srautus, tačiau patikrinti ar
sistemos teisingai sumontuotos, ar srautai pakankami. Pagrindinis teisingo balansavimo tikslas - atlikus
sistemos hidraulinį subalansavimą, optimizuoti siurblio suvartojamos energijos sąnaudas (nustatyti
projektinį darbo tašką), t.y. turi būti numatyti balansiniai ventiliai bendram sistemos srautui išmatuoti. Iš
praktikos nustatyta, kad atlikus teisingą hidraulinių sistemų balansavimą, bendros visų sistemos siurblių
suvartojamos energijos sąnaudos sumažėja apie 50% ir dar daugiau. Subalansavus hidraulinę sistemą,
užsakovui turi būti priduotas balansavimo protokolas, įrodantis realią hidraulinės sistemos būseną (ar
teisingai sumontuota sistema, ar srautai sistemoje paskirstyti teisingai, ir ar ji tikrai dirbs taip, kaip
užsakovas tikėjosi investuodamas į šį projektą).
Rekomenduojama šildymo sistemos balansavimo darbų seka:
1.

Termostatinio

vožtuvo

išankstinis

nustatymas

nustatomas

pagal

gamintojo

rekomendacijas;
2.

Balansinių ventilių sureguliavimas su balansavimo aparatu pagal reikiamus srautus;

3.

Balansavimo protokolo užpildymas pagal nustatytas reikšmes;

4.

Termostatinių elementų montavimas ant termostatinių vožtuvų.

Šildymo sistemos įrengimas ir priėmimas naudojimui turi būti vykdomas remiantis „Šilumos tinklų
ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis“.

2.7.

Šildymo sistemos demontavimo darbai
Demontuojami radiatoriai, vamzdynai ir ant jų įrengtą šiluminė izoliacija, uždarymo sklendės ant
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stovų ir magistralių, prie radiatorių įrengti trieigiai srautus skiriantys vožtuvai. Radiatoriai, armatūra ir
vamzdynai gavus užsakovo sutikimą, išvežami iš statybos aikštelės.
Metaliniai radiatoriai, vamzdynai ir armatūra priduodami į metalo supirkimo aikšteles, šiluminė
izoliacija supakuojama į sandarius maišus ir priduodama utilizuojančiai įmonei.
Atliekant demontavimo darbus darbuotojai aprūpinami apsaugos priemonėmis (AAP) - šalmais,
ausinėmis, kvėpavimo apsaugos puskaukėmis, batais ir kt. įprastine darbo apranga.
Ardant seną izoliaciją, draudžiama smūgiuoti į vamzdynų sienas bei armatūrą. Ardant izoliaciją,
būtinai reikia naudoti AAP. Siekiant išvengti dulkėjimo, ardomą izoliaciją reikia sudrėkinti.

2.8.

Magistralinių vamzdynų ir armatūros žymėjimas
Ant vamzdynų turi būti uždažomi pagrindinės spalvos žiedai, o ant jų – papildomos spalvos žiedai

(pagal lentelę). Žiedų dydis nurodytas „Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir
saugaus eksploatavimo taisyklių“ V skyriuje.
Šilumnešis

tiekiamas
grąžinamas

Terpės parametrai
Slėgis Ps, Temperatūra
MPa
, °C
≤ 8,0
≤ 250
≤ 8,0
≤ 250

Pagrindinės
spalvos žiedas

Papildomos
Spalvotų
spalvos žiedas žiedų kiekis

žalia
žalia

geltona
ruda

vienas
vienas

Ant magistralinių vamzdynų žymimos rodyklės, rodančios šilumnešio tekėjimo kryptį.
Ant ventilių, sklendžių ir jų pavarų rašomi tokie užrašai: uždaromosios arba reguliuojamosios
armatūros numeris arba sutartinis ženklinimas, atitinkantis eksploatacines schemas ir instrukcijas.
Rodyklės, rodančios pavaros (ratuko) sukimo kryptį uždarant (U) ir atidarant (A) armatūrą.

