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MODULIS B.6.1. VANDENTVARKOS ŪKIO TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ 

ORGANIZAVIMAS 

 

1 MOKYMO ELEMENTAS. VANDENTVARKOS ŪKIO TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ 

ORGANIZAVIMAS UAB „MAGISTRALĖ” 

 

1.1. ĮMONĖS UAB „MAGISTRALĖ” VEIKLOS APRAŠAS 

 

UAB „Magistralė” – didelę patirtį sukaupusi įmonė, kuri specializuojasi požeminių 

inžinerinių tinklų statyboje bei projektavime. 

Ilgametę patirtį turintys darbuotojai, modernios technologijos ir aukšiausia atliekamų darbų 

kokybė – tai pagrindas norintiems užtikrinti, kad įmonės teikiamos paslaugos atitiktų ir viršytų 

užsakovų poreikius. Siekiant išlaikyti ir dar labiau sustiprinti savo konkurencingumą, bendrovė 

palaiko ir nuolat tobulina integruotą kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos 

vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 ir BS OHSAS 

18001:2007 standartų reikalavimus. 

Įmonės vykdoma gamybinė veikla yra tiesiogiai susijusi su aplinka, todėl nustatant ir 

įgyvendinant savo bendrovės tikslus ir užduotis, stengiamasi racionaliai ir ekonomiškai naudoti 

gamtos bei energetinius išteklius, atliekas tvarkyti vadovaujantis antrinio panaudojimo bei 

rūšiavimo principus. 

Bendrovės vadovybė, užtikrindama efektyvų integruotos kokybės, aplinkos apsaugos bei 

darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos funkcionavimą, įsipareigoja ypatingą dėmesį 

kreipti į bendrovės veiklai taikomų teisinių ir kitų reikalavimų bei taršos prevencijos principų 

laikymosi atitiktį. 

Bendrovė siekia užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą ir taip sumažinti nelaimingų atsitikimų 

darbe tikimybę ir darbuotojų sergamumą profesinėmis ligomis. Organizuojant nuolatinius mokymus 

siekiama, kad kiekvienas UAB „Magistralė” darbuotojas suvoktų savo indėlį ir atsakomybę 

kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse. 

Tobulinant abipusiai naudingos partnerystės ryšius su užsakovais bei tiekėjais, analizuojami 

klientų atsiliepimai ir rinkos poreikiai, ieškoma racionaliausių techninių sprendimų, padedanančių 

nuolat gerinti bendrovės teikiamas paslaugas. 

Nepriklausomų išorės bei vidaus auditų metu tikrinamas reikalavimų atitikimas ir gauti 

rezultatai naudojami vadovybės analizės procese, priimant svarbius strateginius sprendimus. 
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UAB „Magistralė” teikiamos paslaugos 

 

o Lauko vandentiekio, nuotekų tinklų statyba, remontas, rekonstrukcija 

o Nuotekų siurblinių montavimas 

o Lauko šilumos tinklų bei mazgų statyba, remontas, rekonstrukcija 

o Aplinkos tvarkymo darbai  

o Mechanizuoti žemės darbai 

o Projektavimas 

 

 
 

1 pav. Atestatas, suteikiantis teisę UAB ,,Magistralė” atlikti vandentiekio ir nuotekų šalinimo projektavimo ir statybos 

darbus 

Įmonės interneto svetainė: www.uabmagistrale.lt 

 

UAB „Magistralė” interneto svetainėje galima rasti informacijos apie bendrovę, jos teikiamas 

paslaugas, pamatyti konkrečius įmonės atliktus darbus, jų detalią eigą.  

http://www.uabmagistrale.lt/


Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

11 

                                              Mokymų medžiaga 

 

1.2. UAB „MAGISTRALĖ” STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGINIO PROJEKTO 

PAVYZDYS 

 

UAB „Magistralė” Statybos darbų technologiniame projekte pateikti objekto bendri 

duomenys, žemės darbai, tvarka objekte, darbuotojų ir darbdavių santykiai, darbuotojų sauga 

objekte, medžiagų parinkimas, mechanizmų parinkimas, statybos darbų technologija. 
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2 pav. UAB ,,Magistralė” statybos darbų technologinis projektas 
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1.3. UAB „MAGISTRALĖ” KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS VADOVO PRIEDAS – 

PROCESŲ SEKOS IR SĄVEIKOS SCHEMA 

 

 

 
3 pav. UAB ,,Magistralė” kokybės ir aplinkosaugos vadovo priedas – procesų sekos ir sąveikos  schema 
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2 MOKYMO ELEMENTAS. VANDENTVARKOS ŪKIO TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ 

ORGANIZAVIMAS UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” 

 

2.1. ĮMONĖS UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” VEIKLOS APRAŠAS, PERSONALO 

ATRANKOS KRITERIJAI, ĮGYVENDINTŲ IR ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ APRAŠAS 

 

UAB „Santechniniai darbai” veiklos aprašas 

 

UAB „Santechniniai darbai” įkurta 1995 metais. Nuo įkūrimo pagrindine veikla tapo įvairūs 

santechniniai darbai, tai rodo ir bendrovės pavadinimas. Dabar bendrovė specializuojasi ne tik 

vidaus tinklų sistemų (vandentiekio, nuotekų, šildymo bei vėdinimo) montavimo ir remonto bei 

šildymo ir vėdinimo sistemų projektavimo srityse, bet ir verčiasi katilinių bei kitų sistemų 

eksploatacija bei šilumos pardavimu gyventojams (90 butų daugiabutis namas Fredos miestelyje). 

Bendrovė intensyviai plečiasi: didėja montuojamų objektų kiekis bei apimtys. Bendrovė turi 

gerą gamybinę bazę bei kvalifikuotus darbininkus, vykdo šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, 

šaldymo, vandentiekio ir nuotekų sistemų montavimo bei remonto darbus individualiuose ir 

daugiabučiuose namuose, taip pat ir visuomeninės paskirties pastatuose – viešbučiuose, 

parduotuvėse, mokyklose, ligoninėse, bankuose, gamyklose ir kitose įmonėse ir įstaigose visoje 

Lietuvoje. Įmonėje įkurtas šildymo – vėdinimo automatikos montavimo ir derinimo padalinys, kuris 

specializuojasi ir katilinių eksploatacijoje. Darbai atliekami remiantis Lietuvoje galiojančia 

normatyvine ir technologine dokumentacija.  

Veiklos pradžioje bendrovėje dirbo tik 5 darbuotojai, šiuo metu joje yra apie 80 darbuotojų, 

tarp jų 50 gamybinių darbuotojų, 7 statybos darbų vadovai, 7 projektuotojai (projektavimo 

padalinyje „Šilprojektas”), kurie atlieka pastatų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir 

vandentiekio nuotėkio projektavimo darbus. 

 

1 lentelė. Statybos ir montavimo darbų augimo dinamika (mln. Lt. be PVM) 

2009 m.  2010 m. 

10,85 11,80 
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2 lentelė. Darbuotojų dinamika 

2009 m.  2010 m. 

100 77 

 

Mūsų užsienio partneriai nuolat teikia informaciją apie naujausias technologijas, detales ir 

įrangą, rengia mokymus. Bendrovės darbuotojai vyksta į apmokymus ir įvairias stažuotes Lietuvoje 

bei užsienyje. Be to, nuolat rengiami mokymai bendrovės gamybinėje bazėje, kur darbuotojai 

supažindinami su vandentiekio, nuotekų, šildymo bei vėdinimo sričių naujovėmis. 

UAB „Santechniniai darbai” yra Vokietijos įmonės „Viessmann” partneris. Pagrindiniai 

tiekėjai: UAB „Sanistal”,  UAB „Krasas”, UAB „Senukų prekybos centras”, UAB „Metalita”, UAB 

„Viessmann”. 

Įmonėje yra įdiegta ir šiuo metu visiškai funkcionuoja Kokybės ir Aplinkosaugos vadybos 

sistema, kurios dėka UAB „Santechniniai darbai” užsakovams teikia tik kokybiškus produktus. 

Visi bendrovės vykdomi procesai yra valdomi pagal LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 

14001:2005 ir BS OHSAS 18001:2007 standartų reikalavimus. 2004 m. buvo atliktas galutinis 

sertifikacinis auditas, kurį vykdė auditoriai iš UAB „TUV Uolektis”. Atlikus auditą įmonei buvo 

suteiktas „TUV CERT” įstaigos sertifikatas, įrodantis, kad UAB „Santechniniai darbai” atitinka 

standartus, ir patvirtinantis, kad bendrovėje iš tiesų veikia Kokybės ir Aplinkosaugos vadybos 

sistema. 

2009 m. bendrovei buvo suteiktas „OHSAS” sertifikatas, įrodantis, kad įmonėje funkcionuoja 

darbuotojų saugos ir sveikatos sistema. 

UAB „Santechniniai darbai” tikslas – mažiausiomis sąnaudomis, kokybiškai ir laiku atlikti 

užsakovo pageidaujamus darbus. Iš užsakovų gauti padėkos raštai ir teigiami jų atsiliepimai įrodo, 

kad bendrovė iš tiesų puikiai įgyvendina savo tikslą. 

 

UAB „Santechniniai darbai” personalo atrankos kriterijai 

 

UAB ,,Santechniniai darbai” vykdydama personalo atranką siekia pasirinkti darbuotojus, 

kurie yra kvalifikuoti, būtų įgyję atitinkamo darbo patirties, turėtų reikiamus atestatus ir 

pažymėjimus. 

Bendrovė prieš priimdama į darbą teoriškai įvertina darbuotojo žinias: išsilavinimą, 

kvalifikacijas, licencijas, sertifikatus, atestatus, pažymėjimus, o bandomojo laikotarpio metu stebi 
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darbuotojo asmenines savybes, tai yra bendravimo su kolegomis ir užsakovais santykius, ir 

gebėjimus: patirtį, įgūdžius, darbo kokybę. Darbuotojo darbo kokybė privalo atitikti bendrovės 

įsidiegtos kokybės valdymo sistemos ISO 9001; 2008, statybos įstatytymo, taisyklių ir kitų teisės 

aktų reikalavimus. 

 

UAB „Santechniniai darbai”  įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų aprašas 

 

3 lentelė. UAB ,,Santechniniai darbai” įgyvendinti ir įgyvendinami projektai 

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

Kauno medicinos universiteto 

klinikų chirurgijos klinikos 

operacinių vėdinimo sistemų 

įrengimas 

Vėdinimo - kondicionavimo sistemos įrengimas 

PC Krėvės pr. 57 rekonstrukcija Šildymas, vėdinimas, vėsinimas, šilumos tiekimas, vandentiekis, 

nuotekos, lietaus nuotekynė 

Plastikinių gaminių cecho 

įrengimas J. Bakanausko g. 29, 

Kaune 

šildymas, vandentiekis-kanalizacija, vėdinimas 

„Savas" prekybos centras 

Savanorių pr. 346, Kaune  

Vandentiekio ir nuotekų sistemų įrengimo darbai 

Dienos chirurgijos centro 

įrengimas Kauno apskrities 

ligoninėje  

Šildymas, šilumos mazgas, vėdinimas, oro kondicionavimas, 

vandentiekis, nuotekos 

AB „Lietuvos Telekomas", 

Sporto rūmai Vilniuje 

Šildymas, vandentiekis, kanalizacija 

AB „Liteksas" Rekonstrukcijos darbai, technologiniai vamzdynai, vėdinimas 

Viešbutis „Lietuva" Ukmergės g. 

20, Vilnius 

Vėsinimas, nuotekos, sanitarinių prietaisų montavimas 

„Peugeot" centras Vilniuje Šildymas, vandentiekis, kanalizacija, suspaustas oras 

„Automobilių aptarnavimo 

centras" Islandijos pl. 31, Kaunas 

Šildymas, vėdinimas, katilinė 

K. Donelaičio g.76, bankas 

„Snoras" 

Šildymas, vandentiekis, kanalizacija, priešgaisrinis vandentiekis, 

vėdinimas 

„Ąžuolyno sporto centras" 

Sporto g. 3, Kaune  

Šildymas, šaldymas, vandentiekis, vidaus ir lietaus nuotekos, 

katilinė, vandens apskaitos mazgas, priešgaisrinis vandentiekis 

„STORA ENSO" lentpjūvė Šildymas, vandentiekis, kanalizacija, priešgaisrinis vandentiekis 
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Naujoji g. Nr. 134, Alytuje 

KTU verslo inkubatorius K. 

Petrausko g. Nr. 26, Kaune 

Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, vandentiekis, 

vidaus, vandens apskaitos mazgas 

Odos gamykla Biochemikų g., 

Kėdainiuose 

Vandentiekis, nuotekos nuo stogo,šildymas,vėdinimas,vėdinimo 

automatika 

Panemunės senelių namai  

 

Katilinė, šildymas, vandentiekis, nuotekos, vėdinimas 

Daugiabutis gyvenamas namas 

su komercinės paskirties 

patalpomis Karaliaus Mindaugo 

pr. 7, Kaune 

Šaltas, karštas vandentiekis, šildymas, automatika 

VDU studentų bendrabučio 

rekonstrukcija Vytauto pr. 71, 

Kaune  

Šilumos punktas, vėdinimas, šildymas, san. mazgų santechniniai 

darbai 

Kauno akademinių klinikų 

kardiochirurginis korpusas 

Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, vandentiekis, 

nuotekos 

Gyvenamųjų namų kompleksas 

Aukštojoje Fredoje, Kaune 

Šildymas, lietaus nuotekos, šaltas ir karštas vandentiekis, 

buitinės nuotekos 

UAB „Svenheim" HVAC 

sistemų pajungimas prie jau 

esančių nuotekų sistemos 

administraciniame pastate 

Alytuje 

Šildymas, šilumos punktas, vėsinimas, vandentiekis, nuotekos 

AB spaustuvė „Spindulys" 

Maironiškiuose, Kaune.      

Nauja statyba 

Šildymo sistema, vandens apskaitos mazgas, vidaus ir lauko 

dujų tinklai 

UAB „Silberauto" autocentro 

naujo pastato statyba 

Vakariniame lankste 6a, Kaune  

Šaltas, karštas, priešgaisrinis  vandentiekis, buitinės, gamybinės 

nuotekos, šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, šilumos 

tiekimas, katilinė, automatika 

„IVECO" krovininių automobilių 

aptarnavimo centras Pagirių k., 

Garliavos apyl., Kauno raj. 

Šaltas, karštas vandentiekis, buitinės, gamybinės nuotekos, 

šildymas, vėdinimas, šilumos tiekimas, oro vėsinimas, katilinė, 

automatizacija 

Logistikos centras su 

administracinėm patalpom 

Kauno raj., Karmėlavos sen., 

Ramučių k. Kauno g. 10 

Šaltas, karštas, priešgaisrinis  vandentiekis, gamybinės 

nuotekos, šildymas, vėdinimas,  katilinė, automatika 

Daugiabučio gyvenamojo namo 

su komercinėm patalpom Neries 

kr. 14, Kaune 

Šildymas, vėdinimas, šaltas, karštas vandentiekis, buitinė, 

lietaus nuotekynė, priešgaisrinio vandentiekio automatika 
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AB banko „Hansabankas" 

šildymo, šilumos tiekimo, 

vėdinimo sistemų montavimas  

Konstitucijos pr. 20, Vilniuje 

Šildymo, šilumos tiekimo, vėdinimo sistemų montavimas 

Lietuvos kariuomenės 

Specialiųjų operacijų junginio 

Vytauto Didžiojo jėgerių 

bataliono katilinės ir šilumos 

tinklų rekonstravimas 

Statinio architektūros, konstrukcijų, šildymo, vėdinimo, 

katilinės įrenginių išmontavimo, katilinės įrenginiai, 

termofikacinio vandens vamzdynų, vidaus dujotiekio, vidaus 

vandentiekio tinklų, vidaus technologinių nuotekų tinklų, 

procesų valdymo ir automatizacijos, gaisrinės signalizacijos, 

elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, dujų nuotėkio 

signalizacijos, elektrotechnikos, šilumos punktų įrengimo darbai 

Vėdinimo sistemos montavimas 

administraciniame pastate su 

gyvenamosiomis ir 

komercinėmis patalpomis bei 

požemine a/m stovėjimo aikštele 

K. Kalinausko g., Vilniuje 

Vėdinimo, vėsinimo sistemų montavimas, procesų valdymas ir 

automatizavimas 

AB „VST" Jonavos skyriaus 

administracinio pastato  

rekonstrukcijos darbai Girelės g. 

6, Jonavoje 

Vidaus vandentiekis ir nuotekos, vėdinimo sistemos įrengimas, 

kondicionavimo sistemos įrengimas 

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI 

Administracinio pastato 

vėdinimo sistemų projektavimas 

ir įrengimas J. Balčikonio g. 3, 

Vilniuje  

Vėdinimo sistemų projektavimas ir įrengimas 

Jotainių pensionato gyvenamųjų 

pastatų Jotainiuose Dvaro g. 1 

renovavimas 

Šildymo, vėdinimo, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio, šilumos 

punkto, automatikos montavimo darbai 

Pažaislio Kamaldulių vienuolyno 

namo restauravimas ir 

pritaikymas turizmui 

Įvadinio paskaitos mazgo įrengimo, magistralinio vandentiekio, 

vandentiekio, buitinės nuotekynės, gamybinės nuotekynės, 

lietaus nuotekynės, montavimo darbai, sanitarinių prietaisų 

montavimas, kaloriferių prijungimo mazgų montavimas, 

vėdinimo, automatikos montavimo darbai, šiluminės kameros 

montavimo darbai 

VšĮ Kauno apskrities ligoninės 

operacinių bloko patalpų 

rekonstravimas Hipodromo g. 

13, Kaune  

Šildymo, šilumos tiekimo oro šildytuvams, oro rekuperavimo 

vamzdynų , vandentiekio, nuotekų šalinimo, vėdinimo, oro 

vėsinimo, oro drėkinimo, šilumos mazgo montavimo darbai, 

medicininių dujų įrangos, vidaus elektros, gaisrinės 

signalizacijos, automatikos montavimo darbai išoriniai el. 

darbai,  žaibosauga 

VšĮ Vilniaus universiteto 

ligoninės Santariškių laboratorijų 

Šildymo sistemos montavimas 
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korpuso pastatų šildymo 

rekonstrukcija Santariškių g. 2, 

Vilniuje  

 

 

Įmonės interneto svetainė: www.sd.lt 

 

UAB „Santechniniai darbai“ interneto svetainėje galima rasti informacijos apie bendrovę, jos 

teikiamas paslaugas, karjeros galimybes bei įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus.  

  

http://www.sd.lt/
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2.2. STATYBOS TAISYKLĖS, NUSTATANČIOS UAB „SANTECHNINIAI DARBAI”  

VYKDOMŲ STATINIŲ STATYBOS DARBŲ BŪDUS, PROCEDŪRAS IR METODUS BEI 

JIEMS KELIAMUS KOKYBĖS REIKALAVIMUS 

 

 

UAB „Santechniniai darbai” atliekant statinių inžinerinių sistemų montavimo darbus 

vadovaujasi Statybos taisyklėmis, nustatančiomis bendrovės vykdomų statinių statybos darbų 

būdus, procedūras ir metodus bei jiems keliamus kokybės reikalavimus. 
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4 pav. Taisyklės, nustatančios UAB ,,Santechniniai darbai” vykdomų  statinių statybos darbų būdus, procedūras ir 

metodus bei jiems keliamus kokybės reikalavimus 
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 3 MOKYMO ELEMENTAS. MOKYTOJO ATASKAITA 

 

3.1. MOKYTOJO ATASKAITOS FORMA SU ATVIRAIS KLAUSIMAIS 

 

Ši savarankiško darbo užduotis Jums padės sistemingai rinkti informaciją apie lankytų 

bendrovių technologinio proceso organizavimą, išsikelti svarbius klausimus, kuriuos reiktų aptarti 

lankomoje bendrovėje, prisiminti pavyzdžius, apie kuriuos galima bus diskutuoti su kolegomis, 

panaudoti savo darbe. 

Lankantis bendrovėje pasižymėkite kiekvieno klausimo svarbius aspektus. Ši informacija bus 

svarbi pildant Mokytojo ataskaitą. 

Mokytojo ataskaitoje informaciją pateikite glaustai ir konkrečiais. Parašykite tik svarbiausius 

ir įsimintiniausius dalykus. 

 

4 lentelė. Mokytojo ataskaita 

 

Mokytojo ataskaitos klausimas 

 

 

UAB „Magistralė” 

 

UAB ,,Santechniniai darbai” 

1. Apibūdinkite gamybos 

organizavimą ir 

pagrindinius pastebėtus 

principus. 

 

Aprašyti 3–4 pagrindinius 

pastebėtus principus, atliekamas 

technologines operacijas. 

 

  

Apibendrinimas 

Pateikite tik apibendrintą 

informaciją 

 

 

2. Kaip įmonėje 

užtikrinama produkcijos 

kokybė? 

 

Aprašyt, kokius įmonė naudoja 

kokybės valdymo procesus, 

standartus ir t. t. 

  

Apibendrinimas 

Pateikite tik apibendrintą 
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informaciją 

 

3. Kokią technologinę įrangą 

vandentvarkos sistemų 

montavimui ir ekspoatavimui 

naudoja įmonė? 

 

Išvardinkite įmonėje naudojamą 

naujausią technologinę įrangą. 

  

Apibendrinimas 

Pateikite tik apibendrintą 

informaciją 

 

 

4. Kokius kvalifikacinius 

reikalavimus įmonė kelia 

darbuotojams? 

 

Aprašyti 3 skirtingas 

technologines operacijas 

(pasirinktinai) atliekančių 

darbutojų kvalifikacinius 

reikalavimus. 

  

Apibendrinimas 

Pateikite tik apibendrintą 

informaciją 

 

 

5. Pažangi patirtis, naujovės, 

perspektyvos. 

 

Aprašyti tik svarbius ir 

įsimintinus, profesinio mokymo 

sistemai aktualius aspektus. 

  

Apibendrinimas 

Pateikite tik apibendrintą 

informaciją 

 

 

 

Kuo mokymasis Jums buvo naudingas? 

 

 

Mokytojas                    ______________________                     ________________________ 
                                                                        (parašas)                                                           (vardas ir pavardė) 

____________ 

          (data) 
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MODULIS B.6.2. VANDENTVARKOS ŪKIO TECHNOLOGIJŲ NAUJOVĖS IR 

PLĖTROS TENDENCIJOS 

 

1 MOKYMO ELEMENTAS. VANDENTVARKOS ŪKIO TECHNOLOGINIŲ NAUJOVIŲ 

APŽVALGA 

 

1.1.  MOKOMOJI IR DALIJAMOJI MEDŽIAGA 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

53 

                                              Mokymų medžiaga 
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5 pav. Rothenberger įmonių grupės technologinių naujovių pristatymas 
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Anotacija 

 

Kompiuteryje specialios programos pagalba sukuriama suvirinimo įrenginio valdymo 

programa, kuri perkeliama į kontrolerį (valdiklį). Jo pagalba plastikinių vamzdžių suvirintojas-

operatorius atlieka termokontaktinio vamzdžių suvirinimo darbus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

6 pav. CNC valdoma plastikinių vamzdžių suvirinimo aparatūra 

 

Rothenberger sukūrė plastikinių fitingų (alkūnių, atsišakojimų ir kitų jungiamųjų dalių) 

suvirinimo įrenginį.  
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7 pav. Vamzdžių jungiamųjų dalių suvirinimo  įrenginys 

 

 
 

 
8 pav.  Didelio skersmens vamzdžių suvirinimo staklės 

 

 
 

9 pav. Mažo skersmens vamzdžių suvirinimo kaitinimo galvomis įrenginys  
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Atsirado daug techninių naujovių vamzdžių presavimo technologijoje, sukurti nauji įrankiai. 

 

 

 

 
 

10 pav. Presuojamų vamzdžių sujungimo įranga 

 

 
11 pav. Plastikinių vamzdžių gamybos statistiniai duomenys pagal jų rūšis 
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Lietuvoje veikia Lietuvos vandens tiekėjų asociacija (LVTA), kuri buvo įsteigta 1992-06-03. 

LVTA vienija įvairias šalies ir užsienio firmas, įmones, organizacijas bei fizinius asmenis, kurių 

veikla susijusi su vandentvarkos ūkiu.  

LVTA veiklos pagrindiniai tikslai: 

 Kurti tokią veiklos aplinką, kuri leistų vandens tiekimo įmonės kokybiškai ir nuolatos 

vykdyti savo pagrindinę funkciją - bet kuriuo metu ir pagal poreikius teikti vartotojui 

kokybinius reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir tvarkyti susidarančias nuotekas. 

 Padėti koordinuoti asociacijos narių veiklą, metodologiškai vadovaujant vandens tiekimo, 

nuotekų šalinimo ir jų valymo darbams bei prognozuojant šio ūkio raidos tendencijas. 

 Plėtoti ryšius su analogiškomis giminingomis organizacijomis, turinčiomis ryšių su miestų ir 

gyvenviečių aprūpinimu vandeniu bei nuotekų šalinimu. 

 Ginti asociacijos narių interesus Lietuvos Respublikos institucijose bei organizacijose. 

LVTA pagrindinės funkcijos: 

 Atstovauti asociacijos narių interesus Lietuvos Respublikos valstybinėse valdymo ir 

kontrolės institucijose bei kitų šalių ir tarptautinėse organizacijose. 

 Ruošti asociacijos narių veiklai reikalingas vieningas metodikas. Teikti rekomendacijas 

naujausių mokslo ir technikos pasiekimų taikymui vandentvarkos ūkyje. 

 Padėti organizuoti priešprojektinių ir projektavimo darbų bei projektų ekspertizių vykdymą. 

Teikti asociacijos narius dominančią informaciją ir juos konsultuoti. 

 Asociacijos nariams pageidaujant, ruošti teikiamų paslaugų įkainius (tarifus). Reikalui esant, 

atstovauti ir ginti asociacijos narių interesus teismuose bei kituose organizacijose. 

 Organizuoti ir dalyvauti asociacijos narių vadovaujančių darbuotojų bei specialistų 

atestacijose. 

2000 m. balandžio 13 d. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija (LVTA) įsteigė Viešąją įstaigą 

,,Vandentvarkos institutas" - ne pelno siekiančią organizaciją. 

 

5 lentelė. ,,Vandentvarkos instituto“ tikslai ir funkcijos 

VšĮ "VANDENTVARKOS INSTITUTAS" 

VEIKLOS PAGRINDINIAI  

TIKSLAI: 

VšĮ "VANDENTVARKOS INSTITUTAS" 

ŪKINĖS VEIKLOS  

FUNKCIJOS: 

Vandentvarkos ūkio darbuotojų rengimas, 

kvalifikacijos kėlimas ir mokymas (mokymo 

kursų ir seminarų organizavimas ir vedimas) 

Architektūrinė ir inžinerinė veikla ir su ja 

susijusios techninės konsultacijos 

Tikslinių programų rengimas ir Techninis tyrimas ir analizė 
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įgyvendinimas 

 Metodinės ir normatyvinės medžiagos 

rengimas 
 Leidyba 

Informacijos paieška ir analizė, jos 

platinimas ir kaupimas 

Rinkos konjunktūros tyrimas ir viešosios 

nuomonės apklausa 

  Informacinio leidinio "Vandentvarka" 

leidyba 
Verslo ir valdymo konsultacijų teikimas 

  Kita, niekur kitur nepriskirta verslo veikla 

  Kvalifikacijos tobulinimas 

   Papildomas mokymas 

 

LVTA interneto svetainėje www.lvta.lt galima rasti informacijos apie jos struktūrą, veiklą, 

galiojančių teisės aktų sąrašą ir naujausius teisinius dokumentus, susijusius su vandentvarka. 

