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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS
Daugiabučio gyvenamojo namo Gedimino g. 75, Kaišiadoryse atnaujinimo (modernizavimo) projektas
šildymo ir vėdinimo sistemų techninis darbo projektas atliktas vadovaujantis projektavimo užduotimi ir kitais
privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.
Norminiai dokumentai ir taisyklės:
1.

Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

2.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 1996 m. kovo 19 d., Nr. I-1240, Vilnius;

3.

LST EN 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

4.

LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“;

5.

LST EN 12858:2012+A1:2014 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų projektavimas;

6.

LST EN 16798-1 „Pastatų energinis naudingumas. Pastatų vėdinimas. 1 dalis. Pastatų energinio naudingumo
projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos įvesties parametrai, susiję su patalpų oro kokyke, šilumine aplinka,
apšvietimu ir akustika. M1-6 modulis;

7.

RSN 156-94

„Statybinė klimatologija“;

8.

HN 42:2009

„Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“;

9.

HN 33:2011

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų

aplinkoje”;
10.

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. Patvirtintos Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338;

11.

Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės“. Patvirtintos Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-250;

12.

STR 2.05.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“. Patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289, Vilnius;

13.

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“. Patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, Vilnius;

14.

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754, Vilnius;

15.

„Gyvenamųjų

pastatų

gaisrinės

saugos

taisyklės“.

Patvirtintos

Priešgaisrinės

saugos

ir

gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64.
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Techniniams skaičiavimams priimti sekantys klimatiniai duomenys:
- lauko oro temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu:
(pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 4.6 lentelę, parametras B)

-23ºC;

- lauko oro temperatūra šiltuoju metų laikotarpiu:
(pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 4.6 lentelę, parametras B)

+24,9ºC;

- šildymo sezono vidutinė temperatūra, kai
vidutinė paros oro temperatūra žemesnė už 10 ºC:
(pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 2.6 lentelę)

+0,7ºC;

- šildymo sezono trukmė:

219 parų;

- patalpų vidaus projektinė temperatūra žiemos metu:

+21,0ºC;

- šildymo sistemos darbinė temperatūra darbinė/paduodama
(prie kurios parinkti šildymo prietaisai ir vamzdynai):

70/45oC;

- šildymo sistemos didžiausias eksploatacinis slėgis:

4,0 bar;

- šildymo sistemos darbinis slėgis:

3,0 bar;

- šildymo sistemos didžiausia eksploatacinė temperatūra:

105,0 oC;

- metinis šilumos poreikis šildymo sistemai:

104,27 MWh;

- šildymo sistemos hidraulinis pasipriešinimas:

50,0 kPa;

- projektuojamo pastato energinio naudingumo klasė:

C.

- šilumos maksimalus poreikis šildymui:

Qš 42,67 kW;

Patalpų atitvarų konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai:
-

0,20 W/m2K;
0,19 W/m2K;
0,15 W/m2K;
1,70 W/m2K;
1,50 W/m2K.

Rūsio perdanga:
Sienos:
Stogas:
Langai:
Durys:

Pagal LST EN 16798-1 „Pastatų energinis naudingumas. Pastatų vėdinimas. 1 dalis. Pastatų energinio naudingumo
projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos įvesties parametrai, susiję su patalpų oro kokyke, šilumine aplinka, apšvietimu ir
akustika. M1-6 modulis.
B.20 lentelė. Nuolatinių šaltinių projektinio ekvivalentinio nuolatinio garso lygio LAeqT, [dB(A)] pavyzdžiai
Pastatas

Erdvės tipas
Ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis LAeqT, [dB(A)]
I

II

III

Gyvenamasis

Gyvenamasis kambarys
≤30
≤35
≤40
Miegamieji
≤25
≤30
≤35
Pagal LST EN 16789-1:2019 patalpų vidaus kokybės kategorija: IEQII (vidutinis lūkesčių lygis).
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2.1. ŠILDYMAS
Esama šildymo sistema pastate yra vienvamzdė apatinio paskirstymo. Šildymo prietaisai – plieniniai radiatoriai
ketiniai. Termostatinių ventilių ir termostatinių galvų ant šildymo prietaisų nėra. Taip pat nėra ir balansinių ventilių ant stovų.
Ant stovų yra tik uždaromieji rutuliniai ventiliai. Esami stovai ir esami mazgistraliniai vamzdynai yra plieniniai juodo plieno
suvirinti. Magistraliniai vamzdynai rūsyje yra izoliuoti asbestine izoliacija.
Atliekant modernizavimo (atnaujinimo) projektą numatoma modernizuoti esamą šildymo sistemą, t.y. esamiems
šildymo prietaisams įrengti apvadus ant stovų RTD-BR. Apvadai turi būti atitraukiami toliau nuo esamo stovo ašies link
šildymo prietaisų. Ant esamų šildymo prietaisų nomatoma sumontuoti termostatiniai ventiliai, su standartinėmis
termostatinėmis galvomis su dujiniu užpildu. Termostatinės galvos turi galimybę patalpų temperatūrą reguliuoti 16-22oC
ribose. Laiptinėse termostatiniai ventiliai esamų šildymo prietaisų montuojami su termostatinėmis galvomis, kurios
komplektuojamos su apsauga nuo vandalizmo. Kiekvienam šildymo prietaisui įrengiami didelio pralaidumo termostatiniai
ventiliai be išankstinio nustatymo.
Ant kiekvieno esamo šildymo sistemos stovo numatoma įrengti automatiniai srauto ribotuvai AB-QM srauto
apribojimui stovuose. Jie komplektuojami su termostatiniais elementais. Automatinių balansinių ventilių nustatymo vertes žr.
lentelėje Nr.1.
Numatoma palikti visus magistralinius šildymo sistemos vamzdynus. Jie izoliuojami akmens vatos šilumine kevaline
izoliacija su armuota aliuminio folijos danga, bei su lipnia juostele ant išilginės siūlės. Šilumos laidumas 100oC, λ100=0,044
W/m.K (pagal EN 14303:2016 standartą).
Šildymo sistemos žemiausiose vietose yra esama vandens išleidimo armatūra – uždaromieji ventiliai su aklėmis.
Šildymo sistemos aukščiausiose vietose montuojami automatiniai nuorintojai.
Atlikus šildymo sistemos modernizavimo darbus atliekamas jos praplovimas, hidraulinis bei šiluminis išbandymas.
Butų atskira šilumos apskaita numatoma su šilumos dalikiais, juos montuojant ant esamų ketinių radiatorių.
Šilumos punktas yra priklausomo tipo, jis demontuojamas. Pagal techninę projektavimo užduotį projektuojamas
naujas.
Lentelė Nr.1: automatinių srauto ribotuvų nustatymo vertės:
Eil.
Nr.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Diametras, apskaičiuotas srautas stove
AUTOMATINIS SRAUTO RIBOTUVAS SU
TERMOSTATINIU ELEMENTU, Srautas stove
148,78l/h. DN15 (275l/h)
TAS PATS, Srautas stove 217,80l/h. DN15
(450l/h).
TAS PATS, Srautas stove 56,42l/h. DN10
(150l/h).
TAS PATS, Srautas stove 218,18l/h. DN15
(450l/h).
TAS PATS, Srautas stove 143,06l/h. DN15
(275l/h).
TAS PATS, Srautas stove 147,06l/h. DN15
(275l/h).