2.9.

Natūralaus vėdinimo kanalų valymas
Daugiabučių namų vėdinimo kanalų valymo eiga:
Prieš atliekant vėdinimo kanalų pravalymą, dezinfekavimą, vėdinimo angas į butus reikia laikinai

užsandarinti.
Nuo ventiliacijos kanalų (šachtų) vidinių paviršių šalinamas susikaupusių teršalų kiekis. Valymas
atliekamas sausu būdu nuo dulkių ir kt. susikaupusių nešvarumų. Valymą sudaro ventiliacijos kanalų
vidinio paviršiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su įvairaus agresyvumo ir diametro
besisukančiais šepečiais. Naudojami atitinkamai pagal šachtos diametrą: apvalūs šepečiai Ø100, Ø150,
Ø200 ir Ø250 arba kvadratiniai šepečiai 100x100,150x150, 200x200 ir 250x250.
Dulkėms iš ventiliacijos kanalų ištraukti naudojama vakuuminė ištraukimo įranga: dulkės ir
šiukšlės nešamos oro srovės patenka į siurblių filtrus. Jeigu šachtoje yra įstrigusios stambios ir sunkios
atliekos, pavyzdžiui buteliai ar plytos, tokiu atveju šių daiktų pašalinimas sprendžiamas kiekvienu atveju
individualiai. Gali būti, kad vienintelis būdas tokias atliekas pašalinti yra tik pro bute esančią vėdinimo
angą.
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Visiškai užtikrinti vėdinimo kanalų vidinio paviršiaus švarą, atliekama vėdinimo kanalų baigiamoji
dezinfekcija, kuriai naudojamas žmonių sveikatai nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas biocidas.
Ventiliacijos šachtų sienelės apdorojamos nuo kenksmingų žmogaus sveikatai mikroorganizmų (pelėsio,
virusų, bakterijų, alergenų), jeigu reikia ir nuo parazitų (žmonių kirmėlinių ligų įvairių sukėlėjų askaridžių, spalinių, mažojo kaspinuočio kiaušinėlių).
Rekomenduojami panaudoti biocidai: F210 Hygisept, Sanosil Super 25 Ag ar kiti analogiški
produktai skirti „daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalams dezinfekuoti“ ir patvirtinti
visuomenės sveikatos centre.

Saugos reikalavimai valymo darbams ir dezinfekcijai:
- ne vėliau kaip prieš tris dienas iki vėdinimo kanalų dezinfekcijos pradžios namo gyventojai
privalo būti informuoti apie numatomus atlikti darbus, jų pradžią ir pabaigą bei būtinumą sandariai
uždengti vėdinimo kanalų angas butuose;
- suteikti gyventojams sveikatos saugos informaciją apie dezinfekcijai naudojamą tirpalą;
- informuoti gyventojus, kad, nors darbinis tirpalas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai,
siekiant išvengti potencialaus poveikio sveikatai reikia vengti įkvėpti rūko/ aerozolio;
- užtikrinti, kad gyventojų butuose būtų sandariai uždengtos vėdinimo kanalų angos;
- įspėti gyventojus, kad vėdinimo kanalų angos gali būti atidengtos tik praėjus valandai po
dezinfekcijos procedūros pabaigos;
- negalint užtikrinti, kad bute dezinfekcijos metu ir valandą po jos bus sandariai uždengtos
vėdinimo kanalų angos, to buto vėdinimo kanalų dezinfekcija neatliekama.

Reikalavimai dezinfekciją atliekančiai įmonei, darbų pridavimui ir atliktų darbų
dokumentacijai:
Rangovas, atlikęs darbus, pateikia sekančią dokumentaciją:
- Naudojamų medžiagų Saugos Duomenų Lapus, atitinkančius ES reglamento 1907/2006/EBREACH 31 str. II priedo reikalavimus;
- Galiojantį biocido autorizacijos liudijimą;
- VSVP Licencijos kopiją;
- Licencijuotų juridinių asmenų, atliekančių dezinfekciją, atliktų darbų ataskaitą-deklaraciją
(Lietuvos higienos normos);
- Ataskaita-deklaracija pateikiama VSC Užkrečiamų Ligų ir AIDS Centro Epidemiologinės
Priežiūros Skyriui ir užsakovui;
- Atliktų darbų aktai;
- Atliktų darbų sąmata;
DOKUMENTO ŽYMUO

1915-01-TDP-ŠV.TS

LAPAS

LAPŲ

LAIDA

8

15

0

- Užpildomas Statybų žurnalas.