LVTA leidžia informacinį leidinį ,,Vandentvarka“. Šis leidinys skirtas tiek profesionalams, 

dirbantiems su vandens ūkiu susijusiose įmonėse, tiek tiems, kas nėra abejingas vandens ūkio bei 

ekologinėms problemoms, bei tiems, kurie noriai dalyvauja atvirose diskusijose, sprendžiant 

vandens tiekimo, nuotekų valymo, aplinkos tvarkymo, socialinių bei ekonominių klausimų 

svarstyme. Leidinyje spausdinami aktualūs straipsniai apie Lietuvoje pradėjusius veikti modernius 

nuotekų dumblą apdorojančius įrenginius, geoinformacines technologijas vandens tiekimo ir 

nuotekų šalinimo įmonėse, šiuolaikinį būdą tvarkyti lietaus nuotekas ir kitas naujoves.  

 

Interneto svetainė: www.rothenberger.com 

 

Rothenberger – tai įmonių grupė, gaminanti naujoviškus, technologiškai sudėtingus 

vamzdynų įrenginius ir mechanizmus tualetams, prausykloms, klimato kontroliavimui, dujoms ir 

aplinkos technologijoms. Ši kompanija siūlo išbaigtus pasiūlymus vamzdžių instaliacijoms ir su jais 

susijusį aptarnavimą bei priežiūros darbus. 

Internetinėje svetainėje galima rasti produktų ir paslaugų sąrašus, daugiau informacijos apie 

įmonę, specialios informacijos prekybininkams, dirbantiesiems ir kitiems jų produkcija 

besidomintiems asmenims. Be to, galima atsisiųsti arba peržiūrėti jų prekių katalogą.  

 

 

 

http://www.lvta.lt/
http://www.rothenberger.com/
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2 MOKYMO ELEMENTAS. VANDENTVARKOS ŪKIO PASLAUGŲ PLĖTROS 

TENDENCIJOS LIETUVOJE BEI UŽSIENYJE 

 

2.1. MOKOMOJI IR DALIJAMOJI MEDŽIAGA 
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12 pav. UAB Wavin Baltic pastato šildymo ir vandentiekio sistemos 
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AnLe

17.03.08
Wavin-Labko

Buitinų nuotekų 

biocheminis valymas

                     

2
Įrenginiai „BioKem“

Ciklinio veikimo reaktoriai

„Labko® BioKem“
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3

• Nuolat eksploatuojamiems 

namams.

• Modeliai, skirti 6–90 gyventojų.

• Išvalymo efektyvumas:

BDS – 97%, P – 85%, N – 40%

• Net didelio pajėgumo įrenginiai turi 

vieną baką.

Ciklinio veikimo reaktoriai „Labko® BIOKEM“

Labko 

BioKem 6

                           

4
Įrenginiai „BioKem“ 

• Ciklinio veikimo reaktoriai.

• Valymas aktyviuoju dumblu.

• Modeliai, skirti 6, 10, 15 ir 20, 30 … 

90 gyventojų.
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5
Įrenginys „BioKem 6“

 Darbiniame bake sumontuoti tik 

oro sklaidytuvai ir išsiurbiamasis 

siurblys. 

                         

6
„BioKem“ įrenginių veikimo principas

 Per dieną surinktos nuotekos 
apdorojamos kaip viena partija (per 
vieną ciklą). 

 Bake augantis veiklusis dumblas 
suskaido organines medžiagas 
mikroorganizmams reikalingas 
deguonis. 

 Fosforas nusodinamas chemiškai dėl 
geležies arba aliuminio sulfato poveikio.

 Valdymo blokas valdo aeravimą, 
chemikalo tiekimą ir nuotekų 
išpumpavimą. 

 Per naktį veiklusis dumblas nusėda ant 
dugno, po to viršutinė išvalytų nuotekų 
dalis išpumpuojama iš bako.
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7
„BioKem“ įrenginių veikimo principas

                            

8
„BioKem“ įrenginių išvalymo efektyvumas

 Organinių medžiagų (BDS7) kiekio 

sumažinimas – 97 %, 

ištėkio BDS7 koncentracija < 25 mg/l. 

 Bendrojo fosforo (P) kiekio sumažinimas – 85 

%, 

ištėkio P koncentracija < 3 mg/l.

 Bendrojo azoto (N) kiekio sumažinimas – 40 

%, 

ištėkio N koncentracija < 70 mg/l.
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9
„BioKem 20...90“ įrenginių veikimo principas 

„BioKem 20...90“ įrenginių 

veikimo principas

• Per parą apdorojamos dvi 

nuotekų partijos.

• Įtekančių nuotekų surenkamoji 

kamera.

• Darbinė kamera.

• Nuotekos iš surenkamosios 

kameros į darbinę kamerą 

perpumpuojamos 

panardinamuoju siurbliu.

• Chemikalo įpilama du kartus 

vienos partijos apdorojimo 

metu.

                         

10
Įrenginiai „BioKem 20...90“

Sudedamosios dalys:

• Bakas

• Įrangos 

konteineris

• Priežiūros 

šuliniai

• Dangčiai
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11

Įrenginių „BioKem 20...90“ įrangos 

konteineris 

• Valdymo blokas

• Chemikalo 

siurblys

• Oro siurblys

• Chemikalo 

kanistrai

• Duomenų 

perdavimo 

blokas 

(pasirinktinis) 

                      

12
Sumontuoti įrenginiai „BioKem 20...90“ 
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13
Įrengimas

 Įrenginys montuojamas pagal 

gamintojo nurodymus.

 Atgabenę patikrinkite, ar bakas 

gabenant nebuvo pažeistas.

 Baką užinkaruokite netąsiais diržais. 

Montavimo duobę užpilkite smėliu 

be akmenų ir sutankinkite 

sluoksniais. 

 Prijunkite įleidžiamąją ir 

išleidžiamąją magistrales, 

sumontuokite priežiūros šulinį ir 

įrangos konteinerį. 

                          

14
Priežiūros šuliniai

 Priežiūros šulinys D600
 PP-HUK 600

 EuroHUK 600
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15
Įrenginiai „BioKem“

                             

16
Priežiūra

 Reguliari priežiūra  geros 

eksploatacinės savybės, geri 

rezultatai.

 Pridedama dvejų metų techninės 

priežiūros sutartis  vienas 

patikrinimas per metus.

 Naudotojo pareigos:

o apžiūros (kas mėnesį);

o nusėdimo bandymai (kas antrą 

mėnesį);

o chemikalo įpylimas (kas šešis 

mėnesius);

o dumblo pašalinimas (maždaug vieną 

kartą per metus);

 Įrangą paprasta prižiūrėti.
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17
Techninės priežiūros sutartis

 Patikrinimo darbai:

o Veikliojo dumblo kiekio matavimas.

o Įrangos patikrinimas.

o Aeracijos patikrinimas.

o Chemikalo dozavimo patikrinimas, 

matavimas ir paderinimas.

o Išsiurbiamojo siurblio patikrinimas.

o Pavojaus signalizacijos patikrinimas.

o Išsiurbiamojo siurblio ir oro sklaidytuvų 

išvalymas.

 Chemikalų tiekimas sutartyje neaptariamas, bet 

jie gali būti atgabenami tuo pat metu.

 

13 pav. UAB Wavin Baltic buitinių nuotekų biocheminis valymas 
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14 pav. UAB Wavin Baltic pastato nuotekų sistemos 
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Europos Sąjungoje didelis dėmesys skiriamas vandens apsaugai ir vandentvarkai. Vienas 

svarbiausių šios srities teisės aktų – Vandens pagrindų direktyva. 

Teisės aktai, reglamentuojantys Europos Sąjungos vandens apsaugą ir vandentvarką: 

 

6 lentelė. Teisės aktai, reglamentuojantys ES vandens apsaugą ir vandentvarką 

Norminiai teisės aktai 

 32000L0060 

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti 

Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus 

Oficialusis leidinys L 327 , 22/12/2000 p. 0001 - 0073 

Specialusis leidimas lietuvių kalba skyrius 15 tomas 05 p. 275 - 346 

 31998L0083 

1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos Direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto 

vandens kokybės 

Oficialusis leidinys L 330 , 05/12/1998 p. 0032 - 0054 

Specialusis leidimas lietuvių kalba skyrius 15 tomas 04 p. 90 - 112 

 32001H0928 

Commission Recommendation of 20 December 2001 on the protection of the public 

against exposure to radon in drinking water supplies (notified under document 

number C(2001) 4580) 

Oficialusis leidinys L 344 , 28/12/2001 p. 0085 - 0088 

 32009L0054 

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/54/EB dėl 

natūralaus mineralinio vandens eksploatavimo ir pateikimo į rinką (Nauja redakcija) 

(Tekstas svarbus EEE) 

Oficialusis leidinys L 164 , 26/06/2009 p. 0045 - 0058 

 32006L0007 

2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/7/EB dėl 

maudyklų vandens kokybės valdymo, panaikinanti Direktyvą 76/160/EEB 

Oficialusis leidinys L 064 , 04/03/2006 p. 0037 - 0051 

 31992D0446 

1992 liepos 27 d. Komisijos Sprendimas dėl klausimynų, naudojamų vandens 
sektoriaus direktyvomis 

Oficialusis leidinys L 247 , 27/08/1992 p. 0010 - 0036 

Specialusis leidimas lietuvių kalba skyrius 15 tomas 02 p. 148 - 149 

 31991L0271 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0083:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001H0928:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0054:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0007:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992D0446:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0271:LT:NOT
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1991 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyva dėl miesto nuotėkų valymo 

Oficialusis leidinys L 135 , 30/05/1991 p. 0040 - 0052 

Specialusis leidimas lietuvių kalba skyrius 15 tomas 02 p. 26 - 38 

 32007L0060 

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/60/EB dėl 

potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (Tekstas svarbus EEE) 

Oficialusis leidinys L 288 , 06/11/2007 p. 0027 - 0034 

 32002R0178 

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002 

nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis 
Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias 

procedūras 

Oficialusis leidinys L 031 , 01/02/2002 p. 0001 - 0024 

Specialusis leidimas lietuvių kalba skyrius 15 tomas 06 p. 463 - 486 

 32008L0032 

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/32/EB, iš dalies 

keičianti Direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos 

srityje pagrindus, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais 

Oficialusis leidinys L 081 , 20/03/2008 p. 0060 - 0061 

 31991L0676 

1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos Direktyva dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais 
iš žemės ūkio šaltinių 

Oficialusis leidinys L 375 , 31/12/1991 p. 0001 - 0008 

Specialusis leidimas lietuvių kalba skyrius 15 tomas 02 p. 68 - 77 

 32006L0044 

2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/44/EB dėl gėlojo 

vandens, kuriam reikalinga apsauga arba kurį reikia gerinti, kad jame galėtų gyventi 
žuvys, kokybės (Tekstas svarbus EEE) 

Oficialusis leidinys L 264 , 25/09/2006 p. 0020 - 0031 

 32006L0113 

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/113/EB dėl 

vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybės (kodifikuota redakcija) 

Oficialusis leidinys L 376 , 27/12/2006 p. 0014 - 0020 

 32008L0056 

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, 

nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos 

pagrindų direktyva) (Tekstas svarbus EEE) 

Oficialusis leidinys L 164 , 25/06/2008 p. 0019 - 0040 

 32005L0035 

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/35/EB dėl taršos 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0060:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0178:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0032:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0676:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0044:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0113:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0056:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0035:LT:NOT
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iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo 

Oficialusis leidinys L 255 , 30/09/2005 p. 0011 - 0021 

 32003R0782 

2003 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 782/2003 dėl draudimo naudoti laivuose organoalavo junginius 

Oficialusis leidinys L 115 , 09/05/2003 p. 0001 - 0011 

Specialusis leidimas lietuvių kalba skyrius 07 tomas 007 p. 266 - 276 

 32002D0762 

2002 m. rugsėjo 19 d. Tarybos sprendimas įgaliojantis valstybes nares Bendrijos 
interesais pasirašyti ir ratifikuoti 2001 m. Tarptautinę civilinės atsakomybės už laivų 

bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą konvenciją (Laivų bunkerių konvenciją) 
arba prie jos prisijungti 

Oficialusis leidinys L 256 , 25/09/2002 p. 0007 - 0008 

Specialusis leidimas lietuvių kalba skyrius 11 tomas 43 p. 9 - 10 

 32010L0075 

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl 

pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) Tekstas 
svarbus EEE 

Oficialusis leidinys L 334 , 17/12/2010 p. 0017 - 0119 

 32008L0105 

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/105/EB dėl 

aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies keičianti ir panaikinanti 
Tarybos direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir 

iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB 

Oficialusis leidinys L 348 , 24/12/2008 p. 0084 - 0097 

 32006L0011 

2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/11/EB dėl tam 

tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos (kodifikuota 

redakcija) (Tekstas svarbus EEE) 

Oficialusis leidinys L 064 , 04/03/2006 p. 0052 - 0059 

 32006L0118 

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB dėl 

požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo 

Oficialusis leidinys L 372 , 27/12/2006 p. 0019 - 0031 

 32004R0648 

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 

dėl plovikliųTekstas svarbus EEE. 

Oficialusis leidinys L 104 , 08/04/2004 p. 0001 - 0035 

Specialusis leidimas lietuvių kalba skyrius 13 tomas 34 p. 48 - 83 

 32004L0017 

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0782:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0762:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0105:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0011:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0118:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0648:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:LT:NOT
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subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo 

Oficialusis leidinys L 134 , 30/04/2004 p. 0001 - 0113 

Specialusis leidimas lietuvių kalba skyrius 06 tomas 07 p. 19 - 131 

 32011M6105 

2011 01 24 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla 

COMP/M.6105 - VEOLIA / EDF / SOCIETE D'ENERGIE ET D'EAU DU GABON) Pagal 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Autentisks ir tikai teksts prancūzų valodā) 

 

Parengiamieji aktai 

 52007DC0128 

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai - Siekiant tausiojo vandens 

valdymo Europos Sąjungoje – Pirmasis Vandens pagrindų direktyvos 2000/60/EB 
įgyvendinimo etapas – [SEK(2007) 362] [SEK(2007) 363] 

 52009DC0156 

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai pagal Vandens pagrindų direktyvos 
2000/60/EB 18 straipsnio 3 dalį dėl vandens būklės stebėjimo programų 

{SEK(2009)415} 

 52000DC0477 

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the 

Economic and Social Committee - Pricing policies for enhancing the sustainability of 

water resources 

 52007DC0414 

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai - Vandens trūkumo ir sausrų 

problemos Europos Sąjungoje sprendimas {SEK(2007) 993} {SEK(2007) 996} 

 52000DC0860 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
THE COUNCIL - Developing a New Bathing Water Policy 

 52000PC0802(02) 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the 

establishment of a fund for the compensation of oil pollution damage in European 
waters and related measures 

Oficialusis leidinys 120 E , 24/04/2001 p. 0079 - 0082 

 52005DC0020 

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui - Bendrijos strategija dėl 
gyvsidabrio {SEC(2005) 101} 

 52011DC0133 

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Tolesnės veiklos, 

vykdomos pagal Komunikatą dėl vandens trūkumo ir sausrų Europos Sąjungoje 
(COM(2007) 414 galutinis), trečioji ataskaita 

Kiti teisės aktai 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011M6105:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0128:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0156:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0477:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0414:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0860:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000PC0802(02):LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0020:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0133:LT:NOT
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 52011XC0329(04) 

Valstybių narių pripažintų natūralaus mineralinio vandens rūšių sąrašas Tekstas 

svarbus EEE 

Oficialusis leidinys C 097 , 29/03/2011 p. 0001 - 0072 

 52010SA0009 

Specialioji ataskaita Nr. 9/2010 „Ar ES struktūrinių priemonių lėšos namų ūkių 

reikmėms skirtam vandeniui tiekti naudojamos tinkamiausiai?“ 

 62009J0251C(01) 

Byla C-251/09: 2011 m. vasario 17 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) 
sprendimas byloje Europos Komisija prieš Kipro Respubliką (Viešasis prekių ir darbų 

pirkimas — Vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriai — 

Direktyva 93/38/EEB — Skelbimas apie pirkimą — Sutarties sudarymo kriterijai — 
Vienodas požiūris į dalyvius — Skaidrumo principas — Direktyva 92/13/EEB — 

Apskundimo procedūra — Pareiga motyvuoti sprendimą pašalinti dalyvį) 

Oficialusis leidinys C 103 , 02/04/2011 p. 0004 - 0004 

 62008J0206 

2009 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas.  

Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha) 

prieš Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH.  

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Thüringer Oberlandesgericht - Vokietija.  

Vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose vykdomų pirkimų 

tvarka - Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo viešoji paslauga - Paslaugų 
koncesija - Sąvoka - Su nagrinėjamos paslaugos teikimu susijusios rizikos perkėlimas 

kontrahentui.  

Byla C-206/08. 

Europos Teismo ataskaitos 2009 puslapis I-08377 

 92003E1250 

WRITTEN QUESTION P-1250/03 by Herman Schmid (GUE/NGL) to the Commission. 

GATS — Liberalisation of drinking water. 

Oficialusis leidinys 268 E , 07/11/2003 p. 0181 - 0182 

 92002E1075 

WRITTEN QUESTION E-1075/02 by Erik Meijer (GUE/NGL) to the Commission. 
Increase in malformations in babies as a result of drinking water from rivers 

contaminated with the female hormone oestrogen. 

Oficialusis leidinys 301 E , 05/12/2002 p. 0086 - 0088 

 

Pastaruoju metu Europos Sąjungoje daug dėmesio skiriama vandens apsaugos ir 

vandentvarkos inovacijoms ir inovacijų taikymo partnerystei. Europos Komisija nusprendė 

pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl vandens srities Europos 

inovacijų partnerytės. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011XC0329(04):LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SA0009:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0251C(01):LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0206:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92003E1250:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92002E1075:LT:NOT
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15 pav. Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl vandens srities Europos                                       

inovacijų partnerystės 

 

Įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktus 2008 metais Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė patvirtino Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros 

strategiją. 
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16 pav.  Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategija 

 

Lietuvos vandentvarkos enciklopedinių žinių, įvairių statistinių duomenų, iliustracijų ir tekstų, 

plačiai apibūdinančių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo raidą, įmonių gyvavimo etapus, 

vandentvarkos ūkio organizacinius bruožus, esamą būklę ir vandens išteklių viziją, vandentvarkos 
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problemas ir vandentvarkos ūkio plėtros strategiją, galima rasti Leono Paleckio-Kaktavičiaus 

knygoje ,,Versmių knyga“ (Lietuvos vandentvarkos ūkio raida), kurią išleido Lietuvos vandens 

tiekėjų asociacija.  

Interneto svetainė: www.wavin.lt 

Wavin – įmonių grupė su centrine būstine Zwolle’s mieste, Olandijoje. Tai didžiausias 

plastikinių vamzdžių tiekėjas Europoje, siūlantis plačiausią produkcijos asortimentą, išvystęs 

geriausią klientų aptarnavimo sistemą, glaudžiai bendradarbiaujantis tiek su galutiniais vartotojais, 

tiek užsakovais. Wavin – lyderis naujovių diegime. 

Wavin internetinėje svetainėje galima rasti informacijos apie įmonę, medžiagų bei 

technologinių sprendimų šalto ir karšto vandens tiekimo sistemų, lauko nuotekų ir vandentiekio 

vamzdynų sistemų, nuotekų valymo įrenginių, įtakojančių vandentvarkos ūkio paslaugų plėtrą 

Lietuvoje ir užsienyje, naujoves. Susipažinti su Wavin technologijų ir naujovių įmonės mokslinius 

tyrimais, pamatyti siūlomus gaminius, jų kainas ir rasti gaminių pardavimo vietas. Be to, galima 

pasižiūrėti reprezentacinių projektų su įrengtomis plastikinių vamzdžių sistemomis Lietuvoje ir 

kitose šalyse fotografijų galeriją, filmą apie Wavin naujoves.    

 

Interneto svetainė: www.statybostaisyklės.lt 

Interneto svetainėje pateikta minimalių statybos darbų technologijų ir kokybės reikalavimų 

sistema. Čia galima rasti statybos taisykles, šalia suformuoti gerosios statybos praktikos pavyzdžiai 

bei naujausios statybos technologijos. 

Interneto svetainėje galima susipažinti su UAB ,,WAVIN BALTIC”  statybos taisyklėmis ST 

210734350.01:2010 „Plastikinių lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistemų įrengimas”, statybos 

taisyklėmis ST 210734350.01:2010 „Plastikinių nuotekų vamzdynų sistemos pastatuose”,  statybos 

taisyklėmis ST 210734350.02:2010 „Plastikinių vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemos 

pastatuose”, statybos taisyklėmis ST 210734350.06:2012 „Wavin PVC drenažo sistemų įrengimas”, 

statybos taisyklėmis ST 210734350.05:2012 „Wavin plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų 

sistemų įrengimas” ir statybos taisyklėmis ST 210734350.04:2011 „Wavin plastikinių slėgiminių 

vamzdynų sistemų įrengimas”. 

 

 

 

http://www.wavin.lt/
http://www.statybostaisyklės.lt/
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3 MOKYMO ELEMENTAS. ĮGYTŲ ŽINIŲ PRITAIKYMAS PROFESINIO RENGIMO 

PROCESE 

 

3.1. PROJEKTO FORMA 

 

 

Projektas 

,,Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir 

įdiegimas” 

 

 

Mokytojo projekto formos aprašas 

 

 

__________________________________________________ 
Mokytojo vardas ir pavardė 

 

__________________________________________________ 
Atstovaujama profesinio mokymo įstaiga 

 

 

 

 

PROJEKTAS 

 

 

Vandentvarkos ūkio technologijųnaujovių ir plėtros tendencijų pritaikymas 

profesinio rengimo procese 

 

 

 

 

 

_____________ 
(data) 

 

Vilnius 
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Turinys 

 

1. Vandentvarkos ūkio technologijų naujovių ir plėtros tendencijos. 

2. Profesinio rengimo ir vandentvarkos ūkio technologijų sąsajos. 

3. Vandentvarkos ūkio technologijų naujovių ir plėtros tendencijų pritaikymo veiklų 

aprašymas, pagrindimas ir numatomi rezultatai. 

4. Išvada / pasiūlymas. 

 

1. Vandentvarkos ūkio technologijų naujovių ir plėtros tendencijos. 

Išvardinkite ir aprašykite, Jūsų manymu, svarbiausias technologinių naujovių, gamybos plėtros 

tendencijas šiuolaikinėje šiuolaikiniame vandentvarkos ūkyje (pvz., didėjantis medžiagų naudojimo 

efektyvumas, mažėjančios  energijos sąnaudos, didėjanti vandentvarkos technologijų įvairovė ir 

pan.) 

 

 

2. Profesinio rengimo ir vandentvarkos ūkio technologijų sąsajos. 

Atlikite profesinio rengimo programų  turinio ir vandentvarkos ūkio technologijų inovacijų, 

technologinių naujovių, plėtros tendencijų tarpusavio sąsajų analizę. Identifikuokite profesinio 

rengimo programų turinio tobulinimo sritis, galimybes. 

 

 

3. Vandentvarkos ūkio technologijų naujovių ir plėtros tendencijų pritaikymo veiklų 

aprašymas, pagrindimas ir numatomi rezultatai. 

Detalizuokite pagrindines veiklas, pagrįskite šių veiklų būtinumą. Nurodykite veiklų etapus, 

kiekvieno etapo metu numatomus atlikti darbus. Nurodykite išankstines sąlygas, reikalingas, kad 

pritaikymo procesas galėtų būti pradėtas (pvz., patvirtinti planai, parengti techniniai projektai ir 

kt.) 

 

 

 

 

Veikla  Veiklos aprašymas Veiklos trukmė Laukiamas rezultatas 

(kiekybinis / kokybinis 

rodiklis) 

1.    

2.    

3.    

...    
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1. Išvada / pasiūlymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ________________________                    __________________________ 

                                                             (parašas)                                                                        (vardas ir pavardė) 
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3.2. REIKALAVIMAI PROJEKTO TURINIUI BEI ATLIKTO DARBO VERTINIMO 

KRITERIJAI 

 

Projekte turi atsispindėti vandentvarkos ūkio technologijų naujovių ir plėtros tendencijų bei 

profesinio mokymo programų turinio sąsajos. 

 

Projekto vertinimo kriterijai: 

1. Visiškai įgyvendintas projekto turinys. 

2. Pateiktos išvados leidžia tikėtis vandentvarkos ūkio technologijų naujovių įtraukimo į 

profesinio mokymo programų turinį. 
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MODULIS S.6.1. LAUKO VANDENTIEKIO TINKLŲ MONTAVIMAS IR VAMZDYNŲ 

KLOJIMAS 

 

1 MOKYMO ELEMENTAS. LAUKO VANDENTIEKIO TINKLŲ MONTAVIMO IR 

VAMZDYNŲ KLOJIMO DARBŲ PLANAVIMAS, TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ 

ORGANIZAVIMAS UAB „MAGISTRALĖ” 

 

1.1. UAB „MAGISTRALĖ” STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGINIO PROJEKTO 

PAVYZDYS 

 

 

UAB ,,Magistralė” Statybos darbų technologinio projekto pavyzdys pateiktas šios programos 

B.6.1. modulio pirmojo elemento 1.2. skyriuje –  11 lapas. 
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1.2. UAB „MAGISTRALĖ” NAUDOJAMŲ TECHNINIŲ DOKUMENTŲ (STATYBOS 

DARBŲ TECHNOLOGINĖS KORTELĖS, ĮSAKYMŲ DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ 

PASKYRIMO), STATYBVIETĖS PLANŲ, STROPAVIMO IR SANDELIAVIMO 

SCHEMŲ, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS DOKUMENTŲ (PASKYROS – 

LEIDIMO, PASKYRŲ LEIDIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALO, ĮPAREIGOJIMO 

PAŠALINTI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ DOKUMENTŲ 

REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS), NURODYMŲ DARBUI TRANŠĖJOSE, IŠKASŲ 

FORMAVIMUI, KROVINIŲ STROPAVIMO STROPAIS IR SAUGAUS DARBO 

UŽDAROSE ERDVĖSE METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PAVYZDŽIAI 

 
17 pav. UAB ,,Magistralė” direktoriaus įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo 
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18 pav. UAB ,,Magistralė” darbų atlikimui pavojingų arba kenksmingų veiksnių veikimo vietose paskyra-leidimas 
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19 pav. UAB ,,Magistralė” paskyrų-leidimų registravimo žurnalas 
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20 pav. UAB ,,Magistralė” įpareigojimas pašalinti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų 

pažeidimus 
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21 pav. UAB ,,Magistralė” darbų nesutvirtintose tranšėjose atlikimo rekomendacijos 
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22 pav. UAB ,,Magistralė” darbų sutvirtintose tranšėjose atlikimo rekomendacijos 
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23 pav. UAB ,,Magistralė” saugaus darbo uždarose erdvėse metodinių rekomendacijų pavyzdžiai 
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24 pav. UAB ,,Magistralė” nurodymai šlaitinių iškasų formavimui 
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25 pav. UAB ,,Magistralė” tranšėjos skersinio vertikaliojo pjūvio schema 

 

 

26 pav. UAB ,,Magistralė” trumpiausio leistino atstumo nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios mašinos atramos 

schema 
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27 pav. Stropavimo ir sandėliavimo schema 

 

28 pav. Šilumos kameros pjūvis 
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29 pav. Statybos planas 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

150 

                                              Mokymų medžiaga 

 

Interneto svetainė: www.wavin.lt 

Wavin internetinėje svetainėje galima rasti informacijos apie įmonę, vamzdžių klojimo 

kolektoriuose, tranšėjose ir betranšėjėse vamzdžių klojimo technologijų naujoves. Susipažinti su 

Wavin technologijų ir naujovių įmonės mokslinius tyrimais, pamatyti siūlomus gaminius, jų kainas 

ir rasti gaminių pardavimo vietas. Be to, galima pasižiūrėti reprezentacinių projektų su įrengtomis 

plastikinių vamzdžių sistemomis Lietuvoje ir kitose šalyse fotografijų galeriją, filmą apie Wavin 

naujoves.    