Vožtuvo Tipas

Kiekis,
vnt.

TS 3.5.5

Vnt.

Nustatymo reikšmė, %

54,1
TS 3.5.5

Vnt.

TS 3.5.5

Vnt.

TS 3.5.5

Vnt.

TS 3.5.5

Vnt.

TS 3.5.5

Vnt.
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1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

TAS PATS,
(450l/h).
TAS PATS,
(150l/h).
TAS PATS,
(450l/h).
TAS PATS,
(275l/h).

Srautas stove 230,70l/h. DN15
Srautas stove 74,86l/h. DN10
Srautas stove 228,67l/h. DN15
Srautas stove 148,78l/h. DN15

TS 3.5.5

Vnt.

TS 3.5.5

Vnt.

TS 3.5.5

Vnt.

TS 3.5.5

Vnt.

51,27
49,93
50,82
54,10

2.2. VĖDINIMAS

Reikalavimai „SA“ projekto daliai.
Oro patekimas į kambarius numatomas „Statinio architektūra“ projekto dalyje (turi būti numatytas minimalus
pritekamų angų plotas ≥60 cm2/patalpai pagal B.15 lentelę standarto LST EN 16798-1).
Patekęs oras į šias patalpas bus ištraukiamas į lauką per virtuvių, vonių ir WC patalpose ęsančius natūralios traukos
vėdinimo kanalus, kurie bus sutvarkomi pagal aukščiau aprašytas priemones. Esamų vėdinimo kanalų minimalus skerspjūvis
po atliekamo mechaninio kanalų valymo turi būti ≥100 cm2 (pagal B.15 lentelę standarto LST EN 16798-1).
Pagal STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. P.257.11. reikalavimus vėdinimo kanalų išvadai turi būti: p.257.11.1
„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“.
Projeko „SA“ dalyje oro patekimas į patalpas numatytas per varstomus langus.
Pagal STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“.
p.257.10.1 reikalavimus “kiekvienoje buto patalpoje arba atskiriamoje jo dalyje būtų bent vienas langas arba orlaidė,
atidaromi į išorės erdvę arba į įstiklintą balkoną, lodžiją ar kitą panašią erdvę, kurioje yra langas ar orlaidė, atidaromi į išorės
erdvę”.
p.257.10.2. „langų rėmai, orlaidės turi būti lengvai atidaromos ir reguliuojamos stovint ant grindų“.
Paprastai esant natūraliam vėdinimui daugiabučiuose namuose, o ypač po modernizavimo būna taip, kad
neužtikrinamas net minimalius reikalavimus atitinkantis vėdinimas, kyla grėsmė patalpose pelėsių dauginimuosi. Todėl
rekomenduojama atskiru projektu atlikti daugiabučio namo vėdinimo sistemų projektą, išsprendžiant bet minimalius oro
kiekio patalpose reikalavimus. Jie pateikiami lentelėje B.15 standarto LST EN 16798-1 „Pastatų energinis naudingumas.
Pastatų vėdinimas. 1 dalis. Pastatų energinio naudingumo projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos įvesties parametrai,
susiję su patalpų oro kokyke, šilumine aplinka, apšvietimu ir akustika. M1-6 modulis”.

Remiantis šiuo standartu lentelėje Nr.2 pateikiami rekomenduojami minimalūs oro kiekio reikalavimai patalpose.
-

Tualetas, vonia - 36 m3/h / patalpai;

-

Virtuvė – 72/90/108/126 m3/h / patalpai (priklausomai nuo pagrindinių patalpų skaičiaus);

-

Kambarys, koridorius – 2,5 m3/h / m2.

Į pastato patalpas patenkančio oro kiekis yra 1226,21 m3/h. Šiam oro kiekiui sušildyti reikia 18,94 kW šilumos.
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2.3. ESAMOS ŠILDYMO IR VĖDINIMO SISTEMOS
Esamos šildymo ir vėdinimo sistemos pastate yra šios: vienvamzdė apatinio paskirstymo šildymo sistema, kuri
bus palieka esama. Esamas vėdinimas – natūralios traukos mūriniais vėdinimo kanalais, kurie eina iki pat lauko ant
pastato stogo. Vėdinimo kanalai paliekami tie patys, atliekamas jų mechaninis pravalymas ir dezinfekavimas cheminiais
preparatais, bei jie bus panaudojami oro ištraukimui naujai projektuojamai vėdinimo sistemai.
2.4. AUTOMATIZUOTA ŠILUMINĖS ENERGIJOS APSKAITA

Pastato bendras suvartojimas ir šilumos paskirstymas butams turi būti atliekamas pagal „Šilumos tiekimo ir
vartojimo taisyklės“, patvirtintas LR energetikos ministro įsakymu Nr.1-297 (2010 m. spalio 25 d.). Efektyviam šilumos
taupymui, bei suvartotos energijos apskaičiavimui numatyta kiekvienoje patalpoje įrengti kiekvienam šildymo prietaisui
reguliuojamą termostatą, kurio pagalba šilumos vartotojas pats palaiko norimą vidaus patalpos temperatūrą.
Nuo patalpos temperatūros ir langų užsandarinimo, nuo vartotojo poreikio ir finansinių galimybių priklausys
mokėjimo už šilumą suma. Šiam tikslui pasiekti ant kiekvieno šildymo prietaiso (išskyrus laiptinių ir šilumos punkto), yra
įrengiamas elektroninis šilumos indikatorius - daliklis, kurio parodymų pagrindu apskaičiuojami ir pristatomi mokesčiai už
šilumos energiją. Dalikliai - indikatoriai matuoja radiatoriaus ir patalpos oro temperatūrų skirtumą bėgant laikui ir įvertina
sąlyginiais vienetais. Indikatoriaus temperatūros jutiklio plotas yra mažas palyginti su radiatoriaus plotu, todėl jis įvertina
temperatūrą viename taške. Skirtingų dydžių radiatoriams, esant vienodoms radiatoriaus paviršiaus bei patalpos oro
temperatūroms, daliklis skaičiuoja tą patį sąlyginių vienetų skaičių, todėl daliklio - indikatoriaus rodmenys dauginami iš
koeficiento, įvertinančio radiatoriaus dydį t.y. tipą, galią. Daliklių energijos šaltinis - baterijos.
Šiame projekte numatyta pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi ir radijo
bangomis paduodami į duomenų koncentratorius (antenas), o iš ten į duomenų kaupiklį. Antenos turi būti montuojamos kas
antą aukštą, t.y. 1 ir 3 aukšte. Antenos veikimo spindulys iki 50m. Kaupiklis turi būti sumontuotas duomenų perdavimo skyde,
kurio pagalba per GPRS ar Ethernet tinklą daliklinės sistemos duomenys turi būti perduodami į pastatą administruojančios
įmonės esamą informacinę sistemą. Šios informacinės sistemos pagalba šilumos apskaitos duomenys apdorojami, kaupiami
sistemos duomenų bazėje, atliekama sistemos įvykių analizė, bei jų vizualizaciją.
Automatizuota šilumos suvartojimo apskaitos sistema, kartu su stovų balansinių ventilių ir reguliuojamų termostatų
įrengimu pagerins patalpų komforto sąlygas ir leis kiekvienam pastato gyventojui pajusti energijos taupymo ir mokesčių
priklausomybės galimybes.
Radiatorių termostatinės galvos gamykliškai nustatytos nežemesnei nei 16°C patalpos temperatūrai. Priešingu
atveju, patalpoms palaikančioms žemesnę nei 16°C patalpų temperatūrą, identiškų plotų butams (vienam butui esant pastato
viduryje, kitam – viršutiniame aukšte, patalpoms virš nešildomo rūsio ar kampinėms pastato patalpoms) išlaidos šildymui
ženkliai skirsis, nors viduriniai butai suvartos mažiau šilumos dėl to, jog išoriniai butai kompensuoja jų šilumos nuostolius,
sulaiko šilumos sklidimą į išorę, užstoja šalto oro infiltravimą.
Namo per ataskaitinį laikotarpį suvartotos šilumos nustatymas ir atsiskaitymas su šilumos tiekėju bus atliekamas
pagal įvadinį namo šilumos skaitiklį, o namo suvartotas šilumos kiekis bus paskirstomas individualiems vartotojams pagal
Dokumento žymuo