Šiluminės energijos apskaita montavimo, paleidimo derinimo darbai

2.10.

Šilumos daliklių montavimas, konfigūravimas
Šilumos daliklių montavimas turi būti atliktas remiantis daliklių gamintojo pateiktomis
montavimo instrukcijomis.
Darbus gali atlikti tik įmonė turinti specialias aparatines bei programines priemones daliklių
montavimui bei konfigūravimui:
-

specializuotą taškinio suvirinimo aparatą daliklių tvirtinimui prie radiatorių;

-

daliklių bei skaitiklių radijo modulių gamintojo specializuotą programinę bei aparatinę įrangą
įrenginių konfigūravimui;

-

specializuotą programinę įrangą telemetrijos įrenginio konfigūravimui;

Sumontavus daliklį turi būti atlikti jo konfigūravimo darbai. Konfigūravimo metu turi būti suvesti
sekantys koeficientai:
-

koeficientas, įvertinantis radiatoriaus galingumą (dydį) – kadangi skirtingo dydžio radiatoriai,
atiduoda skirtingą šilumos kiekį;

-

koeficientas, įvertinantis radiatoriaus konstrukciją, medžiagą - priklausomai nuo radiatoriaus
konstrukcijos bei medžiagos iš kurios pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti tą pačią
temperatūrą reikalingas skirtingas šilumos kiekis (nevertinamas, jeigu projekte naudojami
vienodos konstrukcijos radiatoriai).

Duomenų surinkimo įrangos montavimas, konfigūravimas
Duomenų surinkimo įrangos montavimo, konfigūravimo, paleidimo – derinimo darbai turi būti
vykdomi remiantis gamintojo pateiktomis montavimo bei konfigūravimo instrukcijomis.

3. REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS)
3.1. Termostatinis vožtuvas su termostatiniu davikliu
Termostatinis vožtuvas su tiksliu išankstiniu nustatymu ir matomomis nustatymo reikšmėmis.
Termostatinis daviklis su dujomis užpildytu termostatu. Temperatūros reguliavimo ribos nuo 16°C
iki 28°C. Laiptinėse esantiems davikliams keliami reikalavimai nurodyti medžiagų žiniaraštyje.
Eil. Nr.
1
2
3
4

Techniniai duomenys
Ventilio skersmuo
Mažiausia/didžiausia darbinė temperatūra (Td)
Mažiausia/didžiausia eksploatacinė temperatūra (Ts)
Didžiausias eksploatacinis slėgis (Ps)

Reikalavimai
DN 15
5 – 65 oC
0 – 110 oC
4 bar

Termostatiniai vožtuvai turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus:
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- LST EN 215:2004/A1:2006 „Termostatinės radiatorių sklendės. Reikalavimai ir bandymo
metodai“.

3.2. Šilumos apskaitos sistema
Sistema skirta vartotojų sunaudotų energetinių išteklių individualiai apskaitai. Kiekvienam
šilumos vartotojui suteikia galimybę reguliuoti individualiai suvartojamos šilumos kiekį.
Sistema surenka duomenis iš šilumos apskaitos prietaisų ir karšto vandens skaitiklių, taip pat
individualiai apskaito šilumos suvartojimą. Duomenys iš individualių apskaitos prietaisų surenkami
vienu metu - tai leidžia tiksliai apskaičiuoti energetinių resursų suvartojimą. Duomenys surenkami
eliminuojant galimas "žmogiškojo faktoriaus" klaidas.
Sistemos pritaikymo variantas: individuali šildymo apskaitos sistema su šilumos dalikliais –
indikatoriais.
Duomenys iš šilumos daliklių surenkami antenų-duomenų kaupiklių pagalba (montuojami
laiptinėse). Ir papildomo duomenų kaupiklio įrengto šilumos punkte su jungtimis kompiuteriui.