 

Interneto svetainė: www.statybostaisykles.lt 

Interneto svetainėje pateikta minimalių statybos darbų technologijų ir kokybės reikalavimų 

sistema. Čia galima rasti statybos taisykles, šalia suformuoti gerosios statybos praktikos pavyzdžiai 

bei naujausios statybos technologijos. 

Interneto svetainėje galima susipažinti su UAB ,,WAVIN BALTIC” statybos taisyklėmis ST 

210734350.04:2011 „Wavin plastikinių slėgiminių vamzdynų sistemų įrengimas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wavin.lt/
http://www.statybostaisykles.lt/
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2 MOKYMO ELEMENTAS. MEDŽIAGŲ PARINKIMAS, ĮRANGOS IR ĮRANKIŲ 

PARUOŠIMAS LAUKO VANDENTIEKIO TINKLŲ MONTAVIMUI IR VAMZDYNŲ 

KLOJIMUI UAB „MAGISTRALĖ” 

 

2.1. UAB „MAGISTRALĖ” STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGINIO PROJEKTO 

PAVYZDYS (MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ PARINKIMAS) 

 

UAB ,,Magistralė” Statybos darbų technologinio projekto pavyzdys pateiktas šios programos 

B.6.1. modulio pirmojo elemento 1.2. skyriuje – 11 lapas: dokumento turinio 6 skyriuje – medžiagų 

parinkimas (žr. 46 lapą), 7 skyriuje – mechanizmų parinkimas (žr. 53 lapą). 
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Interneto svetainė: www.wavin.lt 

Wavin internetinėje svetainėje galima rasti informacijos apie įmonę, vamzdžių, jungiamųjų 

dalių, armatūros, įrangos, suvirinimo įrenginių, įrankių jiems montuoti ir kloti bei sujungimų 

suvirinimo ir sandarinimo medžiagų pasirinkimo, paruošimo lauko vandentiekio tinklų montavimui 

ir vamzdynų klojimui naujoves. Susipažinti su Wavin technologijų ir naujovių įmonės mokslinius 

tyrimais, pamatyti siūlomus gaminius, jų kainas ir rasti gaminių pardavimo vietas. Be to, galima 

pasižiūrėti reprezentacinių projektų su įrengtomis plastikinių vamzdžių sistemomis Lietuvoje ir 

kitose šalyse fotografijų galeriją, filmą apie Wavin naujoves.    

 

Interneto svetainė: www.statybostaisykles.lt 

Interneto svetainėje pateikta minimalių statybos darbų technologijų ir kokybės reikalavimų 

sistema. Čia galima rasti statybos taisykles, šalia suformuoti gerosios statybos praktikos pavyzdžiai 

bei naujausios statybos technologijos. 

Interneto svetainėje galima susipažinti su UAB ,,WAVIN BALTIC” statybos taisyklėmis ST 

210734350.04:2011 „Wavin plastikinių slėgiminių vamzdynų sistemų įrengimas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wavin.lt/
http://www.statybostaisykles.lt/
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3 MOKYMO ELEMENTAS. LAUKO VANDENTIEKIO TINKLŲ MONTAVIMAS IR 

VAMZDYNŲ KLOJIMAS BEI ATLIKTŲ DARBŲ KOKYBĖS VERTINIMAS UAB 

„MAGISTRALĖ” 

 

3.1. UAB „MAGISTRALĖ” ŽEMĖS DARBŲ, TIESIANT VAMZDYNUS, 

TECHNOLOGINĖS KORTELĖS TK-1 RUOŠINYS 

 

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  „MAGISTRALĖ” 

(KODAS 133005486) 

 

 

TVIRTINU: 

UAB „Magistralė”  

Direktorius 

_______________________ 

        (Parašas) 

Adomas Vaišvila 

_______________________ 

               (Data) 
                             

ŽEMĖS DARBŲ, TIESIANT VAMZDYNUS 

TECHNOLOGINĖ KORTELĖ  TK1 
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     1. ŽEMĖS DARBŲ SUDĖTIS 

1. Statybvietės paruošimas. 

2. Paviršinio vandens nuvedimo ir gruntinio vandens lygio žeminimo priemonių (griovių, drenažo, adatinių filtrų) 

sumontavimas. 

3.  Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į savivarčius arba supilant gruntą šalia tranšėjos. 

4. Tranšėjos, darbinių duobių sutvirtinimų skydų montavimas. 

5. Tranšėjos dugno kasimas kastuvais (rankiniu būdu).  

6. Išlyginamojo sluoksnio po vamzdynais įrengimas. 

7. Vamzdžių ir jų fasoninių dalių sumontavimas. 

8. Pirminis vamzdžių užpylimas. 

9. Tranšėjos užpylimas gruntu (smėliu). 

10. Grunto tankinimas. 

 

2. TECHNOLOGINIŲ OPERACIJŲ APRAŠYMAS 

1. Statybvietės paruošimas. Nužymima trasos, vamzdžių tiesimo ašys. Iškviečiami žemės darbų vykdymo 

vietoje esančių požeminių komunikacijų savininkų atstovai, nurodant tikslų darbų pradžios laiką ir vietą. Įrengiami 

apsauginiai, signaliniai aptvarai, įspėjamieji ir draudžiantieji ženklai. 

Darbuotojai, paskirti dirbti į statybvietę, supažindinami su darbų technologijos projektu, apmokomi 

(instruktuojami) saugaus darbo metodų. Pavojingiems darbams išduodamas paskyra-leidimas. 

Išardoma esama danga (jeigu reikia). Išardyta danga perduodama atliekų tvarkytojui arba perdirbimui. Grunto 

kasimo vietoje pašalinamas viršutinis augalinis grunto sluoksnis. 

                      1 schema. Iškasos pjūvis. 

2. Paviršinio ir gruntinio vandens pašalinimas. Paviršinis ar atmosferinis vanduo kasamoje tranšėjoje 

pašalinamas siurbliais, papildomais drenažiniais vamzdynais ar nusausinimo grioviais.  

Įrengiamas gruntinio vandens lygio žeminimas. Adatiniai filtrai pastatomi 0,75 m arba 1,5 vienas nuo kito, ne 

arčiau 0,5 m nuo iškasos krašto. Pirma pastatomi adatiniai filtrai būsimos iškasos vietoje, pažeminamas gruntinio 

vandens lygis ir iškasama pirmoji duobės pakopa. Po to montuojamas antras adatinių filtrų aukštas, toliau žeminamas 

gruntinio vandens lygis ir kasama antroji duobės pakopa. Pradėjus žeminti gruntinio vandens lygį antro aukšto 

adatiniais filtrais, galima išmontuoti pirmojo aukšto filtrus.  

Draudžiama lipti ir dirbti iškasose, iš kurių nepašalintas vanduo. 

3.Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į savivarčius arba supilant gruntą šalia tranšėjos.  

   Įvertinamos grunto savybės: grunto rūšis, būklė, drėgnis. Pagrindinės savybės, įtakojančios žemės kasimo 

technologiją ir darbo sąnaudas yra tūrio masė, drėgnis, sukibimas, purumas, natūralaus šlaito kampas, išplovimas. 

Gruntai skirstomi į uolinį ir neuolinį. Uoliniai gruntai yra vientisos  arba supleišėjusios struktūros. Uoliniai gruntai 

būna rišlieji arba birieji. Rišlieji – augalinis molio (molio >30%), priemolio (molio nuo 10 iki 30%), priesmėlio  

(molio nuo 3 iki 10%). Birieji gruntai – smėlis(dalelių skersmuo iki 2 mm, molio iki 3 %), žvyras (dalelių skersmuo 

virš 2 mm). Gruntai turintys iki 5 % drėgnės vadinami sausais, nuo 5 iki 30 % - drėgnais ir daugiau kaip 30 % 

drėgmės šlapiais. 

      Tranšėja  pradedama kasti nuo žemiausios trasos vietos.  

Tranšėjos stačiais kraštais kasimas. Statūs tranšėjos šlaitai gali būti nesutvirtinami kasant negilias tranšėjas 

natūralaus drėgnumo gruntuose, kur nėra gruntinio vandens. Šiuo atveju tranšėjų gylis negali viršyti: smėliniuose ar 

žvėringuos gruntuose – 1m, priesmėlyje – 1,25; priemolyje ir molyje – 1,5 m. Gilesnių arba drėgnuos gruntuose kasamų 

tranšėjų statūs šlaitai turi būti sutvirtinti tranšėjų sutvirtinimo skydais. 
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Tranšėjos lėkštais kraštais kasimas. Kasant tranšėjas su lėkštais šlaitais didžiausieji leistinieji tranšėjų nuolydžiais 

pateikti [1] lentelėje: 

1 lentelė 

Gruntas Šlaitų nuolydžiais priklausomai nuo gylio, m 

0-1,5 m 1,5-3,0 m 3,0-5,0 m 

Smėlis, žvyras 

 

63° 

1:0,5 

45° 

1:1 

45° 

1:1 

Priesmėlis 

 

76° 

1:0,25 

56° 

1:0,67 

50° 

1:0,85 

Priemolis 

 

90° 

1:0 

63° 

1:0,5 

53° 

1:0,75 

Molis 

 

90° 

1:0 

76° 

1:0,25 

63° 

1:0,5 

 

Molingas gruntas (molis) taip pat gruntas iškastas iš tų vietų, kur vamzdynai tiesiami po važiuojamąja kelio 

dalimi, išvežamas į sąvartą. Plačiose ir vidutinio pločio perkasose transporto priemonės statomos iš abiejų pusių, o 

siaurose perkasose – iš vienos. Transporto priemonės į pakrovimo vietą privažiuoja orientuodamiesi į gaires, kurios 

statomos atsižvelgiant į ekskavatoriaus kaušo ilgį, kaušo posūkio kampą. 

Iškastas gruntas šalia tranšėjos pilamas ne arčiau nei 0,6 m nuo tranšėjos krašto. 

2 schema.  Darbo technologinė bei transporto išdėstymo schema. 

4. Tranšėjos sutvirtinimų skydų montavimas. Iškasose sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą, 

sutvirtinimai nuleidžiami kas 0,5 m. Inventoriniai tranšėjų sutvirtinimai (tipo Krings KS 100) montuojami laikantis 

gamintojo eksploatacijos instrukcijos . Pastačius sutvirtinimus viršutinė dalis virš iškasos krašto turi būti išsikišusi ne 

mažiau kaip 15 cm. Rišliuose gruntuose (molio ir priemolio) iki 3 m gylio tranšėjas vertikaliomis sienomis 

ekskavatoriais leidžiama kasti be sutvirtinimų. Į tranšėją galima lipti tik, kai yra įrengti tranšėjos sienų sutvirtinimai.  

 Jeigu nėra galimybės naudoti inventorinius iškasų, duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus, reikia naudoti sutvirtinimus, 

pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus.  

3 schema. Tranšėjos sutvirtinimų skydų montavimas 

4 schema.  Transporto priemonių pastatymo schema šalia sutvirtintų tranšėjų. 

5 schema.  Transporto priemonių pastatymas šalia nesutvirtintų tranšėjų. 

5. Tranšėjos dugno kasimas kastuvais (rankiniu būdu).  

Pagrindas po vamzdynais. Kasant tranšėją ekskavatoriumi, paliekamas 5-7 cm nejudintas grunto sluoksnis iki 

tranšėjos dugno projektinio lygio. Šis gruntas iškasam 

6.Išlyginamojo sluoksnio po vamzdynais įrengimas. 
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Pagrindas po vamzdynu įrengiamas, atsižvelgiant į grunto laikančiąją galią ir apkrovas, t.y. sutankinamas, taikant tokius 

statybos metodus, kurie nepablogina pagrindo kokybės, apsaugo nuo mechanizmų, išmirkimo, sušalimo. Atsitiktiniai 

grunto perkasimai pagrindo lygyje užpilami smėlingu gruntu. Gruntas sutankinamas. 

Visuose gruntuose, išskyrus uolinius, sudurpėjusius, dumblius, vamzdžiai gali būti klojami ant gamtinio nepažeistos 

struktūros prieš tai jį išlyginant ir, jei reikia, profiliuojant gruntą taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. 

Uoliniuose gruntuose turi būti numatytas pagrindo išlyginimas smėliniu gruntu 10 cm virš uolienos iškyšų.  

Drėgnuose-rišliuose, molinguose gruntuose (priemolis, molis) būtinumas įrengti smėlio paklotą nustatomas 

atsižvelgiant į gruntinio vandens horizonto pažeminimą, taip pat į vamzdžių tipą; Dumbliuose, sudurpėjusiuose ir 

kituose vandeniu įsotintuose gruntuose turi būti įrengiamas dirbtinis pagrindas; 

Išlyginamajam sluoksniui naudojamas smėlis, žvyras arba skalda, jeigu techniniame projekte nėra specialių nurodymų. 

Naudojamo žvyro ar smėlio sudedamųjų dalelių dydis negali būti didesnės nei 20 mm. 8-20 mm dalelių kiekis neturi 

viršyti 10 proc. Skaldos maksimalus dalelių dydis neturi viršyti 16 mm, skaldą pagrindui galima naudoti, kai vamzdžių 

skersmuo  100 mm.  

Išlyginamasis sluoksnis (pagrindas) turi būti perduodamas techninės priežiūros inžinieriui. Pagrindo kokybė nustatoma 

bandymais (fiksuojama statybos darbų žurnale). Pagrindo grunte neturi būti medienos atliekų, pluoštinių medžiagų, 

statybinių atliekų ir kitų šiukšlių. 

7. Vamzdžių ir jų fasoninių dalių sumontavimas. Patikslinama vamzdžių klojimo trasos ašis, trasos posūkiai, 

peraukštėjimai. Į tranšėjos dugną nuleidžiami vamzdžiai. Vamzdžiai sudedami taip, kad į juos nepatektų paviršinis 

vanduo, purvas ir pan. Fasoninės vamzdžių dalys, armatūra patikrinamos, nuvalomos nuo purvo, sniego, tepalų ir kt..  

Vamzdis klojamas ant grunto arba išlyginamojo sluoksnio 

Montuojant vamzdyną šaltyje būtina patikrinti ar movose, tarpikliuose nėra ledo. Krentant temperatūrai, mažėja 

vamzdžio atsparumas smūgiams. Apie -20° C temperatūra yra laikoma ribine. Slėginių vamzdynų hidraulinis bandymas 

atliekamas pagal SFS 3115.  Slėginiame vamzdyne draudžiama daryti pneumatinį bandymą. Sandarumo bandymą reikia 

atlikti baigus tiesti vamzdyną, net jei jis ne iš karto pradedamas eksploatuoti.  

Nuotėkų vamzdynų kryptis keičiama šuliniuose, o slėginiuose vamzdynuose naudojamos alkūninės jungtys. 

Slėginiuose lauko nuotekose turi būti įrengiamos atramos vamzdžių horizontalių ir vertikalių posūkių vietose (kai 

atsiradusių įtempimų negali perimti vamzdžių jungtys). Jei vamzdžiai sujungiami movomis, esant darbo slėgiui iki 1,0 

MPa ir posūkio kampui, mažesniam kaip 10º, leidžiama atramų neįrengti. 

 Leistina vamzdžių kryptį keisti lenkiant vamzdžius. Negalima vamzdžius lenkti juos šildant. Lenkiamus 

vamzdžius su movinėmis jungtimis reikia įtvirtinti, kad lenkimas jungtyje nesudarytų papildomos apkrovos. PE 

vamzdžių kryptis dažniausiai keičiama juos lenkiant. Betoninė atrama lenkimo vietoje – nereikalinga. 

Nerekomenduojama lenkti vamzdžių, kurių DN 200 mm. 

Vamzdžių klasifikacija: 

PVC lygiasieniai nuotėkų vamzdžiai Klasė N Klasė S 

SR (kN/m²) 4 8 

SDR (D/s) 41 34 

 

Ultra  nuotėkų vamzdžiai  Klasė S 
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SR (kN/m²)  8 

 

PVC slėgio nuotėkų (vandentiekio) vamzdžiai Sigma 125 Sigma 100 

Saugumo koeficientas  2 2,5 

SDR (D/s) 41* 34* 

PN (bar) 6** 6** 

 

PE slėgio nuotėkų (vandentiekio) vamzdžiai PE 80 PE 100 

SDR (D/s) 17* 26* 

PN (bar) 6,3** 6,3** 

 

* galimi ir kiti SDR variantai. 

** galimos ir kitos slėgio klasės. 

N klasės nuotėkų vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje. 

S klasės vamzdžiai klojami iki 0,8 m gylyje arba giliau nei 6,0 m. Slėgio nuotėkų sistemose naudojami tie patys 

PVC arba PE vamzdžiai ir jungiamosios dalys, kaip ir vandentiekio sistemose. 

8. Pirminis vamzdžių užpylimas. Pirminiu (apsauginiu) užpylimu vadinamos medžiagos, pilamos aplink 

vamzdį ant išlyginamojo sluoksnio.  Pirminio užpylimo sluoksnio storis virš vamzdžio, kurio DN  160 mm) turi būti 

ne mažesnis nei 300 mm. Jei vamzdžio skersmuo DN  160 mm), pirminio užpylimo sluoksnis gali būti plonesnis, bet 

ne mažiau 150 mm, jeigu nėra techniniame projekte numatyta kitaip. Pirminio užpylimo medžiagos kokybė turi būti 

tokia pati kaip ir išlyginamojo sluoksnio. Medžiagos negali būti sušalusios. Priminio užpylimo sluoksnis turi būti 

formuojamas klojant vamzdį. Tokiu būdu vamzdis apsaugomas nuo akmenų ir grumstų, krentančių nuo tranšėjos kraštų. 

Nuo pirminio užpylimo medžiagos kokybės ir tankumo tiesiogiai priklauso vamzdžio atsparumas ir deformacija. 

Itin rūpestingai turi būti suformuotas iki vamzdžio pusės siekiantis užpylimo sluoksnis. Teisingai sutankintas užpildas 

tolygiai prilaiko vamzdį ir saugo nuo šoninės, išilginės ir viršutinės apkrovos. Medžiagos pilamos į tranšėją atsargiai, 

kad nepažeistų vamzdžių ir nepajudintų jų iš vietos. 

          9.  Tranšėjos užpylimas gruntu (smėliu).  

Užpilant tranšėjas gruntu,  iš tranšėjų ar duobių turi būti pašalintas vanduo priemonėmis, numatytomis 2 punkte. 

Neurbanizuotoje vietovėje galima naudoti tranšėjos iškastą žemę, prieš tai užpylus vamzdynus pirminiu apsauginiu 

smėlio sluoksniu. Urbanizuotoje vietovėje galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos, 

dažniausiai smėlis. 

Tranšėjos užkasamos sutankinant sluoksniais kas 0,3 m.   

6 schema. Tranšėjos užpylimo schema.     

10. Grunto tankinimas. Tankinimui naudojama įvairi įranga. Užpildą iš šonų galima sutankinti, suminant 

kojomis. Tankinant gruntą mechaniniu būdu, tankinama atskirais sluoksniais kas 0,3 m.  
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Virš vamzdžio mechaniniu būdu tankinama tik tada, kai pirminio užpylimo sluoksnio storis virš vamzdžio  300 mm. 

Išlyginamojo sluoksnio ir pirminio užpylimo tankumo koeficientas turi būti  0,9. Urbanizuotoje vietovėje galutinis 

užpylimas tankinamas taip pat iki  0,9 koeficientas. 

Pirmasis pirmojo užpylimo sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio skersmens. 

Tankinama atsargiai, kad vamzdis nepajudėtų iš vietos.  

Sėkmingas tankinimo rezultatas priklauso nuo medžiagos grūdėtumo, drėgmės, tankinamo sluoksnio storio, 

naudojamos įrangos ir temperatūros. Sutankinimo kokybė nustatoma bandymais (fiksuojama statybos darbų žurnale). 

Tankinimo darbų rezultatai perduodami techninės priežiūros inžinieriui. 

 

3. STATYBOS PROCESO TECHNINIAI IŠTEKLIŲ IR DARBO SĄNAUDŲ RODIKLIAI 

Eil. 

Nr. 

Darbo pavadinimas Resursų 

pavadinimas 

Medžiagos  Mato 

vienetas 

Norma Kiekis 

1.  Statybvietės paruošimas Ekskavatorius   vnt. 1 1 

  Brigada 

(3 žmonės) 

 

vnt. 1 1 

       

2.  Paviršinio ir gruntinio vandens 

pašalinimas 

Brigada 

(2 žmonės) 

 

vnt. 1 1 

  Vandens siurblys  vnt. 1 1 

  Adatiniai filtrai   k-tas 1 1 

  Ekskavatorius   vnt. 1 1 

3. Tranšėjos kasimas      

 Grunto kasimas ekskavatoriumi, 

kasant į sankasą 

Ekskavatorius   
vnt. 1 1 

  Brigada 

(1 žmogus) 

 

vnt. 1 1 

4. Tranšėjos sutvirtinimų montavimas Ekskavatorius  vnt. 1 1 

  Inventoriniai 

sutvirtinimai 

 
k-tas 1 1 

  Brigada  

(3 žmonės) 

 

vnt. 1 1 

5. Tranšėjos dugno lyginimas (grunto Brigada  vnt. 1 1 
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kasimas rankiniu būdu) (1 žmogus) 

6. Išlyginamojo sluoksnio po vamzdynais 

įrengimas 

Ekskavatorius   
vnt. 1 1 

  Vibroplūktuvas  vnt. 1 1 

  Brigada 

(1 žmogus) 

 

      vnt. 1 1 

   Smėlis  m
3
 52 52 

7. Vamzdžių ir fasoninių dalių 

montavimas 

Ekskavatorius 

 

      vnt. 

 

       

1 

 

 

1 

 

 

  Brigada  

(3 žmonės) 

 

vnt. 1 1 

  Suvirinimo 

aparatas 

 
vnt. 1 1 

 Slėginiai vandentiekio vamzdžiai  

 

Slėginiai vandentiekio vamzdžiai 

(įvadai gyventojams)  

Slėginis buitinių nuotekų tinklas 

 

F1- ūkinių nuotekų tinklas 

 

 

 

 

 Vamzdžiai 

PE Ø110 

Vamzdžiai 

PE Ø50 

Vamzdžiai 

PE Ø90 

 Vamzdžiai  

PVC Ø250,  

VamzdžiaiP

VC Ø200 

Vamzdžiai 

PVC Ø160 

      

      m 

 

      m 

 

      m 

 

m 

 

m 

 

      m                                

 

 

 

 

1470 

 

   13 

 

 276 

 

  3 

 

1200 

 

115 

   Fasoninės 

dalys 

 

vnt.   64 

8. Pirminis vamzdžių užpylimas, 

sutankinant 

Ekskavatorius   
vnt. 1 1 
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  Vibroplūktuvas  vnt. 1 1 

  Brigada 

(2 žmonės) 

 

vnt. 1 1 

       

9. Tranšėjos užpylimas       

  Tranšėjos, užpylimas gruntu Ekskavatorius  vnt. 1 1 

  Vibroplūktuvas  vnt. 1 1 

  Brigada 

(3 žmonės) 

 

vnt. 1 1 

 

4. KOKYBĖS KONTROLĖS SCHEMOS SU DIDŽIAUSIAIS LEISTINAIS  NUOKRYPIAIS  

Technologinių vamzdynų  montavimo darbai. 

Eil. 

Nr. 

Technologinės 

operacijos 

pavadinimas 

Kontroliuo 

ja ir atsako 

Kaip atliekama 

kontrolė 

Kada atliekama 

kontrolė 

Pastabos 

1. 

Medžiagų 

transportavimas ir 

priėmimas 

Tiekimo 

firma, 

statinio 

statybos 

vadovas 

(SSV) 

Vizualiai, 

sutikrinimas 

atitikimas 

dokumentams 

Iškrovimo ir 

pakrovimo metu 
 

2. 
Trasos nužymėjimas 

Geodezinink

as 

Geodeziniais 

prietaisais 
Iki darbų pradžios  

3. 

Tranšėjos kasimas SSV Vizualiai Kasimo metu 

 

Tranšėjos plotis 

klojimo gylyje 

B=D vamzd.+0,6m 

4. 
Tranšėjos pagrindo 

paruošimas ir 

užfiksavimas 

SSV 

Vizualiai 

Geodeziniais 

prietaisais 

Įruošus pagrindą 

 

Sutankinama iki 

K≥0,95 

5. 
Nuotekų šalinimo 

linijos montavimas 
SSV 

Vizualiai 

Geodeziniais 

Montavimo metu 

Min.0,2% nuolydis. 
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prietaisais 

6. Vamzdyno dalinis 

užpylimas 
SSV Vizualiai Pripylimo metu 

30cm virš vamzdžio-

smėlis 

7. 

Sumontuotos  nuo 

tekų  šalinimo linijos 

pririšimas 

SSV 

Tyrinėjimo 

įmonės 

atstovas 

Vizualiai, 

nivelyras, ruletė 

Po sumontavimo 

ir dalinio 

pripylimo 

 

Max. leistinas 

nukrypimas iki 

d600mm-10mm 

>d600mm-15mm 

 

8. Vamzdyno galutinis 

užpylimas 
SSV Vizualiai 

Užpylus ir 

sutankinus 

Iškastos medžiagos, 

dalelių dydis ≤75mm 

9. Vamzdynų hidraulinis 

bandymas 
SSV Manometras 

Hidraulinio 

bandymo metu 
P band.=1,3Pnom. 

 

Į statybvietę atvežtus vamzdžius, smėlį, žvyrą, skaldą ir kitas medžiagas ir aminius priima darbų vykdytojas pagal 

gamintojo išduotas atitikties deklaracijas. Priimant juos, darbų vykdytojas turi patikrinti ar jie yra tokios pat markės, 

klasės, rūšies, kaip yra nurodyta gamintojo išduotose gamintojo deklaracijose, projektinėje dokumentacijoje bei 

užsakyme. 