SP2122-01-TDP-ŠV.AR

Lapas

Lapų

Laida

5

6

O

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3 – 86 “dėl komisijos
rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo”, 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3 – 275 patvirtintą
“šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6”.

Atliekant šildymo ir vėdinimo projekto dalį panaudotos šios programos:
1.

LibreOffice 7,1;

2.

DraftSight 2021 x64 SP2.

PROJEKTO DALIES SPRENDINIAI ATITINKA PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS IR ESMINIAMS STATINIŲ
REIKALAVIMAMS
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (TS)
ŠILDYMO IR VĖDINIMO SISTEMOMS
3.1. Techniniai reikalavimai projektavimui ir gamybai.
Darbas, kuris turi būti atliktas pagal šias technines specifikacijas, apima: projektavimą, konstravimą, gamybą,
tiekimą, įrenginių montavimą ir montavimo priežiūrą, antikorozinę apsaugą, šiluminę izoliaciją, techninę dokumentaciją
(brėžinius, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo nurodymus bei instrukcijas), paleidimą bei derinimą, atsarginių dalių,
būtinų šildymo sistemos elementų garantiniam laikotarpiui, tiekimą. Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių
dokumentų, standartų, taikomų įrenginių gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo.
Įranga parenkama pagal techninėse specifikacijose nurodomas įrangos, medžiagų technines charakteristikas ir
parametrus.
Tiekiami įrenginiai ir medžiagos, skirti darbui atvirame lauke, turi būti paskaičiuoti darbui prie aplinkos -40 ÷ +40°C, o
įrenginiai ir medžiagos, skirti darbui patalpose, turi būti paskaičiuoti darbui prie aplinkos temperatūros +5 ÷ +40 °C.
3.2. Reikalavimai kokybei.
Tiekėjas (rangovas) turi nurodyti taikomus kokybės sistemos reikalavimus ir turi pateikti įrangos sertifikatus.
Visa įranga turi turėti CE ženklą, visi vamzdynų elementai – gaminio sertifikatą.
3.3. Kontrolė ir bandymai.
Pirkėjas (statytojas) turi teisę gamybos metu tiekėjo (rangovo) patalpose darbo valandomis tikrinti ir išbandyti
medžiagas ir atliekamo darbo kokybę, tačiau tai neatleidžia tiekėjo (rangovo) nuo atsakomybės už defektus eksploatuojant
šildymo sistemą.
Slėginiai įrenginiai turi būti išbandyti, atliekant slėgio bandymus pagal galiojančias normas. Galutinis įrenginių
bandymas atliekamas kartu su derinimu. Derinimo bandymus turi atlikti tiekėjas (rangovas).
3.4. Techninė dokumentacija.
Visa techninė dokumentacija (prietaisų, armatūros, vamzdynų pasai, ir pan.) turi būti pateikta lietuvių kalba.
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3.5. Šildymo sistemos įrenginiai ir armatūra.
3.5.1.

Termostatiniai ventiliai montuojami prie šildymo prietaisų ant paduodamo šildymo sistemos atvado.

Temperatūros reguliavimui ir šildymo prietaisų efektyvumo užtikrinimui ant termostatinio ventilio statoma termostato galva.
Temperatūros reguliavimo ribos 16-22oC. Armatūra turi būti tiekiama su kokybę liudijančiais dokumentais ir sertifikatais.
Darbinis slėgis 3,0 bar, didžiausias eksploatacinis slėgis 4,0 bar, didžiausia eksploatacinė temperatūra +105oC. Analogas:
„Danfoss“ RA-G.
Gamintojo pateikiama techninių duomenų lentelė:
Tipas

kv-reikšmės (m3/h)

Jungtys
ISO 7-1

Darbinis slėgis,

Didžiausias

Bandomasis

bar

eksploatacinis

slėgis, bar

slėgis, bar

RA-G

Įėjimas,

Išėjimas,

Rp

R

¾“

¾“

0,5

1,0

1,5

2,0

kvs

3,0

0,54

1,07

1,61

2,06

3,81

4,0

5,2

20

Taikytini standartai:
3.5.2.

LST EN 215:2019 „Termostatinės radiatorių sklendės. Reikalavimai ir bandymo metodai“.

Termostatinė galva su skystiniu davikliu - automatiškai, pagal patalpos temperatūrą per termostatinį

ventilį reguliuojantis šilumnešio debitą prietaisas, veikiantis be elektros energijos. Treg_patalpos=16÷22˚C, Tmax_patalpos= 50˚C.
Analogas „Danfoss“.
3.5.3.

Rutulinis ventilis plieninis. Pilno pralaidumo. Darbinis slėgis 3,0 bar, didžiausias eksploatacinis slėgis 4,0

bar, didžiausia eksploatacinė temperatūra +105oC. Analogas „Arco“.
3.5.4.

Automatinis nuorintojas. Aukščiausiose šildymo sistemos taškuose susikaupusio oro išleidimui

montuojamas automatinis, žalvarinis nuorintuvas. Darbinis slėgis 3,0 bar, didžiausias eksploatacinis slėgis 4,0 bar, didžiausia
eksploatacinė temperatūra +105oC. Analogas „Giacomini“.
3.5.5.

Srauto ribotuvas statomas ant šildymo sistemos kiekvieno stovo grįžtamos linijos. Jo pagalba palaikomas ir

sureguliuojamas hidraulinis sistemos balansas. Reguliavimas atliekamas rankiniu nustatymu. Jį galima nustatyti pagal srautą
stove. Darbinis slėgis 3,0 bar, didžiausias eksploatacinis slėgis 4,0 bar, didžiausia eksploatacinė temperatūra +105oC.
3.6.

Gaminių ir medžiagų techninės specifikacijos.