3.2.1. Duomenų kaupiklis
Eksploatacinis darbo laikas – ne mažiau 10 metų. Su GPRS ir Ethernet sąsąjomis, kurių pagalba
šilumos apskaitos ir valdymo sistemos duomenys perduodami į administruojančios įmonės energetinių
resursų apskaitos sistemą. Nesant duomenų perdavimo galimybės duomenys turi būti saugomi
valdiklyje.

3.2.2. Antena
Naudojama automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi šilumos
daliklių pagalba ir radijo bangomis perduodami į duomenų koncentratorius (aukšto antenas). Toliau
duomenys perduodami iš duomenų koncentratoriaus (aukšto antenos) į duomenų kaupiklį.

3.2.3. Šilumos daliklis-indikatorius
Turi būti naudojami dviejų temperatūros daviklių šilumos dalikliai: vienas aplinkos
temperatūros, kitas – radiatoriaus paviršiaus temperatūros matavimui.
Daliklis turi pradėti veikti kai šilumnešio temperatūra viršija 30oC, o aplinkos temperatūros ir
vidutinės šilumnešio temperatūros skirtumas viršija 4oC
Turi būti numatytos sekančios apsaugos nuo nesankcionuotų veiksmų:
nuėmus daliklį nuo radiatoriaus, turi būti fiksuojamas įspėjantis pranešimas su laiko žyme;
bandant „apgauti“ daliklį jį apšildant (uždengiant antklode, ar kitaip), daliklis turi pereiti į
vieno daviklio darbo režimą, kuriame priimama, kad kambario aplinkos temperatūra yra lygi
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20oC;
Techninės charakteristikos:
1.

Daliklio veikimo diapazonas - tmin,š=30oC, tmax,š= 90oC (tmin,š, tmax,š – šilumnešio temperatūra
šildymo sistemoje).

2.

Daliklio atmintyje turi būti fiksuojami:
suvartojimas per paskutinius metus;
paskutinių 11 mėnesių daliklių rodmenys (mėnesių archyvas)
kiekvieno šildymo sezono mėnesio minimali, vidutinė bei mažiausia užfiksuota
radiatoriaus temperatūra;
Turi būti integruotas radijo ryšio modulis: veikimo dažnis 868MHz,

galingumas –

<5mW; duomenys turi būti koduojami.
3.

Korpuso apsaugos klasė neblogesnė nei – IP42;

4.

Ekranas vietinei duomenų peržiūrai – LCD, ne mažiau nei 5 skaitmenų indikatorius su ne
mažiau kaip 2 papildomais simboliais;

5.

Dalikliai turi turėti IrDA sąsają konfigūravimui;

6.

El. maitinimas – ličio baterija. Baterijos tarnavimo trukmė – ne mažiau 10 metų
Dalikliai turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus:
- EN 834:1995 - Šilumos sąnaudų dalikliai patalpų šildymo radiatorių sunaudotai šilumai
nustatyti. Elektros energijos maitinami prietaisai.
- EN 13757-4:2005 - Skaitiklių ryšio ir jų nuotolinio skaitymo sistemos. 4 dalis. Belaidis skaitiklių
rodmenų skaitymas (skaitiklių rodmenų skaitymas nuo 868 iki 870 MHz artimojo nuotolio
įtaisų juostoje.

3.2.4. Energetinių resursų apskaitos ir informacinė sistema
Turi būti įdiegta priemonė - Energetinių resursų apskaitos ir

informacinė sistema - skirta

autorizuotų vartotojų prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. standartinės interneto naršyklės lange) būtų
atliekamos sekančios funkcijos:
• asmeninių vykdomų energijos taupymo priemonių efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingų
periodų apskaitos duomenis.
• pagal patvirtintą metodiką namo išeities bei šilumos daliklių duomenų automatiškas
paskaičiavimas (šiluminės energijos suvartojimas kiekvienam gyventojui).