Iškraunant vamzdžius turi būti surišti medžiaginiais diržais, jei keliama kranu, arba krautuvo šakės turėtų būti 

užapvalintais galais. Metaliniai laikikliai, kabliai arba grandinės negali liestis su vamzdžiais juos iškraunant. Pavieniai 

vamzdžiai nuimami nuo platformos horizontaliai. Pakuotėse gali būti ne daugiau kaip 4 vamzdžiai sudėti vienas ant 

kito. Per visą vamzdį turi būti sudėti mediniai įdėklai ne rečiau kaip 1 metro tarpais.  

Fasoninės dalys laikomos taip supakuotos kaip buvo gautos iš gamyklos. Sandarinimo tarpines reikia apsaugoti 

nuo šalčio, jos laikomos neuždėtos ir neįmontuotos. 

Skiedinys turi būti vienalytės konsistencijos. Būtina patikrinti ir jo slankumą. 

Į statybvietę atvežtos medžiagos ir gaminiai turi būti iškraunami ir sandėliuojami specialiai tam parengtoje 

aikštelėje, apsaugančioje nuo atmosferos veiksnių įtakos. 

Tranšėjos gylis bei nuolydžiai kontroliuojami periodiškai kasimo metu, lyginant projektinį gylį su faktiniu. Gylis 

bei nuolydžiai matuojami nivelyro pagalba. 

Tiesiant vamzdyną galimi nukrypimai nuo normos, jei jie nekenkia konstrukcijos eksploatavimui ir nepažeidžia  

vamzdynų struktūros.  

1.   DARBO VIETŲ SCHEMOS 

 

Ekskavatoriaus pastatymo schema. 

1 schema. Iškasos pjūvis. 
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Skaičiuojamas racionalus ekskavatoriaus kasimo gylis: 

hgk=0.7… 0.8h g.max; 

h g.max – didžiausias techniškai galimas ekskavatoriaus kasimo gylis. 

 

Skaičiuojamas ekskavatoriaus kasimo spindulys: 

Rk=0.7…0.99Rmax; 

Rmax - didžiausias techniškai galimas ekskavatoriaus kasimo spindulys. 

Skaičiuojami didžiausieji Rmax ir mažiausieji Rmin ekskavatoriaus kasimo spinduliai: 

Rmax=Rk-hgm; 

Rmax-R e.min-hgm; 

M – iškasų natūralaus šlaito koeficientas. 

 

Skaičiuojamas ekskavatoriaus pervažiavimo iš vienos vietos į kita atstumas: 

l= Rmax – Rmin; 

 

Skaičiuojamas atstumas nuo duobės krašto iki ekskavatoriaus stovėjimo vietos: 

p= g + n  l  R e.min . 

 

2 schema. 

 Darbo technologinė bei transporto išdėstymo schema. 

 

3 schema.  Tranšėjos sutvirtinimų skydų montavimas 
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4 schema.  Transporto priemonių pastatymo schema šalia sutvirtintų tranšėjų. 

              Transporto priemonių pastatymo schema šalia sutvirtintų tranšėjų. 

 

 

5 schema.  Transporto priemonių pastatymas šalia nesutvirtintų tranšėjų. 
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6 schema. Tranšėjos užpylimo schema. 

6 schema.                            Tranšėjos užpylimo schema

Įšalantis gruntas,

neįšalantis užpildas

D priklauso nuo

konkretaus atvejo

Urbanizuota vietovėNeurbanizuota vietovė

Netankinti mechaniniu būdu

Užpildas

žeme iš

tranšėjos

200 mm

Lengvai tankinama

žemė iš tranšėjos

D    90%

Pirminis užpylimas

D    90%

Išlyginamasis sluoksnis

Tankumo laipsnis D    90%
      150mm

 

5. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPRENDINIAI SU NURODYTOMIS 

KOLEKTYVINĖMIS IR ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS. 

Bendrosios nuostatos. 

         Prieš pradedant žemės darbus, požeminių komunikacijų vietos turi būti paženklintos. 

Gatvėse, pravažiavimuose, arti gyvenamųjų vietų esančios tranšėjos ir pamatų duobės turi būti aptvertos, ant 

aptvarų iškabinti įspėjamieji ženklai ir užrašai, o naktį įrengtas signalinis apšvietimas. 

Prieš žemės darbų vykdymo pradžią, veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių apsaugos zonose 

būtina suderinti su juos eksploatuojančiomis įmonėmis saugos priemones, vykdyti žemės darbus tik dalyvaujant 

jų atstovui ir įvykdyti jo nurodymus. 

Atkasti veikiančias inžinerines komunikacijas leidžiama tik kastuvais, atsargiai juos smeigiant, ypač tai svarbu 

atkasant elektros kabelius bei dujotiekio vamzdžius. 

Kabelių linijos apsaugos zona: žemės ruožas išilgai požeminės kabelių linijos, iš abiejų linijos pusių apribotas 

vertikaliomis plokštumomis, kurios yra nutolusios nuo kraštinių linijų konstrukcijų kraštinių taškų1 m, o į pastatų 

ir statinių pamatų pusę – 0,6 m nuotoliu. 
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Būtina nedelsiant sustabdyti darbus, jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje 

nenurodyti inžineriniai tinklai ar kiti inžineriniai statiniai. 

Kai statybvietėje eksploatuojamų požeminių inžinerinių tinklų  bei kitų inžinerinių statinių vietos tiksliai 

nežinomos, žemės darbus leidžiama vykdyti tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių įmonių atstovams. 

Natūralaus drėgnumo gruntuose, kai nėra gruntinio vandens ir arti nėra požeminių įrenginių, galima kasti pamatų 

duobes ir tranšėjas su vertikaliomis sienelėmis be atramų ne gilesnes kaip: 

1 m – smėlio ir žvyro gruntuose; 

1,25 – priesmėlio gruntuose; 

1,5 m – priemolio ir molio gruntuose. 

Lipti į duobes ir tranšėjas leidžiama ne siauresnėmis, kaip 0,6 m atremiamomis kopėčiomis. Iš duobės ar 

tranšėjos iškastą gruntą reikia laikyti ne arčiau kaip 0,6 m nuo jos krašto. Didžiausias duobės ar tranšėjos šlaitų 

statumas be sutvirtinimo natūralaus drėgnumo gruntuose pateikiamas  lentelėje: 

Grunto rūšis Iškasos gylis, m 

1,5 m 3,0 m 5,0 m 

Smėlis ir žvyras 1:0,5 1:1 1:1 

Priesmėlis 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Priemolis 1:0 1:0,5 1:0,75 

Molis 1:0 1:0,25 1:0,5 

Draudžiama: 

Kasti be tranšėjos sutvirtinimų įmirkusius smėlio, lioso ir supiltus gruntus. 

Lipti į tranšėją stačiais kraštais be tranšėjos sutvirtinimų. 

Kasti gruntą pasikasant. 

Darbuotojų sauga ir sveikatos reikalavimai, dirbant ekskavatoriais. 

Žemės kasimo darbus ekskavatoriais būtina vykdyti vadovaujantis technologine schema. Ekskavatoriais 

leidžiama dirbti asmenims ne jaunesniems kaip 18 metų amžiaus, praėjusiems medicininį patikrinimą, 

apmokytiems saugių darbo metodų ir turintiems pažymėjimą, leidžiantį valdyti ekskavatorių. 

Ekskavatoriaus mašinistas turi žinoti ir vadovautis ekskavatoriaus naudojimo instrukcija. Ji turi būti laikoma 

kabinoje ar kitoje lengvai prieinamoje vietoje. 

Minimalus ekskavatoriaus judančių dalių atstumas iki statybvietėje esančių objektų – 0,5 m. 

Draudžiama būti žmonėms ekskavatoriaus strėlės veikimo spindulio zonoje plius 5 m. 

Jeigu pavojingos zonos matomumas yra ribotas, turi būti paskirtas signalininkas arba naudojamos specialios 

stebėjimo priemonės (veidrodžių sistemos, vaizdo kameros ir pan.). Darbo pertraukos metu ekskavatorių reikia 

atitraukti nuo tranšėjos krašto ne mažesniu kaip 2 m atstumu, kaušą nuleisti ant žemės. Kaušas valymo metu turi 

būti nuleistas ant žemės. 
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Kelias kuriuo statybvietės ribose važiuoja ekskavatorius turi būti išlygintas, silpnuose gruntuose – sustiprintas. 

Važiuojančio ekskavatoriaus strėlė turi būti tiksliai nukreipta jo važiavimo kryptimi, o kaušas pakeltas nuo žemės 

0,5-0,7 m.  

Važiuoti ekskavatoriumi su pakeltu kaušu draudžiama. 

Važiuoti ekskavatoriumi, išskyrus ekskavatorių su ratine važiuokle, per dirbtinius statinius (viadukus, tiltus ir 

pan.) leidžiama tik gavus atitinkamų organizacijų leidimą. 

Važiuoti ekskavatoriumi plikšalos metu  galima tik tada, jeigu bus imtasi atitinkamų priemonių, neleidžiančių 

slysti jo ratams.  

Pergabenti ekskavatorių nuokalne arba įkalne, kai vietovės nuolydžio kampas didesnis už nurodytąjį pase, 

leidžiama tik vilkikais, dalyvaujant mechanikui ir darbų vadovui. 

Iš duobės ar tranšėjos iškastą gruntą reikia laikyti ne arčiau kaip 0,6 m nuo jos krašto.  

Atliekant darbus sutemus, ekskavatoriaus darbo vieta, grunto supylimo vieta turi būti apšviesta. 

 Draudžiama: 

 Pakraunant gruntą į automobilius, perkelti ekskavatoriaus kaušą virš automobilio kabinos, žemės kasimo darbus 

vykdyti be paskyros-leidimo požeminių komunikacijų bei elektros perdavimo oro linijų apsauginėse zonose. 

Kasti gruntą ekskavatoriumi arčiau kaip 50 cm iki požeminių statinių. 

Kasant elektros kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki 

kabelio. 

Dirbant būtina laikytis saugaus atstumo iki elektros energijos perdavimo laidų.  

Ekskavatoriaus mašinistas, dirbantis elektros energijos perdavimo laidų apsauginėje zonoje, privalo turėti 

elektrosaugos kvalifikaciją PK. 

Prisilietus prie elektros energijos perdavimo laidų būtina: 

Nedelsiant imtis priemonių atitolti nuo laidų (išvažiuoti, nuleisti arba pasukti į šalį strėlę). Jeigu to padaryti 

nepavyksta, mašinistas privalo perspėti aplinkinius, kad laikytųsi saugaus atstumo ir parašyti nedelsiant atjungti 

elektros srovę. Iki elektros srovės atjungimo mašinistas negali palikti kabinos. 

Artinantis griaustiniui, ekskavatoriaus mašinistas privalo palikti ekskavatorių ir pasislėpti saugioje vietoje. 

Siekiant išvengti elektros iškrovos smūgio, būti arti ekskavatoriaus perkūnijos metu draudžiama. 

Reguliuoti, valyti, tvirtinti ir tepti mechanizmus ir mazgus ekskavatoriaus darbo metu draudžiama. 

Draudžiama reguliuoti stabdžius pakėlus kaušą. Ekskavatorių pagal poreikį turi tikrinti kvalifikuoti specialistai. 

Patikrinimai turi būti atliekami ne rečiau kaip vieną kartą per metus. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, kasant tranšėjas: 

Naudoti tik išbandytus inventorinius tranšėjų sutvirtinimus; 

Montuojant ir naudojant sutvirtinimus būtina laikytis gamintojo instrukcijų nurodymų. 

Sujungiamos sutvirtinimų dalys turi būti sujungiamos jungėmis. 

Sutvirtinimų skydai turi išsikišti virš grunto paviršiaus ne mažiau kaip 5 cm. 
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Atstumas tarp sutvirtinimo skydo krašto ir iškasto grunto turi būti ne mažesnis kaip 60 cm. 

Kasant didesnio kaip 0,80 m pločio tranšėjas, būtina įrengti perėjimų tiltelius, kurių plotis ne mažesnis kaip 0,50 

m. 

Jei kasamų tranšėjų gylis viršija 1,30 m, perėjimo tilteliai turi turėti iš abiejų pusių šonų turėklus. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinus iškasos sienų. Darbų vadovas privalo 

nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus šlapius gruntus, nes keičiantis drėgnumui, kinta ir grunto 

natūralus byrėjimo kampas, o dėl to  iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Todėl 

darbų vadovas privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būseną. Esant reikalui, jis turi imtis priemonių 

apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų atsitikimų darbų metu. 

Kolektyvinės saugos ir sveikatos priemonės. 

1. Sutvirtinimo elementai. Kasant tranšėjas, tranšėjų sienos turi būti sutvirtintos tipiniais inventoriniais 

sutvirtinimo elementais. Sienos gali būti netvirtinimams gruntuose:  

1 m – smėlio ir žvyro gruntuose; 

1,25 – priesmėlio gruntuose; 

1,5 m – priemolio ir molio gruntuose. 

2. Aptvarai. Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos 

iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ir pėsčiųjų judėjimas turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kurių 

aukštis ne žemesnis kaip 1,6 m. Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo 

tilteliai su aptvarais apsaugančiais nuo kritimo. Šuliniai, žvalgos šuliniai ir kitos panašios iškasos turi būti 

uždengtos dangčiais, skydais arba aptverti. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni 

kaip 1,1 m su parankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – 

su viduriniu tašeliu arba būtina panaudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. 

3. Signaliniais aptvarais aptveriamos potencialiai pavojingos grunto kasimo, skleidimo, lyginimo ir tankinimo 

zonos. Signaliniais aptvarai įrengiami iš inventorinių plieninių 0,8 m aukščio stovų, sujungtų plastikine 

įspėjamąja geltonos- raudonos spalvų 0,8x130 mm juosta su užrašais STOP. Atstumas tarp stovų – 6 m.  

   4.Draudžiamieji ženklai. Jais ženklinamos pavojingos žemės darbų mechanizmų ir transporto priemonių veikimo 

zonos.  

Draudžiamojo ženklo požymiai pateikiami 7 schemoje. 

  Draudžiamasis ženklas įrengiamas tiesiog prie įėjimo į pavojingą zoną. 

7 schema. Draudžiamieji ženklai. 
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5. Lipynės (kopėčios). Darbininkams lipti į iškasas reikia pastatyti ne siauresnes kaip 0,6 m pločio atremiamas 

kopėčias. 

 

6.Kėlimo reikmenys. 

 

  

 

7. Geriamasis vanduo. Statybvietėje darbuotojai aprūpinami indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais 

puodeliais. 
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8. Darbo vietų apšvietimas. Tamsiu paros metu žemės darbų vietos apšviečiamos elektros šviestuvais. 

Apšvietimo vertė 10-25 lx. 

9. Pirmosios pagalbos rinkinys. 

10. Uždarose talpose, šuliniuose, tranšėjose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingos dujos, būtina 

išmatuoti dujų koncentraciją, panaudojant dujų analizatorių. Darbo metu nuolat tikrinti aplinkos orą, kad nebūtų 

viršyta ribinė vertė. Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbus būtina nutraukti. 

 Asmeninės apsaugos priemonės. 

Darbuotojams dirbantiems vamzdynų montavimo, žemės kasimo arbus išduodamos šios asmeninės apsaugos 

priemonės: 

1. Vasariniai apsauginiai darbo drabužiai. 

2. Šiltų drabužių komplektas (kelnės striukė). 

3. Vandeniui (drėgmei) nelaidus kostiumas . 

4. Guminiai batai su dūriams atspariu padu ir su apsaugine nosele. 

5. Guminiai batai su pašiltinimu, su dūriams atspariu padu ir su apsaugine nosele. 

6. Šilti apsauginiai batai su dūriams atspariu padu ir su apsaugine nosele . 

7. Apsauginis šalmas. 

8. Pošalmis. 

9. Pirštinės, apsaugančios nuo mechaninio poveikio. 

10. Medvilninė kepuraitė. 

11. Vasariniai marškinėliai. 

12. Akiniai. 

13. Ausinės. 

14. Respiratorius. 

15. Dialektriniai kaliošai. 

16. Dielektrinės pirštinės. 

17. Apsauginis diržas. 

18. Dujokaukė. 

1. Apsauginis šalmas. Darbuotojai, dirbantys ar lankantys statybvietę turi būti aprū[pinti statybiniais šalmais. 

Kiekvienas šalmas turi būti gamintojo paženklintas. Ženklinime nurodoma: šalmo tipas, pagaminimo metai ir 

metų ketvirtis, Europos standarto žymuo, gamintojo pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo 

dydis. 

DĖMESIO! Šalmas yra neremontuotinas. Maksimali apsauginio šalmo naudojimo arba saugojimo trukmė – 5 

metai. Pastoviai dirbant lauke, šalmą reikia keisti kas 4 metai 

2. Pirštinės. Kiekvienas dirbantysis privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines. Plaštakos dydis 

charakterizuojamas plaštakos apimtimi ir ilgiu. Plaštakos apimtis yra matuojama 20 mm atstumu nuo 

atsišakojimo tarp nykščio ir rodomojo piršto. Plaštakos ilgis yra matuojamas nuo didžiojo piršto galo iki riešo.  

Plaštakos pirštinės dydis Plaštakos apimtis, mm  Ilgis, mm 

 6   152  160 

 7   178  171 

 8   203  182 

 9   229  192 

 10   254  204  

 11   279  215 

Žemkasiams tinka pirštinės skirtos apsaugai nuo mechaninių sužalojimų. Šių pirštinių piktogramoje yra keturi 

skaičiai iš eilės nurodantys pirštinių apsauginių savybių tvermės lygius mechaniniams poveikiams. Tinkamos 

pirštinės žemkasiams, kurių piktogramoje pirmas skaičius iš keturių yra 4 (jis rodo, kad pirštinės yra 

maksimalaus atsparumo dilumui).  
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Ant kiekvienos pirštinių pakuotės ir dėklo pažymėta: pirštinių dydis, atitikties piktograma su tvermės lygiais ir 

kiti duomenys. 

Apsauginiai darbo drabužiai. Žemkasiai aprūpinami darbo drabužiais apsaugančiais nuo mechaninių poveikių 

ir gamybinio užterštumo. Jiems tinka tokie šios paskirties darbo drabužių tipai: puskombinezoniai, 

kombinezonai, švarkai su kelnėmis. Be to, rudens ir pavasario metu – striukės, o žiemą – šilti drabužiai. 

Profesinė avalynė. Žemkasiai aprūpinami apsaugine profesine avalyne, atitinkančia Valstybinio standarto LST 

EN 346 reikalavimus. 

Apsauginiai akių ir veido skydai. Kiekviena akių ir veido apsaugos priemonė turi atitinkamą žymą ant akinių 

laikiklio ir stiklų, taip pat ant skydo laikiklio už ekrano. Žymoje nurodomas gamintojas ar jo kodas, Lietuvos 

(Europos) standarto numeris, CE ženklas ir notifikuotos laboratorijos skaitmeninė žyma, apsauginės priemonės 

paskirtis, atsparumas smūgiams, stiklų ar ekrano optinė klasė. Akių ir veido apsaugos priemonių paskirtis žymoje 

būna išreikšta skaitmenine forma taip: 

Paskirtis   Skaitmuo 

Apsauga nuo skysčio lašų ir purslų     3 

Apsauga nuo didelio skersmens dalelių      4 

Apsauga nuo dujų ir mikrodalelių      5 

Apsauga nuo elektros lanko iškrovos     8 

Apsauga nuo metalo ir kietų karštų dalelių     9 

 

Stiklų ar skydo ekrano atsparumas smūgiui nurodomas atitinkamomis raidėmis: 

Minimali rizika (12 m/s)  S 

Žemos energijos smūgiai  F 

Vidutinės energijos smūgiai (120 m/s) B 

Aukštos energijos smūgiai  A 

 

Stiklų ar skydos optinės savybės: 

1 optinė klasė 1 

2 optinė klasė 2 

3 optinė klasė 3 

Akiniai ar skydai su 3 optinės klasė stiklais ir ekranais naudotini atliekant vienkartinius darbus, jie netinka 

ilgalaikiam nepertraukiamam dėvėjimui. 

Nerasojantys stiklai žymimi N raide. Raidė K ant akinių stiklų reiškia, kad jie yra atsparūs mikrodalelių 

poveikiui. 

__________________________________________________ 

30 pav. UAB ,,Magistralė” žemės darbų, tiesiant vamzdynus, technologinės kortelės TK-1 ruošinys 
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3.2. PLASTIKINIŲ SLĖGINIŲ VAMZDYNŲ SISTEMOS, PROJEKTAVIMO IR 

MONTAVIMO TAISYKLĖS 
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31 pav. Plastikinių slėginių vamzdynų sistemos, projektavimo ir montavimo taisyklės 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

200 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

3.3.  „WAVIN”  PLASTIKINIŲ  SLĖGINIŲ  VAMZDYNŲ  SISTEMŲ  ĮRENGIMAS         

V1 11-12-19   

Wavin plastikinių slėgiminių vamzdynų sistemų įrengimas_v1_111219 
  

ST 210734350.04:2011 "Wavin plastikinių slėgiminių vamzdynų sistemų įrengimas" 

 

Rengė:   dr. Rimvydas Žurauskas 

 

Recenzavo:  © LIETUVOS SANTECHNIKŲ ASOCIACIJA  

 

© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2012-03-07. Įsakymo Nr.7  

Redagavo: Justinas Bureikis 

 

 DĖMESIO!!! 

 Lietuvos statybininkų asociacijos Prezidento 2012 m. Kovo 07 d. įsakymu Nr. 7, 

statybos taisyklės ST 210734350.04:2011 "Wavin plastikinių slėgiminių vamzdynų 

sistemų įrengimas" įtrauktos į elektroninę Lietuvos statybininkų asociacijos statybos 

taisyklių versijos apimtį "Bendrieji ir specialieji statybos darbai" ST 

121895674.09:2012.   

 

TURINYS 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS. 
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IV SKYRIUS. WAVIN PLASTIKINIŲ SLĖGIMINIŲ VAMZDYNŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS. 

12. Žemės darbai. 

12.1. Wavin plastikinių vamzdžių išdėstymas. 

12.2. Reikalavimai vamzdžių tranšėjai. 
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12.12. Inkaravimas. 

12.13. Slėgio bandymai. 

13. Techninės specifikacijos ir medžiagų techninės charakteristikos. 

IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS. 

  

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.    UAB „WAVIN BALTIC“ statybos taisyklės ST 210734350.04:2011 „Wavin plastikinių slėgiminių vamzdynų 

sistemų įrengimas“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“. Statybos 

taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų 

normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais 

dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis. 

2.    Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant 

plastikinių slėgiminių vamzdynų sistemų montavimo darbus. Žemiau pateiktos taisyklės negalioja Wavin PE 

vamzdžiams, paklotiems durpynuose ir po vandeniu. 

3.    Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus 

kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2008. 

4.    Šių taisyklių reikalavimai yra privalomi įmonėms, kurios montuoja „WAVIN“ produktus. Minėtos įmonės, 

tvirtindamos Statybų taisykles „Bendriesiems statybos darbams“, nurodo privalomą šių Taisyklių taikymą. 

5.    Taisyklių tikslas – suteikti techninę ir technologinę informaciją naudojant kompanijos “WAVIN” medžiagas, 

siekiant deklaruojamos plastikinių slėgiminių vamzdynų sistemos sumontavimo kokybės, bei užtikrinti ilgalaikį 

sistemos eksploatavimo saugumą. Jos skiriamos projektuotojams, statybos įmonėms ir individualiems statytojams 

informuoti apie “WAVIN“ įmonėse gaminamų plastikinių slėgiminių vamzdynų sistemų montavimo būdus ir 

metodus. 

6.    Taisyklių reikalavimai yra privalomi statybos įmonėms, kurios naudoja kompanijos “WAVIN“ gaminamą 

produkciją. Statybos įmonės, tvirtindamos savo statybos taisykles gali perimti šias Taisykles, prieš tai informavus 

UAB „WAVIN“. 

7.    UAB “WAVIN“ prisiima atsakomybę ir teikia garantijas “WAVIN“ produkcijai, kai “WAVIN“ produkcija 

naudojama pagal kompanijos “WAVIN” reikalavimus montuojant aprobuotas sistemas. 

  

II SKYRIUS. NUORODOS IR TERMINAI 

8.    Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų: 

8.1.       STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 2007 12 06 įsakymas Nr. D1-665 (Žin., 

2007, Nr 131-5326); 

8.2.                      STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“; 

8.3.                      STR 1.05.06:2010   „Statinio projektavimas“  2010-09-27 įsakymas Nr. D1-808 (Žin., 2010, Nr. 

115-5902); 

8.4.       STR 1.03.01:2000 „Statybos produktų sertifikavimas“ (Žin., 2000, Nr.108-3471; 2004, Nr. 55-1919). 

http://www.statybostaisykles.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc311719662
http://www.statybostaisykles.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc311719663
http://www.statybostaisykles.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc311719664
http://www.statybostaisykles.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc311719666
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8.5.       STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas (Žin.,2003,Nr. 236 (Žin., 

2003, Nr.51-2295); 

8.6.       LST EN ISO 9001:2008/AC:2009 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai; 

8.7.       LST EN 805:2000 Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys. Reikalavimai; 

8.8.       LST L ENV 1046:2002 Plastikinių vamzdynų ir kanalų sistemos. Pastatų išorėje vandens ir nuotekų 

perdavimo sistemos. Antžeminiai ir požeminiai įrengimo būdai; 

8.9.        www.statybostaisyklės.lt naudojimosi taisyklės. 

8.10.   LST EN ISO 1452-2:2009 Vandens tiekimo ir požeminės bei antžeminės slėginės drenažo ir nuotakyno 

plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 2 dalis. Vamzdžiai; 

8.11.   LST EN 12201-2:2006/P:2008 Vandentiekio plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. 

Vamzdžiai; 

8.12.   LST EN 13244-2:2002 Požeminės ir antžeminės slėginės bendrosios paskirties vandens, drenažo ir nuotakyno 

plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai; 

8.13.   PAS 1075: “Pipes made from polyethylene for alternative installation techniques“. 

  

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

9.    Gruntas (sinonimas – uoliena) – natūraliu ar technogeniniu būdu susidariusios purios/birios nuogulos, 

sudarančios daugiakomponentę sistemą iš kietųjų dalelių, vandens ir oro, įskaitant dirvožemį. 

10.     Smėlinis gruntas – tai gruntas, kuriame stambesnių kaip 0,063 mm skersmens dalelių yra daugiau negu 90 % 

[6.16]. Šiame normatyve smėlinis gruntas skirstomas į stambiagrūdį (kai stambesnių kaip 0,5 mm skersmens grūdelių 

yra daugiau negu 90 %) ir smulkiagrūdį (kai smulkesnių kaip 0,5 mm skersmens grūdelių yra daugiau negu 10 %). 

11.     Molinis gruntas – tai gruntas, kuriame smulkesnių kaip 0,063 mm skersmens dalelių yra daugiau negu 10 %. 

  

IV SKYRIUS. WAVIN PLASTIKINIŲ SLĖGIMINIŲ VAMZDYNŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS 

Bendroji dalis 

12. Žemės darbai. 