3.6.1. Šiluminė izoliacija.
Šildymo sistemos magistraliniai vamzdžiai iki stovų nešildomose patalpose izoliuojami šilumine izoliacija akmens vatos vamzdine kevaline izoliacija su armuota aliuminio folijos danga, bei su lipnia juostele ant išilginės siūlės.
Padengta aliuminio folija. Šilumos laidumas 100oC, λ100=0,044 W/m.K (pagal EN 14303:2016 standartą). Naudojama šilumos
izoliacija turi būti mechaniškai atspari, nesugerianti vandens ir nedegi. Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose naudoti
medžiagų, turinčių asbesto.
Leistinos paviršių temperatūros nustatomos pagal „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos
įrengimo taisyklės“ p.81.2.1. reikalavimus.
81.2.1. kai izoliuoti paviršiai yra darbo arba aptarnavimo zonose ir terpės temperatūra aukštesnė kaip 100 °C,
zoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 45 °C, ir kai terpės temperatūra lygi ar mažesnė kaip 100 °C,
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izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 35 °C, esant aplinkos temperatūrai 20 ºC.
Izoliavimui naudojamos medžiagos, kurių kokybę garantuoja tokios fizinės savybės:
 Nominalus tankis:
100 kg/m3;
 šilumos laidumo koeficientas 100oC, λ100:
0,044 W/m.K;
 Didžiausioji eksploatavimo temperatūra:
+250ºC;
 Degumo klasifikavimas:
NPD:
 Izoliacijos klasė:
4;
 Eksploatacinis paramteras:
0,70 < I < 1,40;
 Izoliacijos storis (pagal LST EN12828:2012+A1:2014 standartą, c.2 lentelę):
- 11mm vamzdžiams, kurių diametrai de >10;
- 23mm vamzdžiams, kurių diametrai de >20;
- 31mm vamzdžiams, kurių diametrai de >30;
- 38mm vamzdžiams, kurių diametrai de >40;
- 47mm vamzdžiams, kurių diametrai de >60.

3.7.

Šildymo sistemos montavimas, hidraulinis ir šiluminis išbadymas.

3.7.1.

Paviršiaus danga (apsauga). Radiatorių paviršiai turi gamyklinę apsauginę dangą. Apsauginė danga nuo

korozijos ir tinkamas įrenginių įpakavimas turi apsaugoti radiatorius transportuojant ir sandėliuojant. Vamzdžiai numatomi
plieniniai išorėje cinkuoti. Jų paviršių apsaugai nereikia antikorozinių dangų.

3.7.2.

Montavimas.

Vamzdynų montavimo darbai turi būti atitikti pagal LST EN 14336:2004 reikalavimus. Visas vamzdyno, įrangos,
komponentų ir kt. montažas turi būti atliekamas srieginiu būdu. Vamzdynai pažymimi atitinkamos spalvos žiedais ir srauto
kryptį nurodančiomis rodyklėmis, tam panaudojant lipnią plėvelę arba dažus. Visų vamzdynų vidus prieš montuojant turi būti
išvalytas. Tam, kad į vamzdžių vidų nepatektų mechaninių kliūčių jų galai montažo metu turi būti užkimšti atitinkamais
kamščiais ar antgaliais. Rangovas turi įsitikinti, jog prieš vamzdžius sumontuojant, vamzdžiuose nebeliko jokių kliūčių.
Horizontalios trasos turi būti su ne mažesniu nei 2 mm vienam metrui nuolydžiu, siekiant užtikrinti sistemos nuotėkį
ir vandens išleidimą.
Montuojant šildymo sistemas vadovautis statybos reglamentu, saugaus norminiais dokumentais ir priešgaisrinėmis
normomis.

3.7.3.

Šiluminis išbandymas

Šiluminis šildymo sistemų išbandymas atliekamas „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros
(eksploatavimo) taisyklės p. 307, 308 reikalavimus:
307. Įjungiant sumontuotą, suremontuotą ar rekonstruotą šildymo sistemą, būtina atlikti šiluminį bandymą. Šiluminio
bandymo metu šilumnešio temperatūra turi atitikti nustatytąją temperatūros grafike pagal lauko oro temperatūrą. Šiluminio
bandymo metu sistema derinama ir reguliuojama teisės aktų nustatyta tvarka. Bandymo rezultatai įforminami aktu.
308. Jei šildymo sistemos šiluminio bandymo nėra galimybių atlikti nešildymo sezono metu, tai reikia atlikti prasidėjus
šildymo sezonui.
Šildymo sistemos matavimo taškai nustatomi pagal „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros
(eksploatavimo) taisyklės p. 292 reikalavimus:
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292. Kontroliniais taškais laikyti:
292.1. kiekvieno stovo (esant dvivamzdei sistemai – tiekimo ir grąžinimo stovų) atkarpas, esančias 0,2–0,5 m atstumu nuo
prijungimo prie magistralės vietos;
292.2. 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).

3.7.4.

vamzdynų hidraulinis bandymas

Vamzdynų hidraulinis bandymas atliekamas pagal LST EN 14336:2004 reikalavimus.
Hidraulinis bandymas atliekamas slėgiu ptest.=1,30PS.
kur,
PS – Didžiausiais eksploatacinis slėgis – 0,4 MPa;
Šildymo sistema išbandoma ptest. = 1,30 x 0,4=0,52 MPa, arba 5,20 bar slėgiu.
Hidraulinio bandymo trukmė 2 val., paskui sumažinamas iki didžiausio eksloatacinio slėgio. Esant šiam slėgiui,
vamzdynas kruopščiai apžiūrimas. Bandymo rezultatai patenkinami, jei bandymo metu slėgis nesumažėjo, nepastebėta
įtrūkimų, vandens tekėjimo ar rasojimo per vamzdžių sieneles ar armatūrą.

3.7.5.

Vamzdynų ženklinimas.

Šilumos vartojimo įrenginių žymėjimas atliekamas pagal „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros
(eksploatavimo) taisyklės“ p.225 reikalavimus:
„225. Kiekvienas šilumos vartojimo įrenginys įrenginio priekyje privalo turėti aiškiai matomą eilės numerį, kuris
ryškiai matytųsi. Ant uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros, taip pat ant šalia esančių šilumos ir technologinių
vamzdynų turi būti aiškiai rodyklėmis nurodytos šilumnešio ir technologinių tirpalų tekėjimo kryptys, nustatytas ženklinimas,
armatūros numeris pagal schemą, armatūros atidarymo ir uždarymo krypties rodyklės.“
Vamzdynų žymėjimas atliekamas pagal „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo)
taisyklės“ p.170 reikalavimus ir 2 priedo reikalavimus:
„170. Šilumos tinklų vamzdynai, nutiesti matomose vietose, turi būti pažymėti skiriamosiomis spalvomis,
atitinkančiomis teisės aktų reikalavimus (Taisyklių 2 priedas).“
Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių
priežiūros (eksploatavimo) taisyklių
2 priedas
VAMZDYNŲ ŽYMĖJIMAS SPALVOMIS

Terpės parametrai
Terpės pavadinimas

Slėgis Ps, MPa

Temperatūra,
C

Terpės
vamzdynų
žymėjimas
spalvomis

Terpės
žymėjimas
(žiedų

Spalvotų
žiedų kiekis

spalva)
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Termofikacinis vanduo:
tiekiamas
grąžinamas