3.3.

Automatinis balansinis ventilis
Automatiniai balansavimo ventiliai skirti slėgio perkryčio palaikymui. Automatiniai balansavimo

ventiliai susideda iš dviejų vožtuvų. Tiekime montuojamas balansinis ventilis su matavimo atvamzdžiais
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su galimybe prijungti impulsinį vamzdelį. Grąžinime montuojamas slėgio perkryčio reguliatorius.
Slėgio perkryčio reguliatorius nuo DN15 iki DN100 tiekiamas kartu su impulsiniu vamzdeliu.
Slėgio perkryčio nustatymo ribos (5-25 kPa, 20-40kPa, 35-75kPa, 60-100kPa) priklausomai nuo vožtuvo
diametro. DN15 iki DN40 su išoriniu arba vidiniu sriegiu. Nustatymas gali būti keičiamas bet kokiose
darbo sąlygose. Slėgio perkryčio reguliatoriaus nustatymas linijinis: 1 apsisukimas lygus 1 kPa arba 2
kPa, priklausomai nuo diametro. Slėgio perkryčio nustatymas vykdomas su standartiniu šešiakampiu
raktu.DN15-50 slėgio perkryčio reguliatoriai turi būti su drenažo čiaupu. DN15-40 tiekiami su
gamykline šilumos izoliacija, tinkančia naudoti iki 80°C. Balansinis ventilis tiekime turi būti su srauto
matavimo galimybe.
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6

Techniniai duomenys
Ventilio skersmuo
Ventilio tipas
Prijungimas
Mažiausia/didžiausia darbinė temperatūra (Td)
Mažiausia/didžiausia eksploatacinė temperatūra (Ts)
Didžiausias eksploatacinis slėgis (Ps)

Reikalavimai
DN 15
balansinis
movinis
5 – 65 oC
0 – 110 oC
4 bar

Balansavimo vožtuvas turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus:
- LST EN 19:2016 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių ženklinimas“;
- LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai
bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“;
- LST EN 12288:2010 „Pramoninės sklendės. Vario lydinių sklendės“;

3.4.

Plieniniai vamzdžiai
Vamzdžiai gaminami iš bendros paskirties anglinio plieno.
Galimos plieno markės: P195TR1; P195TR2; P235TR1; P235TR2; P265TR1; P265TR1.
Reikalavimai
Eil. Techniniai duomenys
Nr.
1
Plieno mechaninės savybės:
2
tempimo įtempimas
Rm ≥ 320 N/mm2
3
takumo riba
REH ≥ 195 N/mm2
pailgėjimo koeficientas
4
As ≤ 25%
5
Bandomasis plieninių vamzdžių slėgis (nemažesnis kaip)
2,5 MPa (25 bar)
6
Mažiausia/didžiausia vamzdžio temperatūra (nemažesnė kaip)
0 – 140 oC
Plieninių vamzdžių plienas ir jungiamoji armatūra turi atitikti toliau išvardintų standartų

reikalavimus:
-

LST EN 10217-2:2003/A1:2005 „Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui.
Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Aukštesnėje temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo ir
legiruotojo plieno vamzdžiai, suvirinti elektra“

-

LST EN 10217-5:2003/A1:2005 „Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui.
Techninės tiekimo sąlygos. 5 dalis. Lankinio
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suvirinimo po fliusu, aukštesnėje temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo ir legiruotojo
plieno vamzdžiai“

3.5.