12.1. Wavin plastikinių vamzdžių išdėstymas   

12.1.1.  Wavin PVC ir PE vamzdžiai klojami pagal Lietuvoje galiojančias normas. Wavin vandentiekio ir nuotekų 

vamzdžiai gali būti klojami vienoje tranšėjoje bei atstumai tarp jų neribojami, jeigu abi linijos sumontuotos iš Wavin 

plastikinių vamzdžių. Kur įmanoma vandentiekio vamzdžius rekomenduojama kloti virš nuotekų vamzdžių. 

Vamzdžių tranšėja turi būti paruošta laikantis nurodytų taisyklių. 

12.2. Reikalavimai vamzdžių tranšėjai 

12.2.1. Wavin PE slėgio vamzdžiai durpynuose arba po vandeniu klojami pagal specialiai tam sukurtas technologijas 

ir yra neaprašyta šiose taisyklėse. Šiuo atveju visos jungiamosios dalys, pagamintos iš kitų medžiagų, turi būti 

inkaruojamos, PE vamzdis turi būti suvirintas kontaktiniu arba elektromoviniu būdu. 

12.2.2. Išlyginamasis sluosnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų 

vienodai. Užpildas iš šonų taip pat bus atrama vamzdžiams, todėl svarbu jj sutankinti, suminant kojomis. 
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12.2.3. Išlyginimui ir užpildui naudojamas smėlinis gruntas, medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus:  

1. dalelių dydis neturi viršyti 20 mm;  

2. 8 - 20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%;  

3. medžiaga neturi būti sušalusi;  

4. negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 

12.2.4. Molinis gruntas standartinių PE ir PVC vamzdžių užpylimui negali būti naudojamas. 

12.2.5. Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno 

(kelias, grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyną veiks transporto apkrova, 

išskyrus atvejus, kai imamasi specialių priemonių. Todėl, jei užšalusiame grunte klojami, pavyzdžiui, geriamojo 

vandens vamzdynai, jie užpilami 1,8 m grunto sluoksniu iki vamzdžio viršaus. 

 

1 Pav. Vamzdžių tranšėja. 

12.3. Užpylimas gruntu 

12.3.1. Rekomenduojami įvairūs grunto suplūkimo būdai. 

12.3.1.1. Suplukimas. įrengiant plastmasinių vamzdžių sistemą, svarbu suplūkti gruntą, nes taip gaunama reikiama 

šoninė atrama (sutankinimo laipsnis). 

12.3.1.2. Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą, galima plūkti žemes kojomis. Lentelėje parodyta, kokį suplūkimo 

laipsnį (procentais) galima pasiekti, naudojant įvairią įrangą. Čia parodytas dviejų - Standard Proctor (SP) ir 

Modifikuotas Proctor (MP) - įrangų skirtumas. 
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3 Pav. Grunto suplukimas kojomis. 

12.3.1.3. Suplukimas modifikuotu Proctor (MP) iki maždaug 85%. Vieną kartą pervažiavus plokšteliniu vibratoriumi 

(nuo 50 iki 100 kg) per 20 cm storio grunto sluoksnį, jis iškarto sutankinamas iš abiejų pusių. 15 cm storio grunto 

sluoksnį vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) galima tankinti vieną kartą. 20 cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 

100 iki 200 kg) galima tankinti vieną kartą. 

12.3.1.4. Suplukimas Standart Proctor (MP) iki maždaug 90%. Keturis kartus pervažiavus plokšteliniu vibratoriumi 

(nuo 50 iki 100 kg) per 20 cm storio grunto sluoksnį, jis iškarto sutankinamas iš abiejų vamzdžio pusių. 15 cm storio 

grunto sluoksnį plūkiame keturis kartus. 20 cm storio grunto siuoksnį vibratoriumi (nuo 100 iki 200 kg) plūkiame 

keturis kartus. 

 

2 Pav. Grunto suplukimas plokščiu vibratoriumi. 

Pastaba: Jeigu gruntas tankinamas virš vamzdžio, 15 cm storio grunto sluoksniui minimalus apsauginis sluoksnis 

virš vamzdžio - 25 cm. 20 cm storio grunto sluoksniui minimalus apsauginis sluoksnis virš vamzdžio - 40 cm. 10 cm 

žemės sluoksnį sutankiname kojomis per keturis kartus. 
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12.4. PE100 vamzdžių asortimentas ir panaudojimas 

12.4.1. Wavin PE slėgio nuotekų vamzdžiai gaminami iš juodos spalvos polietileno PE100, o Wavin PE slėgio 

vandentiekio vamzdžiai gaminami iš juodos spalvos polietileno PE100 su tamsiai mėlynos spalvos juostelėmis. Šių 

vamzdžių bendroji charakteristika ir privalumai: 

1. matmenys - nuo 16 iki 630 mm, slėgio klasės - PN 6,3; PN 10 ir PN 16; 

2. galima sujungti sudūrimo ir elektromoviniu būdu; 

3. elektromovinės jungtys su automatiškai nustatoma sulydymo trukme; 

4. atsparumas difuzijai ir geras cheminis atsparumas; 

5. mažas svoris; 

6. didelis stiprumas; 

7. flanšai atsparūs tempimui; 

8. lankstumas; 

9. atsparumas korozijai ir elektrokorozijai; 

10. geros hidraulinės savybės; 

11. nereikia specialiai prižiūrėti. 

1 lentelė. Vamzdžių charakteristika  

PE 100 (PE100RC) 

SDR (D/s)* 26** 17 11 

Saugumo koeficientas 1,25 1,25 1,25 

PN (bar) 6,3 10 16 

  

* - SDR (Standard dimension ratio), SDR=D/S, D - išorinis vamzdžio skersmuo, S - sienelės storis. 

** - tik PE100 

   

12.5. PE100RC vamzdžių asortimentas ir panaudojimas 

12.5.1. Wavin TS
DOQ

 – ekstruzinis trisluoksnis vamzdis, kurio visi trys sluoksniai yra padaryti iš atsparaus 

įtrūkimams polietileno PE RC (RC – resistant to crack). Apsauginiai išorinis ir vidinis sluoksniai gaminami iš labai 

stipraus modifikuoto polietileno XSC 50, o vidurinis sluoksnis pagamintas iš naujoviškos N 6000 žaliavos. Visi trys 

sluoksniai jungiasi molekulių lygmeniu ir mechaniškai neišskiriami. Kiekvieno apsauginio sluoksnio storis sudaro 25 

% vardinio sienelės storio. Dėka šio XSC 50 polietileno sienelė ypač atspari plyšimams ir net esant išorinėms 

pažaidoms iki 20% vamzdžio sienelės storio, išsaugo sienelės tvarumą ir yra tinkamas naudoti. Visų PE100 ir 

PE100RC sistemų gamintojai garantuoja, kad esant išorinėms pažaidoms tik iki 10% vamzdžio sienelės storio 

vamzdis yra tinkamas naudoti. Taip pat dėl unikalių XSC 50 žaliavos savybių Wavin TS vamzdžius galima bus 

eksploatuoti iki 100 metų, o tai užtikrina 2 kartus ilgesnį vamzdynų tarnavimą, nei to reikalauja STR 2.07.01:2003. 

Trisluoksnė moderni Wavin TS vamzdžių technologija yra patentuota, nes tai yra ypatingai naujoviškas produktas, 

teikiantis unikalias galimybes klientui, o patentai apsaugo gamintojų investicijas į naujų technologijų kūrimą nuo 
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plagijavimo. 

Wavin TS
DOQ

 – ekstruzinis trisluoksnis vandentiekio vamzdis yra sertifikuotas Lietuvoje pagal LST 12.5.2. EN 

12201-2 ir LST EN 13244-2 standartus, yra tinkamas naudoti Lietuvoje ir atitinka visus Aplinkos Ministro įsakymu 

patvirtintus privalomuosius reikalavimus, būtinus PE vamzdžiams montuojamiems Lietuvoje. Wavin TS
DOQ

 

vamzdžiui yra išduotas DIN CERTCO Atitikties Sertifikatas standarto PAS 1075 reikalavimams, kuris užtikrina 

minimalius atsparuminių vamzdžių reikalavimus. Informuojame, kad Wavin TS viršija šio standarto reikalavimus, o 

žaliavos gamintojas paveda nepriklausomai kontrolės institucijai atlikti kiekvienos žaliavos partijos FNCT bandymą. 

Wavin TS
DOQ

 vandentiekio vamzdis rekomenduojamas atliekant betranšėjinį įrengimą. Vamzdžių paviršius atsparus 

taškinėms apkrovoms, taip pat plyšimui įrėžimų vietose dėka XSC 50 polietileno, todėl vandentiekio linija iš šių 

vamzdžių yra apsaugota nuo arti vandentiekio (viršuje, apačioje, greta) esamų pastatų (ar jų dalių), inžinerinių 

statinių (ar jų dalių) bei jų naudojimo apkrovų ir poveikių į vandentiekį neigiamų pasekmių, kaip to reikalauja 

Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003, „VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. PASTATO 

INŽINERINĖS SISTEMOS. LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI“ punktas 315.7. 

12.5.3. Dvisluoksnis PE vamzdis Wavin Safe Tech skirtas tiesti tradiciniu atviros tranšėjos metodu nenaudojant 

smėlio pagalvės (išlyginamojo smėlio sluoksnio) ir užpilant jį iškastu gruntu, arba nesudėtingiems pragręžimams bei 

įtraukimui nesuardant seno vamzdžio. Šio vamzdžio savybės yra ne tokios geros kaip Wavin TS vamzdžio ir jo 

panaudojimas rekomenduojamas mažiau atsakinguose ir nesudėtinguose betranšėjuose projektuose. Tiesiant Wavin 

Safe Tech vamzdį nenaudojant smėlio pagalvės (išlyginamojo smėlio sluoksnio) Įrengimo darbai ir gruntas turi 

tenkinti Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003, „VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. 

PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS. LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI“. reikalavimus, nurodytus 315.9 

punkte ir jį sudarančiuose papunkčiuose. Gamintojas garantuoja, kad vamzdžiai atsparūs visų įmanomų gruntų 

poveikiui: tinka molis, smėlis, žvyras, įvairūs šių gruntų deriniai, gali būti naudojami net trupinti akmenys, statybinis 

laužas: betono gabalai ar asfalto nuolaužos. 

12.5.4. Yra tik du apribojimai darbams ir gruntui: 

1.         kad Wavin Safe Tech vamzdis nebūtų sugniuždytas ar suspaustas netolygiai užpilant gruntą, 

2.         kad akmenys ar statybinio laužo gabalai būtų ne didesni nei 63 mm skersmens. 

12.5.5. Wavin TS
DOQ

 ir Safe Tech RC
n
 vamzdžių su apsauginėmis savybėmis struktūra yra daugiasluoksnė, tačiau jų 

išoriniai matmenys, sienelių storis yra visiškai tokie patys, kaip ir standartinio PE100 polietileninio vamzdžio. Jiems 

tinka visos standartinės armatūros detalės. Wavin TS
DOQ

 ir Safe Tech RCn vamzdžiai jungiami ir virinami taip pat, 

kaip ir standartinio polietileno vamzdžiai. Juos galima jungti „Wavin Monoline“ elektromovomis (tinka ir kitų 

gamintojų elektromovos), flanšinėmis jungtimis, virinti kontaktiniu sandūriniu būdu. 

12.6. Wavin PE100 arba PE100RC vamzdžių sistemų sujungimas 

12.6.1. Šiandien sulydymas yra populiariausias PE vamzdžių sujungimo būdas. Šiuo būdu galima tiesiogiai sujungti 

vamzdžius su kitais vamzdžiais ir fasoninėmis dalimis. Be to, PE vamzdžius galima sujungti naudojant įdedamas 

detales ir uždedamus flanšus.  

12.6.2. Sulydymas 

1. Sulydyti vamzdžiai yra tokie pat tvirti, ar net tvirtesni, kaip ir nesuvirinti; sujungimo vietose polietileninių 

vamzdžių atsparumas susidėvėjimui nemažesnis, t.y., sulydytas vamzdis prilygsta vienam labai ilgam 

vamzdžiui. 

2.  Sulydymo technika garantuoja, kad polietileniniams vamzdžiams būdingas lankstumas išliks visame 

vamzdyne. Tvirtai sulydytomis jungtimis ilgi vamzdynai gali būti sujungiami ant žemės paviršiaus, o po to 

klojami į tranšėją. Tokia procedūra nesukelia problemų, nesvarbu, ar projekte numatyta vamzdžius kloti 

tradiciškai, ar įterpti bei renovuoti.  
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12.6.3. PE slėgio vamzdžiai daugiausia sulydomi dviem būdais: 

1. sandūros sulydymas, 

1. elektromovų sulydymas.  

17.6.4. Sandūros sulydymas: 

17.6.4.1. Sandūros sulydymas - tai technologija, kuri daug metų naudojama polietileniniams vamzdžiams, kurių 

skersmuo virš 50 mm, sujungti. Vamzdžių galai įdedami ir sujungiami specialioje sandūrų sulydymo mašinoje. 

Išlyginus ir užfiksavus, vamzdžių galai glotniai ir lygiagrečiai sulyginami elektriniu vamzdžių lygintuvu. Po to jie 

įkaitinami teflonu padengta kaitinimo plokšte, kurios temperatūra reguliuojama termostato. Kaitinimo plokštė 

dedama tarp vamzdžių galų, kuriuos reikia sujungti. Kai vamzdžių galai pakankamai išsilydo, plokštė išimama, o 

vamzdžių galai prispaudžiami vienas prie kito ir laikomi, kol atauš. 

17.6.4.2. Sandūrą sulydžius vamzdžio vidiniame ir išoriniame paviršiuje lieka siūlė. Ją lengva pašalinti specialiais 

įrengimais. Apžiūrėjus siūlės vidinę ir išorinę puses galima greitai ir patikimai nustatyti jungties kokybę. 

 

 

4 Pav. Sandūros sulydymas 

 

17.6.5. Elektromovų sulydymas: 

17.6.5.1. Elektromovų sulydymo technologija yra naujesnė negu sandūrų sulydymo. Ją galima naudoti vietoj sandūrų 

sulydymo būdo, kai vamzdžiai sujungiami naudojant specialią kaitinimo plokštę su įtvaru. Šiuo būdu galima prijungti 

vandentiekio atšakas. Tarpinės atramos, dvigubos movos, reduktoriai, trišakiai, alkūnės ir aklės gaminami su 

įmontuotais kaitinimo elementais. 

17.6.5.2. Elektromovų sulydymui naudojama metalinė spiralės pavidalo viela, įtaisyta sulydymo movos vidinėje 

pusėje. Kai elektros srovė teka spirale, pastaroji veikia kaip kaitinimo elementas, lydo polietileną ir taip sulydo 

armatūros detalę su vamzdžio sienele. Prieš sulydant lydoma vieta turi būti švariai nuvalyta, neoksiduota. Sulydymo 

mova užmaunama ant lygaus galo. Reikia pasirūpinti, kad lydant jungtis nejudėtų. Įjungiamas sulydymo 

transformatorius ir, elektros srovei tekant kaitinimo elementu, sienelės susilydo. Svarbu, kad aušinant vamzdis ir 

armatūros detalė būtų tvirtai laikomi vietoje, tam naudojant tinkamas sankabas.   

 

 

5 Pav. Elektromovų sulydymas 
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3. Vizualinio PE vamzdžių suvirinimo siūlių kokybės patikrinimo kriterijai  

  

1. Sudūrimo siūlė neturi būti žemiau vamzdžio paviršiaus. 

 

 
6 Pav. 

 2. Pasislinkimas V tarp suvirintų vamzdžių negali būti didesnis,  

nei 10 proc. vamzdžio sienelės storio: 

ev = vamzdžio sienelės storis 

V £ 0,1 × ev  

 

7 Pav. 

Pasislinkimas gali būti matuojamas pagal abiejų vamzdžių paviršiaus padėtį  

vienas kito atžvilgiu, taip pat vamzdžio ir fasoninės detalės  

ar tarp dviejų fasoninių detalių paviršių pasislinkimu. 

  

3. Suvirinimo volelių plotis turi atitikti pateiktus matmenis. Šie matmenys galioja siūlėms, suvirintoms suduriant. 

Siūlių, kurios gautos virinant vamzdį su fasonine detale ar fasoninę detalę su fasonine detale, suvirinimo volelio 

pločio nukrypimai gali būti 1 mm didesni. 

 
8 Pav. 

2 lentelė. Vamzdžių sistemų sujungimai 
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4. Suvirinimo siūlės volelio plotis gali kisti ±10% ribose nuo vidutinės volelio pločio reikšmės.  

 

 
9 Pav. 

 Vidutinė suvirinimo siūlės volelio pločio (BM) reikšmė skaičiuojama:  

BM= (Bmin + Bmax) : 2  

Atitinkamai:  

Bmin ³ 0,9 × BM 

Bmax £ 1,1 × BM 

   

5. Skirtumas tarp dviejų atskirų volelių storių negali būti toje pačioje siūlėje  

didesnis už X proc., priklausomai nuo dvigubo volelio storio.  

X ³ (DS : B) × 100  
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10 Pav. 

S - absoliutus sustorėjimo plotis,  

DS - skirtumas tarp dviejų absoliučių sustorėjimų (Smax- Smin),  

B - dvigubo sustorėjimo plotis 

  

Išvada: 

A. Suvirinant vamzdį su vamzdžiu (X £ 10%):  

 

DS £ 0,1 × B 

 

B. Suvirinant vamzdį su fasonine detale (X £ 20%):  

 

DS £ 0,2 x B 

 

C. Suvirinant fasoninę detalę su fasonine detale (X £ 20%):  

 

DS £ 0,2 × B 

 4. Wavin AG elektromovų suvirinimas  

1. Po suvirinimo indikatoriai turi būti išsikišę ne mažiau kaip 2 mm. 

 

 
11 Pav. 
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2. Atstumas nuo vamzdžio galo iki movos vidurio negali viršyti pateiktų X matmenų:  

 

12 Pav. 

3 lentelė.  

Movos skersmuo 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160 180 200 

X matmenys, mm 2,0 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 

  

3. Privirinimo ilgis atskirų skersmenų movoms turi būti ne mažesnis už privirinimo ilgį (F): 

 

 
13Pav. 

4 lentelė.  

Movos skersmuo 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160 200 

F matme- nys, mm 8 8 8 8 8 10 12 14 18 20 22 24 

 4. Niekur neturi būti ištekėjusios ar išsilydžiusios movos medžiagos, arba išlindę kaitinimo elemento vielos. 

 
14 Pav. 
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5. Vamzdis niekur neturi būti įgriuvęs į suvirinamą movą. 

 
15 Pav. 

Pastaba: galimas nedidelis vamzdžio iškilimas, suvirinant elektromovas ant 20-63 mm skersmens vamzdžių. 

Iškilimas negali viršyti 50 proc. vamzdžio sienelės storio. 

 6. Ištekėjusi į vamzdžio vidų movos medžiaga neturi sumažinti vidinio vamzdžio skersmens daugiau kaip 50%. 

 
16 Pav. 

i - įsilydymo aukštis, en - nominalus sienelės storis 

en - daugiausia 5 mm 

 7. Mova turi prisivirinti visu savo virinamuoju paviršiumi. Galimų tuštumų plotas vidiniame movos privirinimo 

paviršiuje neturi būti didesnis, nei 20% viso movos privirinimo ploto. 

 
17 Pav. 

   

12.7. PVC slėgiminių vamzdžių asortimentas ir panaudojimas 

12.7.1. PVC vamzdžiai yra gaminami iš neplasifikuoto polivinichlorido, toliau vadinamo tiesiog PVC. 12.7.2. PVC 

vamzdžių privalumai: 

1. lengvumas, 

2. didelis stiprumas, 

3. atsparumas korozijai ir elektrokorozijai, 

4. geros hidraulinės savybės (trinties koeficientas nuo 100 iki 600 kartų mažesnis nei ketaus vamzdžių, 

5. juos lengva sujungti, 
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6. paslankios jungtys su guminėmis sandarinimo tarpinėmis, 

7. ilgaamžiu silikonu sutepti guminiai žiedai, 

8. spalvoti apsauginiai gaubteliai, 

9. nereikia prižiūrėti.  

12.8. Wavin slėgio vamzdžių klasifikacija 

 5 lentelė. Slėgio vamzdžių klasifikacija 

PVC slėgio vamzdžiai Sigma 125 

Saugumo koeficientas 2 

SDR (D/s) * 41 26 

PN (bar) 6 10 

 12.9. Slėgio vamzdžių tvarkymo taisyklės 

12.9.1. Wavin slėgio vamzdžiai tiekiami supakuoti, tuo garantuojant tinkamą jų apsaugą transportuojant ir 

sandėliuojant. PVC vamzdžiai turi gamykloje pritvirtintus ir priderintus guminius žiedus, kurie yra sutepti specialiu 

silikono tepalu. PVC ir PE vamzdžiai tiekiami su galų gaubtais, efektyviai saugančiais vamzdžius nuo užteršimo ir 

kt.  

12.10. Transportavimas ir sandėliavimas 

12.10.1.Transportuojant iškomplektuotus paketus, reikia laikytis tokių taisyklių: 

12.10.1.1. Kilnoti ir sandėliuoti vamzdžius reikėtų supakuotus taip, kaip patiekė Wavin.  

  

18 Pav. 

  12.10.1.2. Laikikliai turi būti padėti ant sunkvežimio dugno. Visas krovinio pagrindas turi turėti atramą.Visada 

tinkamai kraukite ir iškraukite. Neišverskite ir nemėtykite vamzdžių iš transporto priemonių.  

  

19 Pav. 

12.10.3. Vamzdžių paketai ir atskiri vamzdžiai turi būti sandėliuojami ant tvirto pagrindo.  
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20 Pav. 

 12.10.4. Atskiri vamzdžiai su antgaliais turi būti sukraunami pakaitomis: galas su mova ir lygus galas;  

negalima vamzdžių laikyti ant grindų be atramų. 

 12.11. Darbo statybos aikštelėje instrukcija 

12.11.1. Mažo skersmens vamzdžius nesunkiai galima nešioti nenaudojant papildomų įrengimų.  

  

21 Pav.  

12.11.2. Nevilkite vamzdžių žeme, venkite aštrių briaunų.  

 

22 Pav. 

12.11.3. Mažo skersmens vamzdžius į tranšėjas galima sudėti rankomis.  

  

23 Pav. 
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12.11.4. Didesnio skersmens vamzdžiams sudėti gali prireikti lynų. Visada naudokite ne mažiau kaip du lynus.  

  

24 Pav. 

 12.11.5. Didelio skersmens vamzdžiams gali reikėti specialios kėlimo sijos. 

 

25 Pav. 

 12.12. Inkaravimas 

12.12.1. Inkaravimas atliekamas tik PVC jungiamosioms dalims, Wavin PE jungiamosios dalys neinkaruojamos. 

Ašinės jėgos dydis priklauso nuo matmenų ir nominalaus slėgio (bandymo slėgio) ir apskaičiuojamas taip:  

 

6 lentelė.  

Išorinis skersmuo [mm] 1 bar slėgiui tinkanti ašinė jėga N1 [kN]  

40  0,13  

50 0,20 
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63 0,32  

75 0,45 

90 0,64 

110 0,95 

125 1,23 

140 1,54 

160 2,00 

200 3,15 

225 4,00 

250 4,90 

280 6,16 

315 7,80 

400  12,60 

1 baro vidiniam slėgiui tinkančios ašinės jėgos [kN] 

12.12.2.  PVC trišakių, aklių ir vožtuvų inkaravimas 

12.12.2.1. Armatūra, kurią veikia vandens vidinio slėgio šlyties jėgos, pvz.: alkūnės, trišakiai, aklės ir sklendės, turi 

būti inkaruota. Šlyties jėga, kurią turi atlaikyti inkaravimas, gali būti skaičiuojama naudojant 6 lentelės duomenis 

pagal supaprastintą formulę:  

 

 
26 Pav. PVC trišakio inkaravimo schema  
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27 Pav. PVC trišakio inkaravimo schema 

1. Tarpinis sluoksnis (plastmasinė plėvelė), 2. Betonas,  

3. Tranšėjos dugnas, 4. Išlyginamasis sluoksnis 

12.12.3. PVC alkūnių inkaravimas 

12.12.3.1. Alkūnes veikianti jėga gali būti apskaičiuojama taip:  

 

7 lentelė.  

Kampo konstantų lentelė 

Kampas a 11° 22° 30° 45° 60° 90° 

k 0.19 0.38 0.52 0.77 1.00 1.41 

12.12.3.1. Kirpimo jėga, kuriai turi pasipriešinti inkaras, lengvai paskaičiuojama pagal supaprastintą formulę 

naudojant 7 ir 8 lentelių duomenis:  

 

12.12.4.Inkaravimas 

12.12.4.1. Inkaravimas atliekamas tik PVC jungiamosioms dalims, Wavin PE jungiamosios dalys neinkaruojamos. 

Apskaičiuojant inkaro dydį, reikia atkreipti dėmesį į leidžiamą grunto slėgį, kuris turi būti nustatomas geotechnine 

žvalgyba. Daugeliu atvejų pakanka naudoti tokią formulę:  
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12.12.4.2. Kad inkaras būtų stiprus, būtina betoną lieti prie tranšėjos nejudintos sienos. Kartais gali tekti lieti betoną 

ant gerai sutankinto užpildo. Tokiu atveju reikia atsižvelgti į užpildo stiprumą. Iki betonuojant fasoninės dalys ir 

armatūra gali būti apsaugota nuo betono tarpiniu sluoksniu, pvz., plastmasine plėvele.  

12.12.5.  PVC alkūnės inkaravimo pavyzdys 

Sąlygos: 

• PVC vamzdžio 45° laipsnių 200 mm skersmens alkūnė, 

• bandomasis slėgis (maksimalus slėgis) - 9 bar.  

 

 

12.12.5.1. Dabar betoninio inkaro matmenis galima apskaičiuoti pagal tokią formulę:  
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28 Pav. PVC alkūnės inkaro schema. (1. Betonas)  

 

29 Pav. PVC alkūnės inkaro schema. (1. Betonas, 2. Tranšėjos dugnas, 3. Išlyginamasis sluoksnis) 

12.12.6.  PVC reduktoriaus inkaravimas 

12.12.6.1. Ašinė reduktoriaus jėga nustatoma pagal formulę:  

 

12.12.7.  PVC reduktoriaus inkaravimo pavyzdys 

Sąlygos: 

• PVC reduktorius nuo 200 iki 110 mm skersmens, 

• bandomasis slėgis (maksimalus slėgis) - 9 bar.  

Apskaičiuojame pagal tokią formulę:  
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30 Pav. PVC reduktoriaus inkaravimo schema.  

 
31 Pav. PVC reduktoriaus inkaravimo schema. 

12.13. Slėgio bandymai 

12.13.1. PVC/PE slėgio magistralės bandymas. Bandymas slėgiu turi būti įtrauktas į projektą laikantis tokių sąlygų:  

1. išilginis profilis turi būti projektuojamas su nedideliu nuolydžiu (ventiliacijai); 

2. ventiliacija (rankinė - automatinė) turi būti įtaisyta visuose mazguose. Taisyklingai įtaisyta ventiliacija - 

srauto kryptimi, kiek žemiau vamzdžių sistemos išilginio profilio viršūnės; 

3. paleidimo procedūros turi būti numatytos taip, kad prireikus bandyti slėgiu, bandymą būtų galima atlikti 

etapais; 

4. užpildymo vandeniu vietą būtina numatyti žemiausiame taške, o ventiliacijos (oro išleidimo) - linijos 

pradžioje ir pabaigoje; 

5. PVC alkūnės, trišakiai, reduktoriai, sklendės ir aklės turi būti inkaruoti prieš atliekant bandymą padidintu 

slėgiu. Wavin PE jungiamosios dalys neinkaruojamos; 

6. savininko reikalavimai, keliami bandymui slėgiu, turi būti aiškiai išdėstyti projekto aprašyme ir įgalinti 

rangovą imtis reikiamų priemonių prieš atliekant bandymą.  