 8,0

 250

žalia

geltona

vienas

Kondensatas

 8,0

 250

žalia

ruda

vienas

žalia

mėlyna

vienas

3.7.6. Vamzdynų paviršių paruošimas antikoroziniam dažymui ir antikorizinė danga.
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 +120oC. Dažymas atliekamas pagal dažų gamintojo
pateiktas instrukcijas ir lenteles.
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“.
Nudažyto ar apdengto dviem sluoksniais vamzdžio dažų sauso sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 160 µm
(dengiant su epoksidu, poliuretanu). Nudažyto ar apdengto vamzdžio, kurio paviršius vėliau izoliuojamas, dažų sauso
sluoksnio storis turi būti ne mažesnis 120 µm (dengiant su epoksidu). Prieš dažant vamzdžių metalinis paviršius turi būti
paruoštas dažymui pagal ISO 8504-1:2000 standarto reikalavimus.
Taikytini standartai:
-

LST EN ISO 8504-1:2002 „Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais produktais.
Paviršiaus paruošimo metodai. 1 dalis. Bendrosios nuostatos“;
LST EN ISO 12944-2:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų
sistemomis. 1 dalis“;
LST EN ISO 12944-2:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų
sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas“.
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3.8.1.Vėdinimo kanalų valymas ir dezinfekcija.
Šiuos darbus gali atlikti bet kuri įmonė, turinti Valstybinės Akreditavimo Sveikatos Priežiūros Veiklos Tarnybos
prie SAM išduotą Visuomenės Sveikatos Priežiūros Veiklos licenciją.
Darbai atliekami pagal:
- “Privalomojo pofilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos
aprašo” patvirtinto LR SAM įsakymu ( 2009 m. vasario 2 d) Nr. V-55;
- HN 90:2011 „Dezinfekcijos, Dezinsekcijos ir Deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai” patvirtinti LR ASM įsakymu
(2015 m. gruodžio 17 d.) Nr. V-1457;
- HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ (2004 m. birželio 29 d. Nr.V-479 );
- Lietuvos Medicinos norma MN 137:2005 Dezinfektologas. Teisė, pareigos, kompetencija ir atsakomybė (2005 m.
vasario 8 d. Nr. V-94 );
- “Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų
kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo“ LR ASM įsakymas (2003m. gruodžio 19 d.) Nr. 684;
- STR 1.03.07:2017„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų
formavimo tvarka“;
Ventiliacijos kanalų (šachtų) valymo, dezinfekavimo ir biologinio apdorojimo būdas susideda iš kanalų vidinio
paviršiaus gramdymo ir apdorojimo rūgštimi, šarminiu ir biocheminiu preparatais. Kanalo dugną apdoroja vandens pagrindo
polimerine medžiaga, kuri džiūdama sudaro nepralaidžią plėvelę. Kanalo vidinį paviršių apdoroja rūgštiniu plovimo preparatu,
sudarytu iš vandens, neorganinių rūgščių, nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, ėsdinančios medžiagos, riebalų
alkoholių etoksilatų, po to dezinfekuoja šarminiu plovimo preparatu, sudarytu iš vandens, lipnumą mažinančios medžiagos,
ėsdinančios medžiagos, riebalų alkoholių etoksilatų, stiprios bazės ir nejojinės paviršiaus aktyviosios medžiagos; paviršiaus
biologiniam apdorojimui naudoja biocheminį plovimo preparatą, sudarytą iš bakterijų kultūrų, maitinimo terpės, natrio
sulfato, fermentų, glicerolio, gliukozės ir amonio hidroksido.
Vėdinimo kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbus galima atlikti tik esant teigiamai lauko
temperatūrai.
Naudotina įranga, įrankiai, įtaisai, mechanizmai:
1. Anemometras;
2. Lankstus velenas su elektroniniu aukščio matuokliu;
3. Sraigtiniai šepečiai;
4. Videozondas;
5. Šalto rūko generatoriu;
6. Žemo slėgio vakuminis siurblys.
Paruošiamieji darbai:
-

Įvykdyti projekte numatytas organizacines ir technines priemones.

-

Įvertinti darbuotojų saugą ir sveikatą bei instruktuoti brigadą darbo vietoje.

-

Paruošti darbo vietą.

-

Sukomplektuoti darbo ir kontrolės įrankius.
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Darbo eiga:
-

Darbo įrankių, matavimo priemonių vizualinė apžiūra.

-

Medžiagų darbams pristatymas: medžiagos ir įranga užsinešamos ant stogo.

Darbai apima:
1.

Vėdinimo kanalų (ventiliacijos) mechaninis valymas lanksčiais velenais su kombinuotais šepečiais;

2.

Vėdinimo kanalų (ventiliacijos) dezinfekavimas preparatu F 210 HYGICEPT;

3.

Vidoepatikra (atliekama atsitiktinės atrankos būdu);

4.

Oro srautų matavimai.

Baigimieji darbai:
-

Darbo įrangos, taros surinkimas;

-

Šiukšlių surinkimas į maišus ir pašalinimas , darbo vietos sutvarkymas;

-

Stogelių sumontavimas (jei buvo atliekami stogelių ardymo darbai);

-

Įforminti darbų pabaigą (reikiamos dokumentacijos užpildymas).