Šiluminė izoliacija
Dengti armuota aliuminio folijos danga. Su lipnia juostele ant išilginės siūlės. Šiluminė ir

priešgaisrinė izoliacija skirta apsaugoti vamzdynus nuo užšalimo ir paviršiaus kondensacijos.
Sujungimų, armatūros ir kitų elementų izoliacija išardoma.
Izoliacijos storis turi būti nemažiau nei nurodyta „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos
izoliacijos įrengimo taisyklių“ 1 priede. Kai terpės temperatūra mažesnė kaip 100 °C arba lygi jai,
izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 35 °C esant projektinei aplinkos
temperatūrai 20 °C. Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą šilumos tinklų
naudojimo laiką.
Šiluminė izoliacija turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus:
- LST EN 13467:2018 „Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai.
Suformuotos vamzdynų izoliacijos matmenų, statmenumo ir tiesiškumo nustatymas“;
- LST EN 14303:2016 „Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai.
Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Specifikacija“.
Techninės charakteristikos:
Šilumos laidumo koeficientas:
Temperatūra [°C]
10
50
λ [W/mK]
0,033
0,037
Didžiausia eksplotavimo temperatūra: 250°C

100
0,044

Degumo klasifikacija: A2L-s1,d0
Trumpalaikis vandens įmirkis: ≤ 1 kg/m²
Vandens garų difuzinė varža: Sd ≥ 200 m
Vandenyje tirpių chloridų jonų kiekis Ne daugiau nei 10 ppm (10 mg/1 kg gaminio)
Tankis: 100 kg/m3

3.6. Plieniniai štampuoti radiatoriai, šoninio pajungimo
Gaminami iš šaltai valcuoto plieno. Gamykloje kiekvieno radiatoriaus išorinis paviršius
nuriebalinamas, mechaniškai nuvalomas, fosfatuojamas bei gruntuojamas, o vidinis paviršius
padengiamas antikorozine danga. Spalva - RAL9010. Dažai turi būti nekenksmingi, be organinių
tirpiklių, formaldehidų, sunkiųjų metalų ir kitų chemiškai kenksmingų medžiagų. Kiekvienas radiatorius
pristatomas į vietą gamyklinėje pakuotėje. Ant pakuotės turi būti nurodytas šildymo prietaiso tipas ir
matmenys. Radiatoriai turi būti patiekiami kartu su aklėmis, kronšteinais ir nuorintojais.
Radiatoriams taikomi techniniai reikalavimai:
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Eil. Nr.
1
2
3
4

Techniniai duomenys
Mažiausia/didžiausia darbinė temperatūra (Td)
Mažiausia/didžiausia eksploatacinė temperatūra (Ts)
Darbinis slėgis (Pd)
Didžiausias eksploatacinis slėgis (Ps)

Reikalavimai
5 – 65 oC
0 – 110 oC
2,1 bar
4 bar

Radiatoriai turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus:
- LST EN 442-1:2015

„Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės specifikacijos ir

reikalavimai“;
- LST EN 442-2:2015

„Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios

nustatymas“.

3.7.

Rutulinis ventilis
Uždarymo vožtuvas turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus:
- LST EN 19:2016 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių ženklinimas“;
- LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai
bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“;
- LST EN 16722:2016 „Pramoninės sklendės. Sklendžių su srieginiais galais atstumai tarp galų ir
tarp centro ir galo“.
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7

3.8.

Techniniai duomenys
Ventilio skersmuo
Ventilio tipas
Korpusas
Prijungimas
Mažiausia/didžiausia darbinė temperatūra (Td)
Mažiausia/didžiausia eksploatacinė temperatūra (Ts)
Didžiausias eksploatacinis slėgis (Ps)