12.13.2. Tik įvykdžius šias sąlygas galima atlikti bandymą. Bandymą turėtų palengvinti šios priemonės: 

1. taisyklingas vamzdžių ir armatūros transportavimas bei sandėliavimas; 

2. taisyklingas tranšėjos iškasimas, klojimas, užpildymas ir sutankinimas; 

3. taisyklingas sujungimo komponentų ir būdų naudojimas.  
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* PASTABA: pradėdamas darbą, projekto rangovas gali paprašyti iš Wavin instrukcijų ir konsultacijos. Svarbu 

laikytis anksčiau išdėstytų taisyklių, nes jos turi įtakos bandymo rezultatui.  

12.14.2. Vamzdynų bandymo slėgiu procedūra 

12.14.2.1.Visus slėgiminių vamzdžių montavimo ir hidrostatinio bandymo darbus reikia atlikti vadovaujantis 

STATYBOS TECHNINIU REGLAMENTU STR 2.07.01:2003, „VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. 

PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS. LAUKO  INŽINERINIAI TINKLAI“ ir standartu:  LST EN 805:2004 

Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys. Reikalavimai. 

12.14.2.2. Sistemos bandomasis slėgis apskaičiuojamas taip: 

STP = 1,5 x MDP. 

STP - ang. System Test Pressure – sistemos bandomasis slėgis, tai toks hidrostatinis slėgis, sukeliamas tikrinant 

vandentiekio stiprumą ir sandarumą; 

MDP– ang. Maximum design pressure, maksimalus projektinis slėgis sistemoje kurią nustato projektuotojas. 

Projektuotojas dažnai kaip projektinį slėgį nurodo vardinį vamzdžių slėgį, nuo kurio ir turėtų būti skaičiuojamas 

sistemos bandomasis slėgis. 

Vardinis slėgis – didžiausias darbinis slėgis, kuriuo vandentiekio elementas skirtas veikti esant tam tikrai 

temperatūrai. 

12.13.2.3. Prieš atliekant bandymą slėgiu, reikia laikytis tokių reikalavimų:  

1. Galinės aklės sumontuotos ant visų bandomos sistemos galų. Galinė aklė gali būti aklinas flanšas ar galinė 

mova. 90° alkūnė, serviso sklendė ir 32 mm skersmens atspari tempimui sujungimo detalė montuojama ant 

32 mm skersmens PE vamzdžio galinės aklės. 

2. Visos galinės aklės turi būti inkaruojamos. 

3. Sistema turi būti pripildyta vandens bent 24 val. prieš pradedant bandymą slėgiu. Įsitikinkite, kad iš visos 

sistemos išleistas oras. 

4. Per pirmąsias 6 valandas slėgis sistemoje turi atitikti 1,5 x nominalaus slėgio. Tai labai svarbu, siekiant gerų 

bandymo rezultatų. Ši bandymo dalis turi būti patvirtinta būtinais dokumentais. 

5. Bandymo vietoje turi būti pasiruošta vandens nutekėjimui. 

6. Jūs rizikuojate, atlikdami slėgio bandymą prieš sklendę.  

12.13.2.3. Atliekant bandymą slėgiu: 

1. Matuojamas faktinis slėgis, jei reikia, sistemos vanduo papildomas. 

2. Sistema veikiama slėgio, atitinkančio 1,5 x nominalaus slėgio (bandymo slėgis). 

3. Šis slėgis išlaikomas 2 valandas, sistemos vandenį galima papildyti. 

4. Per kitas 60 minučių sistemos vandens papildyti negalima. 

5. Po 60 minučių matuojamas slėgis ir prileidžiama vandens, kol slėgis vėl pasiekia 1,5 x nominalaus slėgio 

(bandymo slėgis). 

12.13.2.4. Slėgio kritimas ir papildomo vandens kiekis neturi viršyti nurodytų ribų: 

 

12.13.2.5. Atlikus bandymą slėgiu, galinės aklės išmontuojamos.  
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32 Pav. Vamzdžių linijos bandymo slėgiu schema. 

1. Manometras, 2. Vandens skaitiklis, 3. Drenažo vožtuvas, 4. Bandymo slėgiu siurblys, 

5. Ventiliacija, 6. Grįžtamasis standumas, 7. Atsparus tempimui flanšo adapteris 

13. Techninės specifikacijos ir medžiagų techninės charakteristikos 

 8 lentelė.  

Medžiagos tipas ir paskirtis  Specialus homogeniškas dvisluoksnis PE Safe Tech 

RC
n
 vamzdis. 

Gamintojas ir kilmės šalis Wavin GMBH, Vokietija 

Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)   

Medžiagos techninės charakteristikos:   

Storis mm Priklausomai nuo diametro 

Rulono matmenys (plotis ilgis) m Priklausomai nuo diametro 

Vidutinis tankis kg/m
3
 arba svoris g/m

2
 ~960 kg/m

3
 

Pralaidumo koeficientas Nedeklaruojamas 

Atsparumas pradūrimui, N Nedeklaruojamas 

Įtempimo stiprumas, kN/m Išilginis/skersinis Nedeklaruojamas 

Suvirinimo, sujungimo tipas  Kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis 

ketaus jungtimis 

Kitos savybės:   

FNCT bandinio su uždara įpjova valkšnumo bandymas 

žaliavai pagal PAS 1075 standartą 

≥ 8760 h 
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FNCT bandinio su uždara įpjova valkšnumo bandymas 

vamzdžiui kiekvienai žaliavos partijai, pagal PAS 1075 

standartą 

≥ 8760 h 

Leidžiamasis didžiausias darbinis slėgis 10 bar (SDR17) arba 16 bar (SDR11) 

Leistina tempimo apkrova 10 N/mm
2
 

Linijinio plėtimosi koeficientas 0,18 mm/(m·K) 

Savitasis šiluminis laidis 0,38 W/(m·K) 

Tamprumo modulis > 1200 N/mm
2
 

Lydymosi indeksas ~0,35 g/10min. 

Paviršinė varža > 1012 Ω 

     9 lentelė.  

Medžiagos tipas ir paskirtis  Specialus homogeniškas trisluoksnis PE100 RC
n
 TS 

vamzdis 

Gamintojas ir kilmės šalis Wavin GMBH, Vokietija 

Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)   

Medžiagos techninės charakteristikos:   

Storis mm Priklausomai nuo diametro 

Rulono matmenys (plotis ilgis) m Priklausomai nuo diametro 

Vidutinis tankis kg/m3 arba svoris g/m2 ~960 kg/m
3
 

Pralaidumo koeficientas Nedeklaruojamas 

Atsparumas pradūrimui, N Nedeklaruojamas 

Įtempimo stiprumas, kN/m Išilginis/skersinis Nedeklaruojamas 

Suvirinimo, sujungimo tipas  Kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis 

ketaus jungtimis 

Kitos savybės:   

FNCT bandinio su uždara įpjova valkšnumo bandymas 

žaliavai pagal PAS 1075 standartą 

≥ 8760 h 

FNCT bandinio su uždara įpjova valkšnumo bandymas 

vamzdžiui pagal PAS 1075 standartą 

≥ 3300 h 

Leidžiamasis didžiausias darbinis slėgis 10 bar (SDR17) arba 16 bar (SDR11) 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

224 

                                              Mokymų medžiaga 

 

Leistina tempimo apkrova 10 N/mm
2
 

Linijinio plėtimosi koeficientas 0,18 mm/(m·K) 

Savitasis šiluminis laidis 0,38 W/(m·K) 

Tamprumo modulis > 1200 N/mm
2
 

Lydymosi indeksas ~0,35 g/10min. 

Paviršinė varža > 1012 Ω 

  

PVC slėgiminės plastikinių vamzdynų sistemos 

Medžiagos tipas ir paskirtis  Lygūs PVC PN6 ir PN10 vandens tiekimo ir 

nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos 

  UAB “Wavin Baltic”, Lietuva 

Metalplast - Buk” Sp. Z o. o., Lenkija 

Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)   

Medžiagos techninės charakteristikos:   

Vamzdžių standartai LST EN 1452-2  

Guminės tarpinės iš SBR gumos LST EN 681-1 

Žaliavos tankis 1410 Kg/m
3
, LST EN ISO1183 

Žaliavos E-modulis (1 mm/min.) 3000 MPa, ISO527 

Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas 0,7×10
-4

xK
-1

, VDE 0304 

Specifinė šiluma 1,0 J/g°K, Kalorimetrinis v. 23°C 

Šilumos laidumas 0,15 W/m°K, DIN 52 612 v. 23°C 

Min. lenkimo spindulys 300 x dy*, prie 20°C 

PE vandentiekio ir slėgiminės kanalizacijos vamzdžiai ir fasoninės dalys 

Medžiagos tipas ir paskirtis  PE100 slėgio vamzdžiai geriamam vandeniui ir 

slėgiminei kanalizacijai  

Gamintojas ir kilmės šalis UAB “Wavin Baltic”, Lietuva 

Wavin Metalplast - Buk” Sp. Z o. o., Lenkija 

 Wavin Kft, Vengrija 
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 32 pav. Statybos taisyklės ,,Wavin plastikinių slėgiminių vamzdynų sistemų įrengimas 

Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)   

Medžiagos techninės charakteristikos:   

Vamzdžių standartai LST EN12201-2:2003, LST EN 13244-2:2004 

Slėgiai PN(bar)6,3 SDR26 

PN(bar)10 SDR17 

PN(bar)16 SDR11 

PE vamzdžių ilgiai, m Tiesūs-12 arba 13, rulonais 50,100,200 

Tankis 951 kg/m3     LST EN ISO 1183 

Tamprumo modulis 1200 MPa, LST EN ISO 527 

Lydymosi indeksas 0,9 g/10min, LST EN ISO 1133 sąlyga 18 

Šiluminio plėtimosi koeficientas 1,3∙10-4  VDE 0304 

Specifinė šiluma 1,9 J/(kg∙K) 

Šilumos laidumas 0,38 W/(m∙K) 

Min. lenkimo spindulys 25∙x skersmuo d (D), esant 20 °C temper. 

 IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14.                   Šios Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintos Statybos taisyklės įsigalioja įmonei tapus Lietuvos 

statybininkų asociacijos arba Statybos taisyklių elektroninės sistemos „STATAI“ nare ir Statybos taisykles 

patvirtinus įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu. Jos yra privalomas minimalius reikalavimus nustatantis 

dokumentas, vykdant šiose Taisyklėse aprašytus statybos darbus. Įmonės vadovas gali patvirtinti elektroninę arba 

popierinę Statybos taisyklių versiją. Elektroninės Statybos taisyklių sistemos naudojimosi tvarka nustatyta 

„STATAI“ naudojimosi taisyklėse. Įmonė gali pasitvirtinti ir griežtesnius nei nustatyta šiose Statybos taisyklėse 

reikalavimus. 

15.              Galiojančia elektroninės Statybos taisyklių sistemos dokumento versija pagal nutylėjimą laikoma 

sutarties su Užsakovu pasirašymo metu galiojanti naujausia STATAI sistemoje patvirtinta elektroninė Taisyklių 

versija, nebent kitaip būtų nurodyta sutartyje. Galiojančia popierine Taisyklių versija laikoma konkreti vadovo 

patvirtinta versija. 

16.              Visi ginčai tarp Rangovų ir Užsakovų dėl šių taisyklių taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

17.              Išimties atvejais, atsižvelgiant į statybos darbų vykdymo ypatumus ir naudojamas medžiagas, gaminius 

bei konstrukcijas, suderinus su techninės priežiūros tarnyba ir projekto autoriais, gali būti pasirinkta kita atskirų 

darbų technologija negu pateikta šiose taisyklėse, bet nepabloginant produkto ir nepažeidžiant jam keliamų 

reikalavimų. 
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4 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS 

 

4.1. UŽDUOTIES (OPERACIJOS ATLIKIMO) APRAŠYMAS 

 

Užduoties objektas – lauko vandentiekio tinklaiir vamzdynai. 

 

Užduoties tikslas – sumontuoti vandentiekio atšaką. 

 

Užduočiai atlikti reikės: plastiko termokontaktinio suvirinimo aparato arba įrangos balninio 

sujungimo suformavimui. 

 

Užduoties atlikimo aplinka / sąlygos – užduotis atliekama tranšėjoje, vamzdyne neesant slėgiui. 

 

Užduoties atlikimui reikalinga technologinė dokumentacija: statybos taisyklės ,,Wavin plastikinių 

slėgiminių vamzdynų sistemų įrengimas". 

Užduoties aprašymas: 

1. Savarankiškai parinkti medžiagas. 

2. Nustatyti darbų seką. 

3. Atlikti vandentiekio atšakos sudarymą į veikiančią trasą. 

4. Įvertinti (aptarti) atliktus darbus. 
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4.2. ATLIKTO DARBO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

 

Vertinimo kriterijai: 

 

 Užduodis atlikta iki pabaigos per jai skirtą laiką. 

 Užduotis atlikta kokybiškai, laikantis technologinės dokumentacijos reikalavimų. 

 Užduotis atlikta pagal pateiktą savarankiškos užduoties aprašymą, sujungimas sandarus. 

 Užduotis atlikta savarankiškai. 
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MODULIS S.6.2. LAUKO NUOTEKŲ TINKLŲ MONTAVIMAS IR KLOJIMAS 

 

1 MOKYMO ELEMENTAS. LAUKO NUOTEKŲ TINKLŲ MONTAVIMO IR KLOJIMO 

DARBŲ PLANAVIMAS BEI TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ORGANIZAVIMAS UAB 

„MAGISTRALĖ” 

 

1.1. UAB  „MAGISTRALĖ” STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGINIO PROJEKTO 

PAVYZDYS 

 

UAB ,,Magistralė” Statybos darbų technologinio projekto pavyzdys pateiktas šios programos 

B.6.1. modulio pirmojo elemento 1.2. skyriuje –  11 lapas. 
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1.2. UAB „MAGISTRALĖ” NAUDOJAMŲ TECHNINIŲ DOKUMENTŲ (STATYBOS 

DARBŲ TECHNOLOGINĖS KORTELĖS, ĮSAKYMŲ DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ 

PASKYRIMO), STATYBVIETĖS PLANŲ, STROPAVIMO IR SANDELIAVIMO 

SCHEMŲ, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS DOKUMENTŲ (PASKYROS – 

LEIDIMO, PASKYRŲ LEIDIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALO, ĮPAREIGOJIMO 

PAŠALINTI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ DOKUMENTŲ 

REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS), NURODYMŲ DARBUI TRANŠĖJOSE, IŠKASŲ 

FORMAVIMUI, KROVINIŲ STROPAVIMO STROPAIS IR SAUGAUS DARBO 

UŽDAROSE ERDVĖSE METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PAVYZDŽIAI 

 
33 pav. UAB ,,Magistralė” direktoriaus įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

230 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

231 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

34 pav. UAB ,,Magistralė” darbų atlikimui pavojingų arba kenksmingų veiksnių veikimo vietose paskyra-leidimas 
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35 pav. UAB ,,Magistralė” paskyrų-leidimų registravimo žurnalas 
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36 pav. UAB ,,Magistralė” įpareigojimas pašalinti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų 

pažeidimus 
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37 pav. UAB ,,Magistralė” darbų nesutvirtintose tranšėjose atlikimo rekomendacijos 
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38 pav. UAB ,,Magistralė” darbų sutvirtintose tranšėjose atlikimo rekomendacijos 
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39 pav. UAB ,,Magistralė” saugaus darbo uždarose erdvėse metodinių rekomendacijų pavyzdžiai 
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40 pav. UAB ,,Magistralė” nurodymai šlaitinių iškasų formavimui 
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41 pav. UAB ,,Magistralė” tranšėjos skersinio vertikaliojo pjūvio schema 

 

42 pav. UAB ,,Magistralė” trumpiausio leistino atstumo nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios mašinos atramos 

schema 
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43 pav. Stropavimo ir sandėliavimo schema 

 
44 pav. Šilumos kameros pjūvis 
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45 pav. Statybos planas 
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Interneto svetainė: www.wavin.lt 

Wavin internetinėje svetainėje galima rasti informacijos apie įmonę, nuotekų skirstymo, 

žemės darbų organizavimo, movinių vamzdžių klojimo tranšėjosetechnojogijų naujoves. Susipažinti 

su Wavin technologijų ir naujovių įmonės mokslinius tyrimais, pamatyti siūlomus gaminius, jų 

kainas ir rasti gaminių pardavimo vietas. Be to, galima pasižiūrėti reprezentacinių projektų su 

įrengtomis plastikinių vamzdžių sistemomis Lietuvoje ir kitose šalyse fotografijų galeriją, filmą 

apie Wavin naujoves.    

 

Interneto svetainė: www.statybostaisyklės.lt 

Interneto svetainėje pateikta minimalių statybos darbų technologijų ir kokybės reikalavimų 

sistema. Čia galima rasti statybos taisykles, šalia suformuoti gerosios statybos praktikos pavyzdžiai 

bei naujausios statybos technologijos. 

Interneto svetainėje galima susipažinti su UAB ,,WAVIN BALTIC” statybos taisyklėmis ST 

210734350.05:2012 „Wavin plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemų įrengimas” ir 

statybos taisyklėmis ST 210734350.04:2011 „Wavin plastikinių slėgiminių vamzdynų sistemų 

įrengimas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wavin.lt/
http://www.statybostaisyklės.lt/
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2 MOKYMO ELEMENTAS. MEDŽIAGŲ PARINKIMAS, ĮRANGOS IR ĮRANKIŲ 

PARUOŠIMAS LAUKO NUOTEKŲ TINKLŲ MONTAVIMUI IR KLOJIMUI UAB 

„MAGISTRALĖ” 

 

2.1. UAB „MAGISTRALĖ” STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGINIO PROJEKTO 

PAVYZDYS 

 

UAB ,,Magistralė” Statybos darbų technologinio projekto pavyzdys pateiktas šios programos 

B.6.1. modulio pirmojo elemento 1.2. skyriuje –  11 lapas. 
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2.2. „WAVIN” MOKOMOJI MEDŽIAGA ,,PVC IŠORĖS KANALIZACIJOS 

VAMZDŽIAI” IR TECHNINIS KATALOGAS „LIETAUS NUOTEKŲ TVARYMAS” 
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46 pav. UAB ,,Wavin" PVC išorės kanalizacijos vamzdžiai 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

261 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 
 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

262 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

263 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 
 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

264 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 
 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

265 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

266 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

267 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

268 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

269 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

270 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

271 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

272 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

273 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

274 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

275 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 
 

47 pav. UAB ,,Magistralė" techninis katalogas ,,Lietaus nuotekų tvarkymas" 
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Interneto svetainė: www.wavin.lt 

Wavin internetinėje svetainėje galima rasti informacijos apie įmonę, vamzdžių, jungiamųjų 

dalių, armatūros, įrangos, svertinių sujungimo mechanizmų, sujungimo užraktų, įrankių jiems 

montuoti ir kloti bei sandarinimo medžiagų pasirinkimo, paruošimo lauko nuotekų tinklų 

montavimui ir klojimui naujoves. Susipažinti su Wavin technologijų ir naujovių įmonės mokslinius 

tyrimais, pamatyti siūlomus gaminius, jų kainas ir rasti gaminių pardavimo vietas. Be to, galima 

pasižiūrėti reprezentacinių projektų su įrengtomis plastikinių vamzdžių sistemomis Lietuvoje ir 

kitose šalyse fotografijų galeriją, filmą apie Wavin naujoves.    

 

Interneto svetainė: www.statybostaisykles.lt 

Interneto svetainėje pateikta minimalių statybos darbų technologijų ir kokybės reikalavimų 

sistema. Čia galima rasti statybos taisykles, šalia suformuoti gerosios statybos praktikos pavyzdžiai 

bei naujausios statybos technologijos. 

Interneto svetainėje galima susipažinti su UAB ,,WAVIN BALTIC” statybos taisyklėmis ST 

210734350.01:2010 „Plastikinių lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistemų įrengimas”, statybos 

taisyklėmis ST 210734350.06:2012 „Wavin PVC drenažo sistemų įrengimas”, statybos taisyklėmis 

ST 210734350.05:2012 „Wavin plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemų įrengimas” ir 

statybos taisyklėmis ST 210734350.04:2011 „Wavin plastikinių slėgiminių vamzdynų sistemų 

įrengimas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wavin.lt/
http://www.statybostaisykles.lt/
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3 MOKYMO ELEMENTAS. LAUKO NUOTEKŲ TINKLŲ MONTAVIMAS IR KLOJIMAS BEI 

ATLIKTŲ DARBŲ KOKYBĖS VERTINIMAS UAB „MAGISTRALĖ” 

  

3.1. UAB „MAGISTRALĖ” ŽEMĖS DARBŲ, TIESIANT VAMZDYNUS, 

TECHNOLOGINĖS KORTELĖS TK-1 RUOŠINYS 

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  „MAGISTRALĖ” 

(KODAS 133005486) 

 

 

TVIRTINU: 

UAB „Magistralė”  

Direktorius 

_______________________ 

        (Parašas) 

Adomas Vaišvila 

_______________________ 

               (Data) 
                             

ŽEMĖS DARBŲ, TIESIANT VAMZDYNUS 

TECHNOLOGINĖ KORTELĖ  TK1 
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     1. ŽEMĖS DARBŲ SUDĖTIS 

11. Statybvietės paruošimas. 

12. Paviršinio vandens nuvedimo ir gruntinio vandens lygio žeminimo priemonių (griovių, drenažo, adatinių filtrų) 

sumontavimas. 

13.  Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į savivarčius arba supilant gruntą šalia tranšėjos. 

14. Tranšėjos, darbinių duobių sutvirtinimų skydų montavimas. 

15. Tranšėjos dugno kasimas kastuvais (rankiniu būdu).  

16. Išlyginamojo sluoksnio po vamzdynais įrengimas. 

17. Vamzdžių ir jų fasoninių dalių sumontavimas. 

18. Pirminis vamzdžių užpylimas. 

19. Tranšėjos užpylimas gruntu (smėliu). 

20. Grunto tankinimas. 

 

2. TECHNOLOGINIŲ OPERACIJŲ APRAŠYMAS 

1. Statybvietės paruošimas. Nužymima trasos, vamzdžių tiesimo ašys. Iškviečiami žemės darbų vykdymo 

vietoje esančių požeminių komunikacijų savininkų atstovai, nurodant tikslų darbų pradžios laiką ir vietą. Įrengiami 

apsauginiai, signaliniai aptvarai, įspėjamieji ir draudžiantieji ženklai. 

Darbuotojai, paskirti dirbti į statybvietę, supažindinami su darbų technologijos projektu, apmokomi 

(instruktuojami) saugaus darbo metodų. Pavojingiems darbams išduodamas paskyra-leidimas. 

Išardoma esama danga (jeigu reikia). Išardyta danga perduodama atliekų tvarkytojui arba perdirbimui. Grunto 

kasimo vietoje pašalinamas viršutinis augalinis grunto sluoksnis. 

                      1 schema. Iškasos pjūvis. 

2. Paviršinio ir gruntinio vandens pašalinimas. Paviršinis ar atmosferinis vanduo kasamoje tranšėjoje 

pašalinamas siurbliais, papildomais drenažiniais vamzdynais ar nusausinimo grioviais.  

Įrengiamas gruntinio vandens lygio žeminimas. Adatiniai filtrai pastatomi 0,75 m arba 1,5 vienas nuo kito, ne 

arčiau 0,5 m nuo iškasos krašto. Pirma pastatomi adatiniai filtrai būsimos iškasos vietoje, pažeminamas gruntinio 

vandens lygis ir iškasama pirmoji duobės pakopa. Po to montuojamas antras adatinių filtrų aukštas, toliau žeminamas 

gruntinio vandens lygis ir kasama antroji duobės pakopa. Pradėjus žeminti gruntinio vandens lygį antro aukšto 

adatiniais filtrais, galima išmontuoti pirmojo aukšto filtrus.  

Draudžiama lipti ir dirbti iškasose, iš kurių nepašalintas vanduo. 

3.Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į savivarčius arba supilant gruntą šalia tranšėjos.  

   Įvertinamos grunto savybės: grunto rūšis, būklė, drėgnis. Pagrindinės savybės, įtakojančios žemės kasimo 

technologiją ir darbo sąnaudas yra tūrio masė, drėgnis, sukibimas, purumas, natūralaus šlaito kampas, išplovimas. 

Gruntai skirstomi į uolinį ir neuolinį. Uoliniai gruntai yra vientisos  arba supleišėjusios struktūros. Uoliniai gruntai 

būna rišlieji arba birieji. Rišlieji – augalinis molio (molio >30%), priemolio (molio nuo 10 iki 30%), priesmėlio  

(molio nuo 3 iki 10%). Birieji gruntai – smėlis(dalelių skersmuo iki 2 mm, molio iki 3 %), žvyras (dalelių skersmuo 

virš 2 mm). Gruntai turintys iki 5 % drėgnės vadinami sausais, nuo 5 iki 30 % - drėgnais ir daugiau kaip 30 % 

drėgmės šlapiais. 
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      Tranšėja  pradedama kasti nuo žemiausios trasos vietos.  

Tranšėjos stačiais kraštais kasimas. Statūs tranšėjos šlaitai gali būti nesutvirtinami kasant negilias tranšėjas 

natūralaus drėgnumo gruntuose, kur nėra gruntinio vandens. Šiuo atveju tranšėjų gylis negali viršyti: smėliniuose ar 

žvėringuos gruntuose – 1m, priesmėlyje – 1,25; priemolyje ir molyje – 1,5 m. Gilesnių arba drėgnuos gruntuose kasamų 

tranšėjų statūs šlaitai turi būti sutvirtinti tranšėjų sutvirtinimo skydais. 

Tranšėjos lėkštais kraštais kasimas. Kasant tranšėjas su lėkštais šlaitais didžiausieji leistinieji tranšėjų nuolydžiais 

pateikti [1] lentelėje: 

1 lentelė 

Gruntas Šlaitų nuolydžiais priklausomai nuo gylio, m 

0-1,5 m 1,5-3,0 m 3,0-5,0 m 

Smėlis, žvyras 

 

63° 

1:0,5 

45° 

1:1 

45° 

1:1 

Priesmėlis 

 

76° 

1:0,25 

56° 

1:0,67 

50° 

1:0,85 

Priemolis 

 

90° 

1:0 

63° 

1:0,5 

53° 

1:0,75 

Molis 

 

90° 

1:0 

76° 

1:0,25 

63° 

1:0,5 

 

Molingas gruntas (molis) taip pat gruntas iškastas iš tų vietų, kur vamzdynai tiesiami po važiuojamąja kelio 

dalimi, išvežamas į sąvartą. Plačiose ir vidutinio pločio perkasose transporto priemonės statomos iš abiejų pusių, o 

siaurose perkasose – iš vienos. Transporto priemonės į pakrovimo vietą privažiuoja orientuodamiesi į gaires, kurios 

statomos atsižvelgiant į ekskavatoriaus kaušo ilgį, kaušo posūkio kampą. 