Pagrindiniai darbų saugos technikos reikalavimai
1. Vykdant vėdinimo kanalų valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbus būtina laikytis darbo saugos
įstatymų ir darbų saugos instrukcijų.
2. Pavojingos zonos turi būti aptvertos.
3. Dezinfekavimo darbus gali atlikti ne jaunesnis kaip 21 metų asmuo, pasitikrinęs sveikatą, specialiai apmokytas,
turintis jo kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą, išklausęs įvadinį darbų saugos instruktažą ir instruktažą darbo vietoje.
4. Dezinfekuotojai turi būti aprūpinti individualiomis darbo saugos priemonėmis (pirštinės, spec. drabužiai,
dujokaukės (uždarose patalpose), saugos diržai ir t.t.).
5. Draudžiama rūkyti ant stogo, tam turi būti numatytos specialios vietos.
6. Draudžiama būti ir dirbti apsvaigus (alkoholis, narkotinės ir kt. svaiginančios medžiagos).
7. Vėdinimo kanalų valymo ir cheminio apdorojimo darbus techniniams darbuotojams (TD) leidžia dirbti darbų
vykdytojas ar darbų vadovas (DV), apžiūrėjęs stogo dangos laikančią stogo konstrukcijų ir aptvėrimų tvarkingumą ir įvertinęs
vėjo greitį ir kryptį.
8. Priimti ant stogo keliamas mechanizmais medžiagas leidžiama tik ant inventorinių, patikimai pritvirtintų aikštelių
su turėklais.
9. Techninis darbuotojas privalo prižiūrėti, kad jo darbo vieta būtų tvarkinga, neprišiukšlinta; prireikus darbo metu ją
sutvarkyti.
10. Jeigu darbo vieta yra 1,3 m (ir aukščiau) virš žemės ar perdangos paviršiaus ir dirbama arčiau kaip 2 m nuo
perkirčio ribos, būtina darbo vietą aptverti inventorinėmis aptvaromis. Neaptvėrus leidžiama dirbti tik naudojant saugos
diržus. Saugos diržų tvirtinimo vietos turi būti nurodytos darbų vykdymo projekte arba jas turi nurodyti darbų vadovas (DV).
Naudotis saugos diržu būtina ir tada, kai stogo pasvirimo kampas didesnis nei 200.
11. Draudžiama prisitraukti pakeltas medžiagas persisvėrus per turėklus, parapetą, angas. Tam reikalui reikia
naudotis 1,5-2,0 m ilgio kabliais.
12. Draudžiama nuo stogo mesti medžiagų likučius, šiukšles, įrankius ir pan. Šiukšlės nuo stogo šalinamos per
specialias angas (liukus) arba latakus. Šalinant statybines atliekas ar medžiagų likučius nuo stogo, būtina skirti žmogų, kuris
įspėtų aplinkinius apie pavojų, o taip pat aptverti pavojingą zoną.
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13. Draudžiama dirbti ant stogo, kai vėjo greitis 15 m per sekundę ir daugiau, plikšalos, tiršto rūko, liūties ir
perkūnijos metu.
14. Dirbant tamsiu paros metu darbo vietos, praėjimai bei statybos aikštelė turi būti apšviestos.
15. Atliekant dezinfekavimo (biocheminio apdorojimo) darbus vėjas turi pūsti į nugarą.
Eksploatacija
1.Vėdinimo kanalų priežiūrą atlieka pastato savininko paskirtas žmogus arba eksploatuojanti/administruojanti
organizacija (STR 1.03.07:2017„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų
formavimo tvarka“. „1.3.3. sanitarijos ir higienos reikalavimų užtikrinimas dezinfekuojant bendrojo naudojimo patalpas,
vėdinimo kanalus ir vamzdynus, šiukšlių šalintuvus pagal faktinį poreikį, tačiau ne rečiau kaip: bendrojo naudojimo patalpas –
kartą per metus, vėdinimo kanalus ir vamzdynus – kartą per trejus metus, šiukšlių šalintuvus – du kartus per metus, jeigu jų
naudojimo norminiai dokumentai nenustato kitaip;“
2. Vėdinimo kanalų apžiūros metu ypatingas dėmesys turi būti skiriamas per stogą praeinančių konstrukcijų
(ventiliacijos šachtų, vamzdžių, ventiliacinių kaminėlių ir kt.) sandarinimo patikrinimui.
3. Priežiūros metu yra pašalinami nešvarumai, nurenkami lapai, paukščių suneštos šiukšlės kad neužsikimštų
vėdinimo kanalai.
4. Stogo savininkas turi užtikrinti, kad pašaliniai žmonės negalėtų patekti ant stogo.
5. Ant neeksploatuojamo stogo jokia veikla negali būti vykdoma išskyrus jo apžiūrą, remontą ir įrengimų ant jo
eksploatacija.
6. Nustačius vėdinimo defektus: nepakankama trauka, antvėjo arba priešingo oro srauto susidarymas, ko pasekoje
pasikeičia oro srauto kryptis (pučia per ventiliacines groteles) reikia kreiptis į specializuotą įmonę dėl defektų pašalinimo.

Medžiagos ir gaminiai
Dezinfekantas. Biocidas F 210 HYGICEPT. Biocido autorizacijos liudijimas Nr.11(11.1)-(A-0204PNO601610-15-172)BVS-3300.
Paskirtis. F 210 HYGISEPT - tai rūgštiniai dezinfekuojantys milteliai, naudojami daugiabučių gyvenamųjų namų
vėdinimo kanalų ir (arba) šiukšlių šalintuvų dezinfekcijai.
Tik profesionaliems vartotojams. Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas
darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.
Sudėtis. Veiklioji medžiaga: pentakalio bis(peroksimonosulfatas)bis(sulfatas), 50%. Sudėtyje yra <5% anijoninių
paviršiaus aktyviųjų medžiagų, 5-15% sulfamino rūgšties, 15-30% fosfatų, spalvinių priedų. Darbinio tirpalo pH apie 2.5
Savybės. F 210 HYGISEPT - vandenyje gerai tirpstantys milteliai. Paruoštas tirpalas yra raudonos spalvos. Tirpalo
aktyvumas mažėja, mažėjant spalvos intensyvumui. Spalvai išnykus – tirpalas praranda dezinfekuojančias savybes.
Dezinfekuojančios medžiagos efektyviai naikina bakterijas, mieles, pelėsius bei virusus. Aktyviosios paviršiaus medžiagos
biologiškai suskyla. Panaudotas tirpalas gali būti pašalinamas įprastose nuotekų sistemose. Nenaudoti aliumininiams,
variniams, žalvariniams bei blogos rūšies metaliniams paviršiams dezinfekuoti. Abejojant, kad dezinfekavimo priemonė gali
gadinti apdorojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto.
Miltelių svoris apie 1,100 g/ l.
Naudojimo būdas ir dozuotė. Naudojami 1,0-2,0% (100-200 g / 10 l vandens) konc.tirpalai.
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Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų dezinfekcijai naudojami 1,0% konc.darbiniai tirpalai. Daugiabučių
gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų dezinfekcijai naudojamas žemo slėgio akumuliatorinis purkštuvas-rūko generatorius (1,0
– 4,0 Mpa) ir kita įranga. Prieš atliekant dezinfekciją, vėdinimo kanalai turi būti išvalyti nuo statybinių atliekų, dulkių ir kitų
pašalinių daiktų. Dezinfekcija atliekama šalto aerozolio generavimo principu, tam panaudojant šalto aerozolio (10 – 30 μm)
arba šalto rūko purkštukus (40 - 60 μm). Nuo purkštukų pasirinkimo priklauso išpurškiamo dezinfekanto darbinio tirpalo
kiekis ploto vienetui: šaltas aerozolis – 0,5-0,6 l/100 m²; šaltas rūkas – 1-5 l/100 m².
Kai darbai atliekami nuo stogo, būtina įvertinti susidariusį papildomą slėgį žarnose (aukšto slėgio armuotos guminės
Ø4 - 5 mm. žarnos atsparios rūgštims/šarmams). Medžiagų sąnaudos pagal R61P-2511 normatyvus nuo 300 ml iki 3 litrų 10čiai metrų vėdinimo kanalų vidinio paviršiaus apdirbimui. Sąnaudos priklauso nuo apdirbamo kanalo skerspjūvio dydžio (300
ml – 100 cm², 3 litrai – 1m²). Atliekant purškimo darbus reikia įvertinti pridėtinį slėgį žarnose, kai purkštukas nuleistas į
žemiausą tašką, todėl būtinas slėgio vožtuvas/reguliatorius.
Preparatai naudojami kanalų valymui turi atittikti ES direktyvas 91/155/EB ir 2001/58/EB ir taikomi kartu su 2006 m.
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos (EB) Nr. 19007/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH) reikalavimais.
3.9. Demontavimo darbai.
Prieš esamos sistemos demontavimo darbus, visi darbuotojai turi būti supažindinti su darbo saugos reikalavimais ir
turi pasirašyti darbo saugos žurnale. Darbus vykdyti pagal 2004m liepos 16d. Socialinės apsaugos ir darbo ir Sveikatos
apsaugos ministrų įsakymą Nr.A1-184/V-546. Esamas magistralinis vamzdynas demontuojamas. Demontuotus magistralinius
vamzdynus pašalina rangovas. Ardant asbestinę izoliaciją būtina laikytis saugomo priemonių. Būtina naudoti specialias
apsaugos priemones (spec. drabužius, kaukes, respiratorius), kad aplinkoje pasklidusių asbesto plaušelių nepatektų į žmogaus
kvėpavimo takus ir plaučius. Atliekant asbestinių gaminių šalinimo, griovimo ar remonto darbus, būtina laikytis saugaus darbo
reikalavimų ir užtikrinti, kad asbesto plaušeliai nepakliūtų į aplinką. Darbo vietą atskirti arba izoliuoti ir pažymėti
įspėjamaisiais ženklais – ATSARGIAI! ASBESTAS, šalinamus paviršius drėkinti vandeniu, nupurkšti juos specialiais skysčiais arba
užtepti statybinėmis mastikomis, vengti laužyti ir mėtyti asbesto turinčias medžiagas, nenaudoti elektrinių įrankių, nešluoti
nuolaužų, atliekų, o išvalyti drėgnais popieriniais rankšluosčiais arba H kategorijos dulkių siurbliu. Atliekas, turinčias asbesto,
tvarkingai apvynioti polietilenu arba sudėti į dvigubus maišus, paženklinti etikete ,,ASBESTAS ir išvežti į pavojingų atliekų
surinkimo aikšteles ar jas priimančius sąvartynus. Atlikus asbesto šalinimo, griovimo ar kitus darbus, būtina nustatyti asbesto
plaušelių koncentraciją aplinkos ore ir įsitikinti, kad aplinka neužteršta asbesto plaušeliais.
3.10.Šildymo sistemų pridavimas ir perdavimas eksplotacijai.
Šildymo sistemos turi būti išbandomos ir priimtos laikantis Lietuvos standarto LST EN 14336:2004 „Pastato šildymo
sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir prėmimas eksploatuoti“.
Priimant šildymo sistemą eksploatuoti turi būti pateikti šie dokumentai:
- komplektas darbo brėžinių ir aktai su atsakingų asmenų už atliktus montavimo darbus parašais;
- paslėptų darbų patikrinimo aktai;
- sistemos hidraulinio išbandymo aktai;
- šildymo sistemos šiluminio išbandymo aktai.
Tikrinama:
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ar darbai atlikti pagal projektą ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, nuolydžiai,
vamzdžių sulenkimas; 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 ir kt.);
- ar tvirtai pritvirtinti vamzdžiai ir prietaisai, ar sumontuota reguliavimo ir atjungimo armatūra, oro išleidimo
priemonės;
- ar sandarios neišardomos jungtys (suvirintos vamzdžių sandūros) bei išardomos jungtys (srieginės ir flanšinės).
- ar nėra vandens pratekėjimų suvirinimo sandūrose, tarp vamzdžių ir radiatorių, vamzdžių ir armatūros
srieginiuose sujungimuose ir kt.
- šildymo sistemų tolygų šildymą.
Šildymo sistemos priėmimo akte turi būti nurodyta:
-