Reikalavimai
DN 15 – 32
rutulinis
bronzinis
movinis
5 – 65 oC
0 – 110 oC
4 bar

Drenažinis ventilis
Vandens išleidimo įtaisas susideda iš rutulinio ventilio ir vamzdyno. Iš atskirų šildymo sistemos

vamzdynų vanduo išleidžiamas ir trišakio su kamščiu pagalba.
Eil. Nr.
Techniniai duomenys
Reikalavimai
1
Ventilio skersmuo
DN 15-DN25
2
Ventilio tipas
rutulinis
3
Korpusas
žalvarinis
4
Prijungimas
movinis
5
Mažiausia/didžiausia darbinė temperatūra (Td)
5 – 65 oC
6
Mažiausia/didžiausia eksploatacinė temperatūra (Ts)
0 – 110 oC
7
Didžiausias eksploatacinis slėgis (Ps)
4 bar
Uždarymo vožtuvas turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus:
- LST EN 19:2016 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių ženklinimas“;
- LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai
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bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“;
- LST EN 16722:2016 „Pramoninės sklendės. Sklendžių su srieginiais galais atstumai tarp galų ir
tarp centro ir galo“.

3.9.

Automatinis nuorintojas
Eil. Nr. Techniniai duomenys

3.10.

1

Konstrukcija

2
3
4
5
6

Korpusas
Prijungimas
Mažiausia/didžiausia darbinė temperatūra (Td)
Mažiausia/didžiausia eksploatacinė temperatūra (Ts)
Didžiausias eksploatacinis slėgis (Ps)

Reikalavimai
Sumontuotas kartu su
uždarančiu vožtuvu
bronzinis
movinis
5 – 65 oC
0 – 110 oC
4 bar

Ventiliacinės grotelės
Ventiliacinės grotelės yra skirtos montuoti ventiliacinių šachtų išvedimams gyvenamosiose

patalpose. Grotelės pagamintos iš ABS plastiko. Komplektuojamos su tinkleliu nuo vabzdžių. Vidinė
grotelių dalis lengvai išimama. Grotelės baltos spalvos. Grotelės prie sienos tvirtinamos varžtais.
Vėdinimo įranga turi atitikti toliau išvardintų standartų reikalavimus:
- LST EN 13141-1:2004 „Pastatų vėdinimas. Gyvenamųjų pastatų vėdinimo komponentų/gaminių
eksploatacinių charakteristikų bandymai. 1 dalis. Išorėje ir patalpose montuojami oro pertekėjimo
įtaisai“;
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ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS
SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eil.
Nr.

Pavadinimas
ŠILDYMAS
Duomenų kaupiklis, su programine įranga (lietuvių
kalba), prijungimu, laidais ir kt. kompl. dalimis. Su
nuotoliniu nuskaitymu. Pilnas suderinamumas su UAB
„Kupiškio komunalininkas“ naudojama energetinių
resursų apskaitos sistema.
Duomenų perdavimo antena-duomenų kaupiklis, su
prijungimu, laidais ir kt. kompl. dalimis
Šilumos daliklis su integruotu radijo ryšio moduliu, su
tvirtinimo komplektu (radiatoriams)
Plieninis radiatorius su tvirtinimo detalėmis ir kt. kompl.
dalimis 11/500/700; T3/T4 - 65/45°C, Ps=4bar, Ts=110°C
Tas pats: 11/500/900
Tas pats: 22/500/400
Tas pats: 22/500/500
Tas pats: 22/500/600
Tas pats: 22/500/800
Tas pats: 22/500/900
Tas pats: 22/500/1200
Tas pats: 22/500/1400
Tas pats: 22/900/700
Tas pats: 33/400/1800
Tas pats: 33/500/1800
Termostatinis vožtuvas su termostatiniu davikliu
(reguliavimo ribos 16-28°C) DN15, Ps=4bar, Ts=110°C
Termostatinis vožtuvas su termostatiniu davikliu (16°C,
antivandalinis) DN15, Ps=4bar, Ts=110°C
Automatiniai balansiniai ventiliai DN15:
balansinis ventilis su matavimo atvamzdžiais;
slėgio perkryčio reguliatorius;
impulsinis vamzdelis.
Rutulinis ventilis DN15, Ps=4bar, Ts=110°C
Tas pats: DN20
Tas pats: DN32

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

0
Laida

2019-04
Išleidimo data

Stoties g. 12-14, Šiauliai, Lietuva,
LT-77157, Mob. tel.: 8 652 81853

37970 SPV
35146 SPDV

G. Anglickas
E. Povilaitis

PROJEKTO UŽSAKOVAS:

LT

Mato
vnt.