Iškastas gruntas šalia tranšėjos pilamas ne arčiau nei 0,6 m nuo tranšėjos krašto. 

2 schema.  Darbo technologinė bei transporto išdėstymo schema. 

4. Tranšėjos sutvirtinimų skydų montavimas. Iškasose sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą, 

sutvirtinimai nuleidžiami kas 0,5 m. Inventoriniai tranšėjų sutvirtinimai (tipo Krings KS 100) montuojami laikantis 

gamintojo eksploatacijos instrukcijos . Pastačius sutvirtinimus viršutinė dalis virš iškasos krašto turi būti išsikišusi ne 

mažiau kaip 15 cm. Rišliuose gruntuose (molio ir priemolio) iki 3 m gylio tranšėjas vertikaliomis sienomis 

ekskavatoriais leidžiama kasti be sutvirtinimų. Į tranšėją galima lipti tik, kai yra įrengti tranšėjos sienų sutvirtinimai.  

 Jeigu nėra galimybės naudoti inventorinius iškasų, duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus, reikia naudoti sutvirtinimus, 

pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus.  

3 schema. Tranšėjos sutvirtinimų skydų montavimas 

4 schema.  Transporto priemonių pastatymo schema šalia sutvirtintų tranšėjų. 

5 schema.  Transporto priemonių pastatymas šalia nesutvirtintų tranšėjų. 
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6. Tranšėjos dugno kasimas kastuvais (rankiniu būdu).  

Pagrindas po vamzdynais. Kasant tranšėją ekskavatoriumi, paliekamas 5-7 cm nejudintas grunto sluoksnis iki 

tranšėjos dugno projektinio lygio. Šis gruntas iškasam 

6.Išlyginamojo sluoksnio po vamzdynais įrengimas. 

Pagrindas po vamzdynu įrengiamas, atsižvelgiant į grunto laikančiąją galią ir apkrovas, t.y. sutankinamas, taikant tokius 

statybos metodus, kurie nepablogina pagrindo kokybės, apsaugo nuo mechanizmų, išmirkimo, sušalimo. Atsitiktiniai 

grunto perkasimai pagrindo lygyje užpilami smėlingu gruntu. Gruntas sutankinamas. 

Visuose gruntuose, išskyrus uolinius, sudurpėjusius, dumblius, vamzdžiai gali būti klojami ant gamtinio nepažeistos 

struktūros prieš tai jį išlyginant ir, jei reikia, profiliuojant gruntą taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. 

Uoliniuose gruntuose turi būti numatytas pagrindo išlyginimas smėliniu gruntu 10 cm virš uolienos iškyšų.  

Drėgnuose-rišliuose, molinguose gruntuose (priemolis, molis) būtinumas įrengti smėlio paklotą nustatomas 

atsižvelgiant į gruntinio vandens horizonto pažeminimą, taip pat į vamzdžių tipą; Dumbliuose, sudurpėjusiuose ir 

kituose vandeniu įsotintuose gruntuose turi būti įrengiamas dirbtinis pagrindas; 

Išlyginamajam sluoksniui naudojamas smėlis, žvyras arba skalda, jeigu techniniame projekte nėra specialių nurodymų. 

Naudojamo žvyro ar smėlio sudedamųjų dalelių dydis negali būti didesnės nei 20 mm. 8-20 mm dalelių kiekis neturi 

viršyti 10 proc. Skaldos maksimalus dalelių dydis neturi viršyti 16 mm, skaldą pagrindui galima naudoti, kai vamzdžių 

skersmuo  100 mm.  

Išlyginamasis sluoksnis (pagrindas) turi būti perduodamas techninės priežiūros inžinieriui. Pagrindo kokybė nustatoma 

bandymais (fiksuojama statybos darbų žurnale). Pagrindo grunte neturi būti medienos atliekų, pluoštinių medžiagų, 

statybinių atliekų ir kitų šiukšlių. 

7. Vamzdžių ir jų fasoninių dalių sumontavimas. Patikslinama vamzdžių klojimo trasos ašis, trasos posūkiai, 

peraukštėjimai. Į tranšėjos dugną nuleidžiami vamzdžiai. Vamzdžiai sudedami taip, kad į juos nepatektų paviršinis 

vanduo, purvas ir pan. Fasoninės vamzdžių dalys, armatūra patikrinamos, nuvalomos nuo purvo, sniego, tepalų ir kt..  

Vamzdis klojamas ant grunto arba išlyginamojo sluoksnio 

Montuojant vamzdyną šaltyje būtina patikrinti ar movose, tarpikliuose nėra ledo. Krentant temperatūrai, mažėja 

vamzdžio atsparumas smūgiams. Apie -20° C temperatūra yra laikoma ribine. Slėginių vamzdynų hidraulinis bandymas 

atliekamas pagal SFS 3115.  Slėginiame vamzdyne draudžiama daryti pneumatinį bandymą. Sandarumo bandymą reikia 

atlikti baigus tiesti vamzdyną, net jei jis ne iš karto pradedamas eksploatuoti.  

Nuotėkų vamzdynų kryptis keičiama šuliniuose, o slėginiuose vamzdynuose naudojamos alkūninės jungtys. 

Slėginiuose lauko nuotekose turi būti įrengiamos atramos vamzdžių horizontalių ir vertikalių posūkių vietose (kai 

atsiradusių įtempimų negali perimti vamzdžių jungtys). Jei vamzdžiai sujungiami movomis, esant darbo slėgiui iki 1,0 

MPa ir posūkio kampui, mažesniam kaip 10º, leidžiama atramų neįrengti. 

 Leistina vamzdžių kryptį keisti lenkiant vamzdžius. Negalima vamzdžius lenkti juos šildant. Lenkiamus 

vamzdžius su movinėmis jungtimis reikia įtvirtinti, kad lenkimas jungtyje nesudarytų papildomos apkrovos. PE 

vamzdžių kryptis dažniausiai keičiama juos lenkiant. Betoninė atrama lenkimo vietoje – nereikalinga. 

Nerekomenduojama lenkti vamzdžių, kurių DN 200 mm. 

Vamzdžių klasifikacija: 

PVC lygiasieniai nuotėkų vamzdžiai Klasė N Klasė S 

SR (kN/m²) 4 8 
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SDR (D/s) 41 34 

 

Ultra  nuotėkų vamzdžiai  Klasė S 

SR (kN/m²)  8 

 

PVC slėgio nuotėkų (vandentiekio) vamzdžiai Sigma 125 Sigma 100 

Saugumo koeficientas  2 2,5 

SDR (D/s) 41* 34* 

PN (bar) 6** 6** 

 

PE slėgio nuotėkų (vandentiekio) vamzdžiai PE 80 PE 100 

SDR (D/s) 17* 26* 

PN (bar) 6,3** 6,3** 

 

* galimi ir kiti SDR variantai. 

** galimos ir kitos slėgio klasės. 

N klasės nuotėkų vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje. 

S klasės vamzdžiai klojami iki 0,8 m gylyje arba giliau nei 6,0 m. Slėgio nuotėkų sistemose naudojami tie patys 

PVC arba PE vamzdžiai ir jungiamosios dalys, kaip ir vandentiekio sistemose. 

8. Pirminis vamzdžių užpylimas. Pirminiu (apsauginiu) užpylimu vadinamos medžiagos, pilamos aplink 

vamzdį ant išlyginamojo sluoksnio.  Pirminio užpylimo sluoksnio storis virš vamzdžio, kurio DN  160 mm) turi būti 

ne mažesnis nei 300 mm. Jei vamzdžio skersmuo DN  160 mm), pirminio užpylimo sluoksnis gali būti plonesnis, bet 

ne mažiau 150 mm, jeigu nėra techniniame projekte numatyta kitaip. Pirminio užpylimo medžiagos kokybė turi būti 

tokia pati kaip ir išlyginamojo sluoksnio. Medžiagos negali būti sušalusios. Priminio užpylimo sluoksnis turi būti 

formuojamas klojant vamzdį. Tokiu būdu vamzdis apsaugomas nuo akmenų ir grumstų, krentančių nuo tranšėjos kraštų. 

Nuo pirminio užpylimo medžiagos kokybės ir tankumo tiesiogiai priklauso vamzdžio atsparumas ir deformacija. 

Itin rūpestingai turi būti suformuotas iki vamzdžio pusės siekiantis užpylimo sluoksnis. Teisingai sutankintas užpildas 

tolygiai prilaiko vamzdį ir saugo nuo šoninės, išilginės ir viršutinės apkrovos. Medžiagos pilamos į tranšėją atsargiai, 

kad nepažeistų vamzdžių ir nepajudintų jų iš vietos. 

          9.  Tranšėjos užpylimas gruntu (smėliu).  

Užpilant tranšėjas gruntu,  iš tranšėjų ar duobių turi būti pašalintas vanduo priemonėmis, numatytomis 2 punkte. 

Neurbanizuotoje vietovėje galima naudoti tranšėjos iškastą žemę, prieš tai užpylus vamzdynus pirminiu apsauginiu 

smėlio sluoksniu. Urbanizuotoje vietovėje galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos, 

dažniausiai smėlis. 
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Tranšėjos užkasamos sutankinant sluoksniais kas 0,3 m.   

6 schema. Tranšėjos užpylimo schema.     

11. Grunto tankinimas. Tankinimui naudojama įvairi įranga. Užpildą iš šonų galima sutankinti, suminant 

kojomis. Tankinant gruntą mechaniniu būdu, tankinama atskirais sluoksniais kas 0,3 m.  

Virš vamzdžio mechaniniu būdu tankinama tik tada, kai pirminio užpylimo sluoksnio storis virš vamzdžio  300 mm. 

Išlyginamojo sluoksnio ir pirminio užpylimo tankumo koeficientas turi būti  0,9. Urbanizuotoje vietovėje galutinis 

užpylimas tankinamas taip pat iki  0,9 koeficientas. 

Pirmasis pirmojo užpylimo sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio skersmens. 

Tankinama atsargiai, kad vamzdis nepajudėtų iš vietos.  

Sėkmingas tankinimo rezultatas priklauso nuo medžiagos grūdėtumo, drėgmės, tankinamo sluoksnio storio, 

naudojamos įrangos ir temperatūros. Sutankinimo kokybė nustatoma bandymais (fiksuojama statybos darbų žurnale). 

Tankinimo darbų rezultatai perduodami techninės priežiūros inžinieriui. 

 

3. STATYBOS PROCESO TECHNINIAI IŠTEKLIŲ IR DARBO SĄNAUDŲ RODIKLIAI 

Eil. 

Nr. 

Darbo pavadinimas Resursų 

pavadinimas 

Medžiagos  Mato 

vienetas 

Norma Kiekis 

1.  Statybvietės paruošimas Ekskavatorius   vnt. 1 1 

  Brigada 

(3 žmonės) 

 

vnt. 1 1 

       

2.  Paviršinio ir gruntinio vandens 

pašalinimas 

Brigada 

(2 žmonės) 

 

vnt. 1 1 

  Vandens siurblys  vnt. 1 1 

  Adatiniai filtrai   k-tas 1 1 

  Ekskavatorius   vnt. 1 1 

3. Tranšėjos kasimas      

 Grunto kasimas ekskavatoriumi, 

kasant į sankasą 

Ekskavatorius   
vnt. 1 1 

  Brigada 

(1 žmogus) 

 

vnt. 1 1 

4. Tranšėjos sutvirtinimų montavimas Ekskavatorius  vnt. 1 1 

  Inventoriniai 

sutvirtinimai 

 
k-tas 1 1 
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  Brigada  

(3 žmonės) 

 

vnt. 1 1 

5. Tranšėjos dugno lyginimas (grunto 

kasimas rankiniu būdu) 

Brigada 

(1 žmogus) 

 

vnt. 1 1 

6. Išlyginamojo sluoksnio po vamzdynais 

įrengimas 

Ekskavatorius   
vnt. 1 1 

  Vibroplūktuvas  vnt. 1 1 

  Brigada 

(1 žmogus) 

 

      vnt. 1 1 

   Smėlis  m
3
 52 52 

7. Vamzdžių ir fasoninių dalių 

montavimas 

Ekskavatorius 

 

      vnt. 

 

       

1 

 

 

1 

 

 

  Brigada  

(3 žmonės) 

 

vnt. 1 1 

  Suvirinimo 

aparatas 

 
vnt. 1 1 

 Slėginiai vandentiekio vamzdžiai  

 

Slėginiai vandentiekio vamzdžiai 

(įvadai gyventojams)  

Slėginis buitinių nuotekų tinklas 

 

F1- ūkinių nuotekų tinklas 

 

 

 

 

 Vamzdžiai 

PE Ø110 

Vamzdžiai 

PE Ø50 

Vamzdžiai 

PE Ø90 

 Vamzdžiai  

PVC Ø250,  

VamzdžiaiP

VC Ø200 

Vamzdžiai 

PVC Ø160 

      

      m 

 

      m 

 

      m 

 

m 

 

m 

 

      m                                

 

 

 

 

1470 

 

   13 

 

 276 

 

  3 

 

1200 

 

115 

   Fasoninės vnt.   64 
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dalys 

 

8. Pirminis vamzdžių užpylimas, 

sutankinant 

Ekskavatorius   
vnt. 1 1 

  Vibroplūktuvas  vnt. 1 1 

  Brigada 

(2 žmonės) 

 

vnt. 1 1 

       

9. Tranšėjos užpylimas       

  Tranšėjos, užpylimas gruntu Ekskavatorius  vnt. 1 1 

  Vibroplūktuvas  vnt. 1 1 

  Brigada 

(3 žmonės) 

 

vnt. 1 1 

 

4. KOKYBĖS KONTROLĖS SCHEMOS SU DIDŽIAUSIAIS LEISTINAIS  NUOKRYPIAIS  

Technologinių vamzdynų  montavimo darbai. 

Eil. 

Nr. 

Technologinės 

operacijos 

pavadinimas 

Kontroliuo 

ja ir atsako 

Kaip atliekama 

kontrolė 

Kada atliekama 

kontrolė 

Pastabos 

1. 

Medžiagų 

transportavimas ir 

priėmimas 

Tiekimo 

firma, 

statinio 

statybos 

vadovas 

(SSV) 

Vizualiai, 

sutikrinimas 

atitikimas 

dokumentams 

Iškrovimo ir 

pakrovimo metu 
 

2. 
Trasos nužymėjimas 

Geodezinink

as 

Geodeziniais 

prietaisais 
Iki darbų pradžios  

3. 

Tranšėjos kasimas SSV Vizualiai Kasimo metu 

 

Tranšėjos plotis 

klojimo gylyje 

B=D vamzd.+0,6m 

4. 
Tranšėjos pagrindo 

paruošimas ir 

SSV 
Vizualiai 

Geodeziniais 

Įruošus pagrindą  
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užfiksavimas prietaisais Sutankinama iki 

K≥0,95 

5. 

Nuotekų šalinimo 

linijos montavimas 
SSV 

Vizualiai 

Geodeziniais 

prietaisais 

Montavimo metu 

Min.0,2% nuolydis. 

 

6. Vamzdyno dalinis 

užpylimas 
SSV Vizualiai Pripylimo metu 

30cm virš vamzdžio-

smėlis 

7. 

Sumontuotos  nuo 

tekų  šalinimo linijos 

pririšimas 

SSV 

Tyrinėjimo 

įmonės 

atstovas 

Vizualiai, 

nivelyras, ruletė 

Po sumontavimo 

ir dalinio 

pripylimo 

 

Max. leistinas 

nukrypimas iki 

d600mm-10mm 

>d600mm-15mm 

 

8. Vamzdyno galutinis 

užpylimas 
SSV Vizualiai 

Užpylus ir 

sutankinus 

Iškastos medžiagos, 

dalelių dydis ≤75mm 

9. Vamzdynų hidraulinis 

bandymas 
SSV Manometras 

Hidraulinio 

bandymo metu 
P band.=1,3Pnom. 

 

Į statybvietę atvežtus vamzdžius, smėlį, žvyrą, skaldą ir kitas medžiagas ir aminius priima darbų vykdytojas pagal 

gamintojo išduotas atitikties deklaracijas. Priimant juos, darbų vykdytojas turi patikrinti ar jie yra tokios pat markės, 

klasės, rūšies, kaip yra nurodyta gamintojo išduotose gamintojo deklaracijose, projektinėje dokumentacijoje bei 

užsakyme. 

Iškraunant vamzdžius turi būti surišti medžiaginiais diržais, jei keliama kranu, arba krautuvo šakės turėtų būti 

užapvalintais galais. Metaliniai laikikliai, kabliai arba grandinės negali liestis su vamzdžiais juos iškraunant. Pavieniai 

vamzdžiai nuimami nuo platformos horizontaliai. Pakuotėse gali būti ne daugiau kaip 4 vamzdžiai sudėti vienas ant 

kito. Per visą vamzdį turi būti sudėti mediniai įdėklai ne rečiau kaip 1 metro tarpais.  

Fasoninės dalys laikomos taip supakuotos kaip buvo gautos iš gamyklos. Sandarinimo tarpines reikia apsaugoti 

nuo šalčio, jos laikomos neuždėtos ir neįmontuotos. 

Skiedinys turi būti vienalytės konsistencijos. Būtina patikrinti ir jo slankumą. 

Į statybvietę atvežtos medžiagos ir gaminiai turi būti iškraunami ir sandėliuojami specialiai tam parengtoje 

aikštelėje, apsaugančioje nuo atmosferos veiksnių įtakos. 

Tranšėjos gylis bei nuolydžiai kontroliuojami periodiškai kasimo metu, lyginant projektinį gylį su faktiniu. Gylis 

bei nuolydžiai matuojami nivelyro pagalba. 

Tiesiant vamzdyną galimi nukrypimai nuo normos, jei jie nekenkia konstrukcijos eksploatavimui ir nepažeidžia  

vamzdynų struktūros.  

2.   DARBO VIETŲ SCHEMOS 
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Ekskavatoriaus pastatymo schema. 

1 schema. Iškasos pjūvis. 

 

Skaičiuojamas racionalus ekskavatoriaus kasimo gylis: 

hgk=0.7… 0.8h g.max; 

h g.max – didžiausias techniškai galimas ekskavatoriaus kasimo gylis. 

 

Skaičiuojamas ekskavatoriaus kasimo spindulys: 

Rk=0.7…0.99Rmax; 

Rmax - didžiausias techniškai galimas ekskavatoriaus kasimo spindulys. 

Skaičiuojami didžiausieji Rmax ir mažiausieji Rmin ekskavatoriaus kasimo spinduliai: 

Rmax=Rk-hgm; 

Rmax-R e.min-hgm; 

M – iškasų natūralaus šlaito koeficientas. 

 

Skaičiuojamas ekskavatoriaus pervažiavimo iš vienos vietos į kita atstumas: 

l= Rmax – Rmin; 

 

Skaičiuojamas atstumas nuo duobės krašto iki ekskavatoriaus stovėjimo vietos: 

p= g + n  l  R e.min . 

 

2 schema. 

 Darbo technologinė bei transporto išdėstymo schema. 
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3 schema.  Tranšėjos sutvirtinimų skydų montavimas 

 

4 schema.  Transporto priemonių pastatymo schema šalia sutvirtintų tranšėjų. 

              Transporto priemonių pastatymo schema šalia sutvirtintų tranšėjų. 
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5 schema.  Transporto priemonių pastatymas šalia nesutvirtintų tranšėjų. 

 

6 schema. Tranšėjos užpylimo schema. 

6 schema.                            Tranšėjos užpylimo schema

Įšalantis gruntas,

neįšalantis užpildas

D priklauso nuo

konkretaus atvejo

Urbanizuota vietovėNeurbanizuota vietovė

Netankinti mechaniniu būdu

Užpildas

žeme iš

tranšėjos

200 mm

Lengvai tankinama

žemė iš tranšėjos

D    90%

Pirminis užpylimas

D    90%

Išlyginamasis sluoksnis

Tankumo laipsnis D    90%
      150mm

 

6. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPRENDINIAI SU NURODYTOMIS 

KOLEKTYVINĖMIS IR ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS. 

Bendrosios nuostatos. 

         Prieš pradedant žemės darbus, požeminių komunikacijų vietos turi būti paženklintos. 
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Gatvėse, pravažiavimuose, arti gyvenamųjų vietų esančios tranšėjos ir pamatų duobės turi būti aptvertos, ant 

aptvarų iškabinti įspėjamieji ženklai ir užrašai, o naktį įrengtas signalinis apšvietimas. 

Prieš žemės darbų vykdymo pradžią, veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių apsaugos zonose 

būtina suderinti su juos eksploatuojančiomis įmonėmis saugos priemones, vykdyti žemės darbus tik dalyvaujant 

jų atstovui ir įvykdyti jo nurodymus. 

Atkasti veikiančias inžinerines komunikacijas leidžiama tik kastuvais, atsargiai juos smeigiant, ypač tai svarbu 

atkasant elektros kabelius bei dujotiekio vamzdžius. 

Kabelių linijos apsaugos zona: žemės ruožas išilgai požeminės kabelių linijos, iš abiejų linijos pusių apribotas 

vertikaliomis plokštumomis, kurios yra nutolusios nuo kraštinių linijų konstrukcijų kraštinių taškų1 m, o į pastatų 

ir statinių pamatų pusę – 0,6 m nuotoliu. 

Būtina nedelsiant sustabdyti darbus, jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje 

nenurodyti inžineriniai tinklai ar kiti inžineriniai statiniai. 

Kai statybvietėje eksploatuojamų požeminių inžinerinių tinklų  bei kitų inžinerinių statinių vietos tiksliai 

nežinomos, žemės darbus leidžiama vykdyti tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių įmonių atstovams. 

Natūralaus drėgnumo gruntuose, kai nėra gruntinio vandens ir arti nėra požeminių įrenginių, galima kasti pamatų 

duobes ir tranšėjas su vertikaliomis sienelėmis be atramų ne gilesnes kaip: 

1 m – smėlio ir žvyro gruntuose; 

1,25 – priesmėlio gruntuose; 

1,5 m – priemolio ir molio gruntuose. 

Lipti į duobes ir tranšėjas leidžiama ne siauresnėmis, kaip 0,6 m atremiamomis kopėčiomis. Iš duobės ar 

tranšėjos iškastą gruntą reikia laikyti ne arčiau kaip 0,6 m nuo jos krašto. Didžiausias duobės ar tranšėjos šlaitų 

statumas be sutvirtinimo natūralaus drėgnumo gruntuose pateikiamas  lentelėje: 

Grunto rūšis Iškasos gylis, m 

1,5 m 3,0 m 5,0 m 

Smėlis ir žvyras 1:0,5 1:1 1:1 

Priesmėlis 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Priemolis 1:0 1:0,5 1:0,75 

Molis 1:0 1:0,25 1:0,5 

Draudžiama: 

Kasti be tranšėjos sutvirtinimų įmirkusius smėlio, lioso ir supiltus gruntus. 

Lipti į tranšėją stačiais kraštais be tranšėjos sutvirtinimų. 

Kasti gruntą pasikasant. 

Darbuotojų sauga ir sveikatos reikalavimai, dirbant ekskavatoriais. 
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Žemės kasimo darbus ekskavatoriais būtina vykdyti vadovaujantis technologine schema. Ekskavatoriais 

leidžiama dirbti asmenims ne jaunesniems kaip 18 metų amžiaus, praėjusiems medicininį patikrinimą, 

apmokytiems saugių darbo metodų ir turintiems pažymėjimą, leidžiantį valdyti ekskavatorių. 

Ekskavatoriaus mašinistas turi žinoti ir vadovautis ekskavatoriaus naudojimo instrukcija. Ji turi būti laikoma 

kabinoje ar kitoje lengvai prieinamoje vietoje. 

Minimalus ekskavatoriaus judančių dalių atstumas iki statybvietėje esančių objektų – 0,5 m. 

Draudžiama būti žmonėms ekskavatoriaus strėlės veikimo spindulio zonoje plius 5 m. 

Jeigu pavojingos zonos matomumas yra ribotas, turi būti paskirtas signalininkas arba naudojamos specialios 

stebėjimo priemonės (veidrodžių sistemos, vaizdo kameros ir pan.). Darbo pertraukos metu ekskavatorių reikia 

atitraukti nuo tranšėjos krašto ne mažesniu kaip 2 m atstumu, kaušą nuleisti ant žemės. Kaušas valymo metu turi 

būti nuleistas ant žemės. 

Kelias kuriuo statybvietės ribose važiuoja ekskavatorius turi būti išlygintas, silpnuose gruntuose – sustiprintas. 

Važiuojančio ekskavatoriaus strėlė turi būti tiksliai nukreipta jo važiavimo kryptimi, o kaušas pakeltas nuo žemės 

0,5-0,7 m.  

Važiuoti ekskavatoriumi su pakeltu kaušu draudžiama. 

Važiuoti ekskavatoriumi, išskyrus ekskavatorių su ratine važiuokle, per dirbtinius statinius (viadukus, tiltus ir 

pan.) leidžiama tik gavus atitinkamų organizacijų leidimą. 

Važiuoti ekskavatoriumi plikšalos metu  galima tik tada, jeigu bus imtasi atitinkamų priemonių, neleidžiančių 

slysti jo ratams.  

Pergabenti ekskavatorių nuokalne arba įkalne, kai vietovės nuolydžio kampas didesnis už nurodytąjį pase, 

leidžiama tik vilkikais, dalyvaujant mechanikui ir darbų vadovui. 

Iš duobės ar tranšėjos iškastą gruntą reikia laikyti ne arčiau kaip 0,6 m nuo jos krašto.  

Atliekant darbus sutemus, ekskavatoriaus darbo vieta, grunto supylimo vieta turi būti apšviesta. 

 Draudžiama: 

 Pakraunant gruntą į automobilius, perkelti ekskavatoriaus kaušą virš automobilio kabinos, žemės kasimo darbus 

vykdyti be paskyros-leidimo požeminių komunikacijų bei elektros perdavimo oro linijų apsauginėse zonose. 

Kasti gruntą ekskavatoriumi arčiau kaip 50 cm iki požeminių statinių. 

Kasant elektros kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki 

kabelio. 

Dirbant būtina laikytis saugaus atstumo iki elektros energijos perdavimo laidų.  

Ekskavatoriaus mašinistas, dirbantis elektros energijos perdavimo laidų apsauginėje zonoje, privalo turėti 

elektrosaugos kvalifikaciją PK. 

Prisilietus prie elektros energijos perdavimo laidų būtina: 

Nedelsiant imtis priemonių atitolti nuo laidų (išvažiuoti, nuleisti arba pasukti į šalį strėlę). Jeigu to padaryti 

nepavyksta, mašinistas privalo perspėti aplinkinius, kad laikytųsi saugaus atstumo ir parašyti nedelsiant atjungti 

elektros srovę. Iki elektros srovės atjungimo mašinistas negali palikti kabinos. 
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Artinantis griaustiniui, ekskavatoriaus mašinistas privalo palikti ekskavatorių ir pasislėpti saugioje vietoje. 