-

šildymo sistemos hidraulinio išbandymo rezultatai;
šildymo sistemos šiluminio išbandymo rezultatai;
atsiliepimas apie atliktų darbų kokybę.

4.Automatizuota šiluminės energijos apskaita.
4.1. Šilumos dalikliai
Turi būti naudojami dviejų temperatūros daviklių šilumos dalikliai: vienas aplinkos temperatūros, kitas – radiatoriaus
paviršiaus temperatūros matavimui.
Daliklis turi pradėti veikti kai šilumnešio temperatūra viršija 23oC, o aplinkos temperatūros ir vidutinės šilumnešio
temperatūros skirtumas viršija 4,9oC.
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 20oC.

Analogas „Apator metra“.
Techninės charakteristikos:
1.

Daliklio veikimo diapazonas - tmin,š=23oC, tmax,š= 90oC (tmin,š, tmax,š – šilumnešio temperatūra šildymo sistemoje);

2.

Daliklio atmintyje turi būti fiksuojami:
 suvartojimas per paskutinius metus;
 paskutinių 12 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
papildomai simboliais;

5.

Dalikliai turi turėti IrDA sąsają konfigūravimui;

6.

El. maitinimas – ličio baterija. Baterijos tarnavimo trukmė – ne mažiau 10 metų.

Daliklis turi atitikti sekančių standartų reikalavimus:


LST EN 834:2013/AC:2015 „Šilumos sąnaudų dalikliai patalpų šildymo radiatorių sunaudotai šilumai nustatyti.
Elektra maitinami prietaisai“;



LST EN 13757-4:2019 „Skaitiklių ryšio sistemos. 4 dalis. Belaidis ryšys M magistrale“;



LST EN 60950-1:2006 „Informacinių technologijų įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60650-1:2005,
modifikuotas)“;
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LST EN 300 220-2 V1.3.1:2002 „Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Mažojo nuotolio
įranga. Radijo ryšio įranga, kuri naudojama nuo 25 MHz iki 1000 MHz dažnių diapazone ir kurios galia neviršija 500
mW“. 2 dalis. Papildomieji parametrai, neskirti atitikčiai įvertinti“.


4.2. Duomenų koncentratorius (aukšto 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. Veikimo spindulys iki 50 m. Analogas „Unitra“.
4.3. Montavimo, paleidimo derinimo darbai
Šilumos daliklių montavimas turi būti atliktas remiantis daliklių gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis.
Darbus gali atlikti tik įmonė turinti specialias aparatines bei programine 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 montavimo, konfigūravimo, paleidimo – derinimo darbai turi būti vykdomi remiantis
gamintojo pateiktomis montavimo bei konfigūravimo instrukcijomis.
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS ŠILDYMUI IR VĖDINIMUI
Eil.
Nr.
1
1
1.1.

1.2.
1.3.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos
2
ŠILDYMO SISTEMA
TERMOSTATINĖ GALVA SU SKYSTINIU
DAVIKLIU (16-22oC)
TERMOSTATIN4 GALVA SU SKYSTINIU
DAVIKLIU (16-22oC) (su apsauga nuo
vandalizmo).
TERMOSTATINIS VENTILIS DIDELIO
PRALAIDUMO Dn20

Techninė
specifikacija

Mato
vnt.
3

Kiekis

Pastabos

4

5

TS 3.5.2

Kompl.

51

TS 3.5.2

Kompl.

1

TS 3.5.1

Kompl.

52

-

Kompl.

52

1.4.

STOVO APVADAS Dn20/15

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

NIPELIS Dn20/20
MOVA Dn20/20
AUTOMATINIS NUORINTOJAS, Dn15
VANDENS IŠLEIDIMO VENTILIS, Dn15

TS 3.5.5
TS 3.5.4

Kompl.
Kompl.
Kompl.
Kompl.