TS 2.9
TS 3.2.1
TS 3.2.4

kompl

1

Siemens AMR
arba analogas

kompl

4

Siemens AMR
arba analogas

kompl

72

Siemens AMR
arba analogas,
butuose

TS 3.6

kompl

4

Kermi arba
analogas

TS 3.6
TS 3.6
TS 3.6
TS 3.6
TS 3.6
TS 3.6
TS 3.6
TS 3.6
TS 3.6
TS 3.6
TS 3.6

kompl
kompl
kompl
kompl
kompl
kompl
kompl
kompl
kompl
kompl
kompl

2
16
8
8
4
8
12
4
2
5
1

-//-

TS 3.1

kompl

72

butuose

TS 3.1

kompl

2

laiptinėse

TS 3.3

kompl

20

TS 3.7
TS 3.7
TS 3.7

vnt
vnt
vnt

32
8
4

TS 2.9
TS 3.2.2
TS 2.9
TS 3.2.3

Kiekis Pastabos

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)
UAB "STATINIO
PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Atestato
Nr.

Žymuo

UAB "Kupiškio komunalininkas"

2019
2019

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Kupiškyje, Gedimino
g. 19, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAIDA

Sąnaudų kiekių žiniaraštis
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LAPAS LAPŲ

1

2

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.

Drenažinis ventilis su akle DN15, Ps=4bar, Ts=110°C
Tas pats: DN25
Automatinis nuorintojas Ps=4bar, Ts=110°C
Plieniniai vamzdžiai su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo
elementais DN15
Tas pats: DN20
Tas pats: DN25
Tas pats: DN32
Tas pats: DN50
Akmens vatos kevalai 20 mm storio su aliuminio folijos
plėvele vamzdžiui DN15
Akmens vatos kevalai 30 mm storio su aliuminio folijos
plėvele vamzdžiui DN20
Akmens vatos kevalai 40 mm storio su aliuminio folijos
plėvele vamzdžiui DN25
Tas pats: DN32
Tas pats: DN50
Angų atitvarose ir perdangose įrengimas ir užtaisymas
vamzdžiams su daline apdaila Ø15 – Ø50
Plieninių vamzdynų paviršių šveitimas (valymas),
nutepimas rūdžių surišėju, gruntavimas ir dažymas du
kartus
Magistralinių vamzdynų ir armatūros žymėjimas
Sistemos praplovimas
Sistemos šiluminis bandymas
Sistemos hidraulinis bandymas
Sistemos paleidimo - derinimo darbai
Papildomi darbai
Šiluminės trasos alsuoklio atitraukimas
ESAMOS ŠILDYMO SISTEMOS
DEMONTAVIMAS
Vamzdynų izoliacijos demontavimas
Vamzdynų demontavimas iki d50
Uždaromosios armatūros demontavimas (trišakiai,
sklendės) iki d50
Radiatorių demontavimas
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TS 3.8
TS 3.9

vnt
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4
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TS 3.4

m
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KAN-therm
arba analogas

TS 3.4
TS 3.4
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TS 3.4

m
m
m
m
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5

-//-

TS 3.5

m
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Paroc arba
analogas
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m
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5
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1

TS 2.2
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TS 2.8
TS 2.3
TS 2.5
TS 2.4
TS 2.6

sist.
m³
sist.
m³
sist.

1
0,56
1
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1

kompl

1

TS 2.7
TS 2.7

m³
m

1,06
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TS 2.7

vnt
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TS 2.7

vnt

74

TS 3.10

vnt
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TS 2.9

m
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1

-//-//-//-

-//-

VĖDINIMAS
47.
48.
49.

Ventiliacinės grotelės
Natūralaus vėdinimo kanalų išvalymas, dezinfekavimas ir
sutvarkymas
Oro išmetimo kaminėlių paaukštinimas - min. 40cm virš
apšiltinto stogo (išsamiau žr. AR 4 lapą)
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