104
52
10
20

1.9.

RUTULINIS VENTILIS, Dn20

TS 3.5.4

Vnt.

20

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

AUTOMATINIS SRAUTO RIBOTUVAS SU
TERMOSTATINIU ELEMENTU, Srautas stove
148,78l/h. DN15 (275l/h)
TAS PATS, Srautas stove 217,80l/h. DN15
(450l/h).
TAS PATS, Srautas stove 56,42l/h. DN10
(150l/h).
TAS PATS, Srautas stove 218,18l/h. DN15
(450l/h).
TAS PATS, Srautas stove 143,06l/h. DN15
(275l/h).
TAS PATS, Srautas stove 147,06l/h. DN15
(275l/h).
TAS PATS, Srautas stove 230,70l/h. DN15
(450l/h).
TAS PATS, Srautas stove 74,86l/h. DN10
(150l/h).
TAS PATS, Srautas stove 228,67l/h. DN15
(450l/h).
TAS PATS, Srautas stove 148,78l/h. DN15
(275l/h).
VAMZDŽIO Ø20 AKMENS VATOS ŠILUMINĖ
IZOLIACIJA S=30MM STORIO PADENGTA

0

2021

Laida

Išleidimo data

Vnt.

1

TS 3.5.5

Vnt.

1

TS 3.5.5

Vnt.

1

TS 3.5.5

Vnt.

1

TS 3.5.5

Vnt.

1

TS 3.5.5

Vnt.

1

TS 3.5.5

Vnt.

1

TS 3.5.5

Vnt.

1

TS 3.5.5

Vnt.

1

TS 3.5.5

Vnt.

1

TS 3.6.1

m

66,0

„Danfoss“
RA-G
„Danfoss“
RTD-BR
„Giacomini“
„Arco“
„Arco“

„Danfoss“
AB-QM
Stovas Nr.1
„Danfoss“AB-QM
Stovas Nr.2
„Danfoss“AB-QM
Stovas Nr.3
„Danfoss“AB-QM
Stovas Nr.4
„Danfoss“AB-QM
Stovas Nr.5
„Danfoss“AB-QM
Stovas Nr.6
„Danfoss“AB-QM
Stovas Nr.7
„Danfoss“AB-QM
Stovas Nr.8
„Danfoss“AB-QM
Stovas Nr.9
„Danfoss“AB-QM
Stovas Nr.10
-

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektuotojas

MB „Statinio projektas“
www.statinioprjektas.lt
info@statinioprojektas.lt

Kval. patv.
dok. Nr.

+370 610 03701

38467

PV

J. Dūda

19946

PDV

A. Simanavičius

Statytojas

LT

TS 3.5.5

„Danfoss“
RA2970
„Danfoss“

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“
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1.21.

1.22.

1.23.

1.24.
1.25.
1.26.

ALIUMINIO FOLIJA.
VAMZDŽIO Ø25 AKMENS VATOS ŠILUMINĖ
IZOLIACIJA S=30MM STORIO PADENGTA
ALIUMINIO FOLIJA
VAMZDŽIO Ø32 AKMENS VATOS ŠILUMINĖ
IZOLIACIJA S=50MM STORIO PADENGTA
ALIUMINIO FOLIJA.
VAMDŽIO Ø50 AKMENS VATOS ŠILUMINĖ
IZOLIACIJA S=50MM STORIO PADENGTA
ALIUMINIO FOLIJA.
ESAMOS ASBESTINĖS IZOLIACIJOS NUO
ESAMŲ MAGISTRALINIŲ VAMZDYNŲ
DEMONTAVIMO DARBAI
ESAMŲ VAMZDŽIŲ NUVALYMAS NUO
NEŠVARUMŲ
ESAMŲ VAMZDŽIŲ GRUNTAVIMAS IR
DAŽYMAS KOROZIJAI ATSPARIAIS DAŽAIS 2
KARTUS

TS 3.6.1

m

15,0

-

TS 3.6.1

m

50,0

-

TS 3.6.1

m

21,0

-

TS 3.9

m

160,0

-

TS 3.7

m

160,0

-

TS 3.7.6

m2

39,10

-

m

350,0

TS 3.7.3
TS 3.7.4
TS 3.7

-

1.27.

HIDRAULINIS IR ŠILUMINIS IŠBANDYMAS

1.28.

VAMZDYNŲ PRAPLOVIMO DARBAI
m
350,0
SISTEMOS PALEIDIMO DERINIMO DARBAI.
ATLIEKAMI ESANT TINKAMOMS
TS 3.7
Kompl.
1
KLIMATINĖMS SĄLYGOMS
VAMZDYNŲ IR ARMATŪROS ŽYMĖJIMAS
TS 3.7.5
Kompl.
1
ŠILDYMO SISTEMŲ PRIDAVIMAS IR
TS 3.10
Kompl.
1
PERDAVIMAS EKSPLOTACIJAI
ŠILUMOS DALIKLIS SU INTEGRUOTU RADIJO
RYŠIO MODULIU, SU TVIRTINIMO
Analogas
KOMPLEKTU (MONTUOJAMI ANT
TS 4.1
kompl.
51
KIEKVIENO BUTO RADIATORIAUS IŠSKYRUS
“Apator metra”
LAIPTINĖS RADIATORIŲ IR ŠILUMOS
PUNKTO RADIATORIŲ)
DUOMENŲ KAUPIKLIS, MONTUOJAMAS
Analogas
ŠILUMOS PUNKTO PATALPOJE SU GALIMYBE
TS 4.2
kompl.
1
“Unita”
KAUPTI DUOMENIS IR SIŲSTI Į TBŪ SERVERĮ
DUOMENŲ KONCENTRATORIUS (AUKŠTO
Analogas
TS 4.2
kompl.
2
ANTENA), VEIKIMO SPINDULYS IKI 50 M.
“Unita”
ŠILUMOS DALIKLIO MONTAVIMO DARBAI
TS 4.3
kompl.
51
DUOMENŲ KONCENTRATORIAUS (AUKŠTO
TS 4.3
kompl.
2
ANTENOS) MONTAVIMO DARBAI
DALIKLIŲ KONFIGŪRAVIMAS
TS 4.3
kompl.
1
SISTEMOS PALEIDIMO IR DERINIMO DARBAI
TS 4.3
kompl.
1
VĖDINIMO SISTEMOS
ESAMŲ MŪRINIŲ VĖDINIMO KANALŲ
kompl.,
16*
IŠVALYMAS MECHANINIU BŪDU IR
TS 3.8.1
m.
125,0*
DEZINFEKAVIMAS NUO BIOLOGINĖS TARŠOS
ESAMŲ VĖDINIMO GROTELIŲ 150x250*
TS 3.8.1
kompl.
24*
DEMONTAVIMAS
VĖDINIMO GROTELĖS 150x250*
TS 3.8.1
kompl.
24*
PASTABA: Visi išvardinti įrenginiai, gaminiai ir medžiagos turi būti įkainoti su montavimo darbais

1.29.
1.30.
1.31.

1.32.

1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.
2
1.1.
1.2.
1.3.
-
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