Siekiant išvengti elektros iškrovos smūgio, būti arti ekskavatoriaus perkūnijos metu draudžiama. 

Reguliuoti, valyti, tvirtinti ir tepti mechanizmus ir mazgus ekskavatoriaus darbo metu draudžiama. 

Draudžiama reguliuoti stabdžius pakėlus kaušą. Ekskavatorių pagal poreikį turi tikrinti kvalifikuoti specialistai. 

Patikrinimai turi būti atliekami ne rečiau kaip vieną kartą per metus. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, kasant tranšėjas: 

Naudoti tik išbandytus inventorinius tranšėjų sutvirtinimus; 

Montuojant ir naudojant sutvirtinimus būtina laikytis gamintojo instrukcijų nurodymų. 

Sujungiamos sutvirtinimų dalys turi būti sujungiamos jungėmis. 

Sutvirtinimų skydai turi išsikišti virš grunto paviršiaus ne mažiau kaip 5 cm. 

Atstumas tarp sutvirtinimo skydo krašto ir iškasto grunto turi būti ne mažesnis kaip 60 cm. 

Kasant didesnio kaip 0,80 m pločio tranšėjas, būtina įrengti perėjimų tiltelius, kurių plotis ne mažesnis kaip 0,50 

m. 

Jei kasamų tranšėjų gylis viršija 1,30 m, perėjimo tilteliai turi turėti iš abiejų pusių šonų turėklus. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinus iškasos sienų. Darbų vadovas privalo 

nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus šlapius gruntus, nes keičiantis drėgnumui, kinta ir grunto 

natūralus byrėjimo kampas, o dėl to  iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Todėl 

darbų vadovas privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būseną. Esant reikalui, jis turi imtis priemonių 

apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų atsitikimų darbų metu. 

Kolektyvinės saugos ir sveikatos priemonės. 

1. Sutvirtinimo elementai. Kasant tranšėjas, tranšėjų sienos turi būti sutvirtintos tipiniais inventoriniais 

sutvirtinimo elementais. Sienos gali būti netvirtinimams gruntuose:  

1 m – smėlio ir žvyro gruntuose; 

1,25 – priesmėlio gruntuose; 

1,5 m – priemolio ir molio gruntuose. 

2. Aptvarai. Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos 

iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ir pėsčiųjų judėjimas turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kurių 

aukštis ne žemesnis kaip 1,6 m. Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo 

tilteliai su aptvarais apsaugančiais nuo kritimo. Šuliniai, žvalgos šuliniai ir kitos panašios iškasos turi būti 

uždengtos dangčiais, skydais arba aptverti. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni 

kaip 1,1 m su parankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – 

su viduriniu tašeliu arba būtina panaudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. 

3. Signaliniais aptvarais aptveriamos potencialiai pavojingos grunto kasimo, skleidimo, lyginimo ir tankinimo 

zonos. Signaliniais aptvarai įrengiami iš inventorinių plieninių 0,8 m aukščio stovų, sujungtų plastikine 

įspėjamąja geltonos- raudonos spalvų 0,8x130 mm juosta su užrašais STOP. Atstumas tarp stovų – 6 m.  

   4.Draudžiamieji ženklai. Jais ženklinamos pavojingos žemės darbų mechanizmų ir transporto priemonių veikimo 

zonos.  
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Draudžiamojo ženklo požymiai pateikiami 7 schemoje. 

  Draudžiamasis ženklas įrengiamas tiesiog prie įėjimo į pavojingą zoną. 

7 schema. Draudžiamieji ženklai. 

 

 

5. Lipynės (kopėčios). Darbininkams lipti į iškasas reikia pastatyti ne siauresnes kaip 0,6 m pločio atremiamas 

kopėčias. 
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6.Kėlimo reikmenys. 

 

  

 

7. Geriamasis vanduo. Statybvietėje darbuotojai aprūpinami indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais 

puodeliais. 

8. Darbo vietų apšvietimas. Tamsiu paros metu žemės darbų vietos apšviečiamos elektros šviestuvais. 

Apšvietimo vertė 10-25 lx. 

9. Pirmosios pagalbos rinkinys. 

10. Uždarose talpose, šuliniuose, tranšėjose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingos dujos, būtina 

išmatuoti dujų koncentraciją, panaudojant dujų analizatorių. Darbo metu nuolat tikrinti aplinkos orą, kad nebūtų 

viršyta ribinė vertė. Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbus būtina nutraukti. 

 Asmeninės apsaugos priemonės. 

Darbuotojams dirbantiems vamzdynų montavimo, žemės kasimo arbus išduodamos šios asmeninės apsaugos 

priemonės: 

19. Vasariniai apsauginiai darbo drabužiai. 

20. Šiltų drabužių komplektas (kelnės striukė). 

21. Vandeniui (drėgmei) nelaidus kostiumas . 

22. Guminiai batai su dūriams atspariu padu ir su apsaugine nosele. 

23. Guminiai batai su pašiltinimu, su dūriams atspariu padu ir su apsaugine nosele. 

24. Šilti apsauginiai batai su dūriams atspariu padu ir su apsaugine nosele . 

25. Apsauginis šalmas. 

26. Pošalmis. 

27. Pirštinės, apsaugančios nuo mechaninio poveikio. 

28. Medvilninė kepuraitė. 

29. Vasariniai marškinėliai. 

30. Akiniai. 

31. Ausinės. 

32. Respiratorius. 

33. Dialektriniai kaliošai. 

34. Dielektrinės pirštinės. 

35. Apsauginis diržas. 

36. Dujokaukė. 

1. Apsauginis šalmas. Darbuotojai, dirbantys ar lankantys statybvietę turi būti aprū[pinti statybiniais šalmais. 

Kiekvienas šalmas turi būti gamintojo paženklintas. Ženklinime nurodoma: šalmo tipas, pagaminimo metai ir 

metų ketvirtis, Europos standarto žymuo, gamintojo pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo 

dydis. 

DĖMESIO! Šalmas yra neremontuotinas. Maksimali apsauginio šalmo naudojimo arba saugojimo trukmė – 5 

metai. Pastoviai dirbant lauke, šalmą reikia keisti kas 4 metai 
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2. Pirštinės. Kiekvienas dirbantysis privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines. Plaštakos dydis 

charakterizuojamas plaštakos apimtimi ir ilgiu. Plaštakos apimtis yra matuojama 20 mm atstumu nuo 

atsišakojimo tarp nykščio ir rodomojo piršto. Plaštakos ilgis yra matuojamas nuo didžiojo piršto galo iki riešo.  

Plaštakos pirštinės dydis Plaštakos apimtis, mm  Ilgis, mm 

 6   152  160 

 7   178  171 

 8   203  182 

 9   229  192 

 10   254  204  

 11   279  215 

 

Žemkasiams tinka pirštinės skirtos apsaugai nuo mechaninių sužalojimų. Šių pirštinių piktogramoje yra keturi 

skaičiai iš eilės nurodantys pirštinių apsauginių savybių tvermės lygius mechaniniams poveikiams. Tinkamos 

pirštinės žemkasiams, kurių piktogramoje pirmas skaičius iš keturių yra 4 (jis rodo, kad pirštinės yra 

maksimalaus atsparumo dilumui).  

Ant kiekvienos pirštinių pakuotės ir dėklo pažymėta: pirštinių dydis, atitikties piktograma su tvermės lygiais ir 

kiti duomenys. 

Apsauginiai darbo drabužiai. Žemkasiai aprūpinami darbo drabužiais apsaugančiais nuo mechaninių poveikių 

ir gamybinio užterštumo. Jiems tinka tokie šios paskirties darbo drabužių tipai: puskombinezoniai, 

kombinezonai, švarkai su kelnėmis. Be to, rudens ir pavasario metu – striukės, o žiemą – šilti drabužiai. 

Profesinė avalynė. Žemkasiai aprūpinami apsaugine profesine avalyne, atitinkančia Valstybinio standarto LST 

EN 346 reikalavimus. 

Apsauginiai akių ir veido skydai. Kiekviena akių ir veido apsaugos priemonė turi atitinkamą žymą ant akinių 

laikiklio ir stiklų, taip pat ant skydo laikiklio už ekrano. Žymoje nurodomas gamintojas ar jo kodas, Lietuvos 

(Europos) standarto numeris, CE ženklas ir notifikuotos laboratorijos skaitmeninė žyma, apsauginės priemonės 

paskirtis, atsparumas smūgiams, stiklų ar ekrano optinė klasė. Akių ir veido apsaugos priemonių paskirtis žymoje 

būna išreikšta skaitmenine forma taip: 

Paskirtis   Skaitmuo 

Apsauga nuo skysčio lašų ir purslų     3 

Apsauga nuo didelio skersmens dalelių      4 

Apsauga nuo dujų ir mikrodalelių      5 

Apsauga nuo elektros lanko iškrovos     8 

Apsauga nuo metalo ir kietų karštų dalelių     9 

 

Stiklų ar skydo ekrano atsparumas smūgiui nurodomas atitinkamomis raidėmis: 

Minimali rizika (12 m/s)  S 

Žemos energijos smūgiai  F 

Vidutinės energijos smūgiai (120 m/s) B 

Aukštos energijos smūgiai  A 
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Stiklų ar skydos optinės savybės: 

1 optinė klasė 1 

2 optinė klasė 2 

3 optinė klasė 3 

Akiniai ar skydai su 3 optinės klasė stiklais ir ekranais naudotini atliekant vienkartinius darbus, jie netinka 

ilgalaikiam nepertraukiamam dėvėjimui. 

Nerasojantys stiklai žymimi N raide. Raidė K ant akinių stiklų reiškia, kad jie yra atsparūs mikrodalelių 

poveikiui. 

_______________________ 

48 pav. UAB ,,Magistralė” žemės darbų, tiesiant vamzdynus, technologinės kortelės TK-1 ruošinys 
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3.2. KOMPLEKTINĖS NUOTEKŲ SIURBLINĖS MONTAVIMO INSTRUKCIJA 
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49 pav. Komplektinės nuotekų siurblinės montavimo instrukcija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

301 

                                              Mokymų medžiaga 

 

3.3. „WAVIN” PLASTIKINIŲ SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ VAMZDYNŲ SISTEMŲ 

ĮRENGIMAS V1 2012-04-19  

Wavin plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemų 
įrengimas_v01_2012-04-19 
 
ST 210734350.05:2012 "Wavin plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemų įrengimas" 
 
Rengė:   dr. Rimvydas Žurauskas 
 
Recenzavo:  © LIETUVOS SANTECHNIKŲ ASOCIACIJA  
 
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2012-03-21. Įsakymo Nr.10 
Redagavo: Justinas Bureikis  
 

DĖMESIO!!!  

Lietuvos statybininkų asociacijos Prezidento 2012 m. Kovo 21 d. įsakymu Nr. 10, 

statybos taisyklės ST 210734350.05:2012 "Wavin plastikinių savitakinių nuotekų 

vamzdynų sistemų įrengimas" įtrauktos į elektroninę Lietuvos statybininkų 

asociacijos statybos taisyklių versijos apimtį "Bendrieji ir specialieji statybos darbai" 

ST 121895674.09:2012.   

 

TURINYS 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

II SKYRIUS. NUORODOS IR TERMINAI 

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

IV SKYRIUS. WAVIN PLASTIKINIŲ SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ VAMZDYNŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS   

10. Bendroji dalis: Wavin PVC nuotekų vamzdžių asortimentas ir panaudojimas 

11. Žemės darbai. Wavin plastikinių vamzdžių išdėstymas 

12. Reikalavimai vamzdžių tranšėjai  

13. Užpylimas gruntu 

14. Wavin PVC nuotekų vamzdžių tvarkymo taisyklės 

15. Wavin PVC savitakinių nuotekų vamzdžių sujungimo ir montavimo instrukcijos 

16. Wavin nuotekų ir drenažo šuliniai  

17. Montavimo instrukcija 

18. Šulinio liukas 

19. Šulinio liuko montavimas asfalto dangoje 
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20. Techninės specifikacijos ir medžiagų techninės charakteristikos 

IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1.    UAB „WAVIN BALTIC“ statybos taisyklės ST 210734350.05:2012 „Wavin plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų 

sistemų įrengimas“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“. Statybos 

taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų 

normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais 

dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis. 

2.    Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant 

lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistemos montavimo darbus. 

3.    Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus 

kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2008. 

4.    Šių taisyklių reikalavimai yra privalomi įmonėms, kurios montuoja „WAVIN“ produktus. Minėtos įmonės, 

tvirtindamos Statybų taisykles „Bendriesiems statybos darbams“, nurodo privalomą šių Taisyklių taikymą. 

5.    Taisyklių tikslas – suteikti techninę ir technologinę informaciją naudojant kompanijos “WAVIN” medžiagas, siekiant 

deklaruojamos plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemos sumontavimo kokybės, bei užtikrinti ilgalaikį 

sistemos eksploatavimo saugumą. Jos skiriamos projektuotojams, statybos įmonėms ir individualiems statytojams 

informuoti apie “WAVIN“ įmonėse gaminamų plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemų montavimo būdus ir 

metodus. 

6.    Taisyklių reikalavimai yra privalomi statybos įmonėms, kurios naudoja kompanijos “WAVIN“ gaminamą produkciją. 

Statybos įmonės, tvirtindamos savo statybos taisykles gali perimti šias Taisykles, prieš tai informavus UAB „WAVIN“. 

7.    UAB “WAVIN“ prisiima atsakomybę ir teikia garantijas “WAVIN“ produkcijai, kai “WAVIN“ produkcija naudojama 

pagal kompanijos “WAVIN” reikalavimus montuojant aprobuotas sistemas. 

 

 II SKYRIUS. NUORODOS IR TERMINAIS 

 8.    Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų: 

8.1.   STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr 131-5326);  

8.2.   STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 

(Žin., 2009, 35-1348); 

8.3.   STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2011-04-13, Nr. 45); 

8.4.   STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas (Žin., 2003, Nr.51-2295); 

8.5.   LST EN ISO 9001:2008/AC:2009 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai 

8.6.   LST EN 476:2011 Išvaduose ir nuotakuose naudojamų komponentų bendrieji reikalavimai 

http://www.statybostaisykles.lt/print/2041#_Toc320025712
http://www.statybostaisykles.lt/print/2041#_Toc320025715
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8.7.   LST L ENV 1046:2002 Plastikinių vamzdynų ir kanalų sistemos. Pastatų išorėje vandens ir nuotekų perdavimo 

sistemos. Antžeminiai ir požeminiai įrengimo būdai 

8.8.   LST EN 13476-2:2007 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto 

polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotųjų sienelių vamzdynų sistemos. 2 dalis. A tipo 

lygiojo vidinio ir išorinio paviršiaus vamzdžių ir jungiamųjų detalių bei iš jų sudarytos sistemos techniniai reikalavimai 

8.9.   LST EN 1401-1:2009 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas 

polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai   

8.10.         LST EN 13598-2:2009 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 

Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 2 dalis. Eismo zonų ir gilių požeminių 

tinklų šulinių ir apžiūros šulinėlių techniniai reikalavimai. 

8.11.         www.statybostaisyklės.lt naudojimosi taisyklės. 

 

 III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 9.    Šiose statybos taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:  

9.1.   Gruntas (sinonimas – uoliena) – natūraliu ar technogeniniu būdu susidariusios purios/birios nuogulos, 

sudarančios daugiakomponentę sistemą iš kietųjų dalelių, vandens ir oro, įskaitant dirvožemį. 

9.2.   Smėlinis gruntas – tai gruntas, kuriame stambesnių kaip 0,063 mm skersmens dalelių yra daugiau negu 90 % 

[6.16]. Šiame normatyve smėlinis gruntas skirstomas į stambiagrūdį (kai stambesnių kaip 0,5 mm skersmens grūdelių 

yra daugiau negu 90 %) ir smulkiagrūdį (kai smulkesnių kaip 0,5 mm skersmens grūdelių yra daugiau negu 10 %). 

9.3.   Molinis gruntas – tai gruntas, kuriame smulkesnių kaip 0,063 mm skersmens dalelių yra daugiau negu 10 %. 

 

 IV SKYRIUS. WAVIN PLASTIKINIŲ SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ VAMZDYNŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS  

 10. Bendroji dalis: Wavin PVC nuotekų vamzdžių asortimentas ir panaudojimas 

    

10.1.         Wavin PVC nuotekų vamzdžiai gaminami iš rudos spalvos polivinilchlorido. Išorės nuotekų vamzdžius iš PVC 

gamina pagal dvi skirtingas technologijas. PVC vienasluoksnis vamzdis, sienelė vamzdžio iš homogeniško PVC, vientisa 

žaliava per visą jos storį. Tuomet ant vamzdžio nurodomas standartas: LST EN 1401 Beslėgio požeminio drenažo ir 

kanalizacijos plastikinių vamzdžių sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). PVC daugiasluoksnis 

(trisluoksnis) vamzdis, kurio vidinis sluoksnis pagamintas iš suputintos PVC žaliavos, o išorės ir vidus sienelės iš 

monolitinės PVC. Tuomet ant vamzdžio nurodomas standartas: LST EN 13476-2:2007 Beslėgio požeminio drenažo ir 

nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno 

(PE) profiliuotųjų sienelių vamzdynų sistemos. 2 dalis. A tipo lygiojo vidinio ir išorinio paviršiaus vamzdžių ir jungiamųjų 

detalių bei iš jų sudarytos sistemos techniniai reikalavimai. 

10.2.         Pagal abi technologijas pagaminti vamzdžiai pagal savo panaudojimo paskirtį yra skirti tam pačiam tikslui – 

neslėgiminėms išorės nuotekų sistemoms montuoti. Daugiasluoksniams vamzdžiams pagal standartų reikalavimus yra 

keliami mažesni reikalavimai nei vienasluoksniams PVC nuotekų vamzdžiams. 

 Šių vamzdžių bendroji charakteristika ir privalumai: 

• matmenys - nuo 110 iki 500 mm, žiedinis standumas – SN4 arba SN8; 
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• atsparumas difuzijai ir geras cheminis atsparumas; 

• mažas svoris; 

• didelis stiprumas; 

• lankstumas; 

• atsparumas korozijai ir elektrokorozijai; 

• geros hidraulinės savybės; 

• praktiškai nereikia specialiai prižiūrėti. 

• didelis stiprumas, 

• juos lengva sujungti, 

• paslankios jungtys su guminėmis sandarinimo tarpinėmis, 

• ilgaamžiu silikonu sutepti guminiai žiedai. 

  

1 lentelė: Vamzdžių charakteristika 

Wavin PVC nuotekų vamzdžiai 

SDR (D/s)* 41 34 

žiedinis standumas SN4 SN8 

 

* - SDR (Standard dimension ratio), SDR=D/S, D - išorinis vamzdžio skersmuo, S - sienelės storis. 

 11. Žemės darbai. Wavin plastikinių vamzdžių išdėstymas 

   11.1.         Wavin PVC vamzdžiai klojami pagal Lietuvoje galiojančias normas.. Wavin vandentiekio ir nuotekų 

vamzdžiai gali būti klojami vienoje tranšėjoje bei atstumai tarp jų neribojami, jeigu abi linijos sumontuotos iš Wavin 

plastikinių vamzdžių. Kur įmanoma vandentiekio vamzdžius rekomenduojama kloti virš nuotekų vamzdžių. Vamzdžių 

tranšėja turi būti paruošta laikantis nurodytų taisyklių. 

 12. Reikalavimai vamzdžių tranšėjai 

  12.1.         Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų 

vienodai. 
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1 Pav. Vamzdžių tranšėja. 

 12.2.         Užpildas iš šonų taip pat bus atrama vamzdžiams, todėl svarbu jj sutankinti, suminant kojomis. 

 

2 Pav. Grunto suplukimas kojomis. 

12.3.         Išlyginimui ir užpildui naudojamas smėlinis gruntas, medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus:  

·       dalelių dydis neturi viršyti 20 mm;  

·       8 - 20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%;  

·       medžiaga neturi būti sušalusi;  

·       negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 

12.4.         Molinis gruntas PVC nuotekų vamzdžių užpylimui negali būti naudojamas. 

12.5.         Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno 

(kelias, grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyną veiks transporto apkrova, 

išskyrus atvejus, kai imamasi specialių priemonių.  

12.6.         Vamzdis klojamas ant išlyginto ir sutankinto 10 cm storio smėlio sluoksnio – pagrindo. 
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3 Pav.  

12.7.         Vamzdis užpilamas 15 - 20cm storio smėlio sluoksniais jį sutankinant. 

  

4 Pav.  

 12.8.         Pradžioje reikia suplūkti žemes kojomis, pasirūpinti, kad gruntas užpildytų visas po vamzdžiu esančias 

ertmes grunte.  

 

5 Pav.  

 12.9.         Grunto sutankinimui naudojamas plokštelinis vibratorius arba vibrokoja. 
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6 Pav.  

 12.10.     Tiesiogiai virš paties vamzdžio tankinama vibrotechnika tik tuomet, kai užpilamas min. 30 cm storio smėlio 

sluoksnis virš vamzdžio viršaus jį sutankinant kojomis arba rankiniu plūktuvu. 

 

7 Pav.  

13. Užpylimas gruntu 

 13.1.         Rekomenduojami įvairūs grunto suplūkimo būdai. Suplukimas. įrengiant plastmasinių vamzdžių sistemą, 

svarbu suplūkti gruntą, nes taip gaunama reikiama šoninė atrama (sutankinimo laipsnis). 

13.2.          Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą, galima plūkti žemes kojomis. Lentelėje parodyta, kokį suplūkimo 

laipsnį (procentais) galima pasiekti, naudojant įvairią įrangą. Čia parodytas dviejų - Standard Proctor (SP) ir 

Modifikuotas Proctor (MP) - įrangų skirtumas. 

13.3.         Suplukimas modifikuotu Proctor (MP) iki maždaug 85%. Vieną kartą pervažiavus plokšteliniu vibratoriumi 

(nuo 50 iki 100 kg) per 20 cm storio grunto sluoksnį, jis iškarto sutankinamas iš abiejų pusių. 15 cm storio grunto 

sluoksnį vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) galima tankinti vieną kartą. 20 cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 

100 iki 200 kg) galima tankinti vieną kartą. 

  

8 Pav. Grunto suplukimas plokščiu vibratoriumi. 

13.4.         Suplukimas Standart Proctor (MP) iki maždaug 90%. Keturis kartus pervažiavus plokšteliniu vibratoriumi 

(nuo 50 iki 100 kg) per 20 cm storio grunto sluoksnį, jis iškarto sutankinamas iš abiejų vamzdžio pusių. 15 cm storio 

grunto sluoksnį plūkiame keturis kartus. 20 cm storio grunto siuoksnį vibratoriumi (nuo 100 iki 200 kg) plūkiame 

keturis kartus. 

Dėmesio: Jeigu gruntas tankinamas virš vamzdžio, 15 cm storio grunto sluoksniui minimalus apsauginis sluoksnis virš 

vamzdžio - 25 cm. 20 cm storio grunto sluoksniui minimalus apsauginis sluoksnis virš vamzdžio - 40 cm. 10 cm žemės 
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sluoksnį sutankiname kojomis per keturis kartus. 

13.5.         N klasės nuotekų vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje. 

13.6.         Matavimai parodė, kad tokiame gylyje transporto apkrova vamzdžių deformacijai įtakos beveik neturi. 

13.7.         S klasės vamzdžiai klojami iki 0,8 m gylyje arba giliau nei 6,0 m. 

 14. Wavin PVC nuotekų vamzdžių tvarkymo taisyklės 

14.1.         Wavin PVC savitakinių nuotekų vamzdžiai tiekiami supakuoti, tuo garantuojant tinkamą jų apsaugą 

transportuojant ir sandėliuojant. PVC vamzdžiai turi gamykloje pritvirtintus ir priderintus guminius žiedus, kurie yra 

sutepti specialiu silikono tepalu. 

14.2.          Transportavimas ir sandėliavimas. Transportuojant iškomplektuotus paketus, reikia laikytis tokių taisyklių: 

14.2.1.  Kilnoti ir sandėliuoti vamzdžius reikėtų supakuotus taip, kaip patiekė Wavin.  

 

9 Pav. Vamzdžių sandėliavimas 

 14.2.2.  Laikikliai turi būti padėti ant sunkvežimio dugno. Visas krovinio pagrindas turi turėti atramą.  

  

 

10 Pav. Vamzdžių transportavimas 

14.2.3.  Visada tinkamai kraukite ir iškraukite. Neišverskite ir nemėtykite vamzdžių iš transporto priemonių.  

14.2.4.  Vamzdžių paketai ir atskiri vamzdžiai turi būti sandėliuojami ant tvirto pagrindo.  
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11 Pav. Vamzdžių sandėliavimas 

14.2.5.  Atskiri vamzdžiai su antgaliais turi būti sukraunami pakaitomis: galas su mova ir lygus galas;  

14.2.6.  negalima vamzdžių laikyti ant grindų be atramų. 

14.3.     Darbo statybos aikštelėje instrukcija.  

14.3.1.  Mažo skersmens vamzdžius nesunkiai galima nešioti nenaudojant papildomų įrengimų. 

  

12 Pav.  

14.3.2.   Nevilkite vamzdžių žeme, venkite aštrių briaunų.  

  

13 Pav.  

14.3.3.  Mažo skersmens vamzdžius į tranšėjas galima sudėti rankomis.  

 

14 Pav.  

 14.3.4.  Didesnio skersmens vamzdžiams sudėti gali prireikti lynų. Visada naudokite ne mažiau kaip du lynus.  
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15 Pav.  

 14.3.5.  Didelio skersmens vamzdžiams gali reikėti specialios kėlimo sijos. 

  

16 Pav.  

 15. Wavin PVC savitakinių nuotekų vamzdžių sujungimo ir montavimo instrukcijos 

 15.1.         Visų matmenų Wavin PVC savitakinių nuotekų vamzdžiai ir jungiamosios detalės yra tiekiami su sandarinimo 

tarpinėmis, kad būtų galima sujungti kuo lengviau ir patikimiau. Vamzdžiuose yra gamykloje įstatyti guminiai žiedai 

sutepti specialiu silikono tepalu, kurio paskirtis apsaugoti guminę tarpinę nuo purvo. Montuojant būtina naudoti tam 

skirtą silikoninį tepalą. 

15.2.         Prieš įmontuojant būtina patikrinti, ar tinkama gamykloje pritvirtintų sandariklių padėtis ir ar jie nesugadinti. 

Tepalas būtinai turi būti švarus ir tinkamas naudoti numatytam tikslui. Rekomenduojama naudoti tik gamyklos 

siūlomus tepalus. Plonas tepalo sluoksnis yra tepamas ant įstatomo galo ir kontakto srityje.  

15.3.         Prieš atliekant movinį sujungimą būtina atkreipti dėmesį, kad nutiestas ir įstumiamas vamzdis arba profilio 

dalis sudarytų vieną liniją.  

15.4.         Tepalo suteikiami privalumai: 

·  geras standumas aukštoje ir žemoje temperatūroje, 

·  atsparumas vandeniui, 

·  nėra kenksmingų medžiagų, 

·  aplinkosaugos tarnybos leidimas naudoti geriamojo vandens vandentiekiui. 
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15.5.         Norint, kad vamzdžių vidus liktų švarus, net suklojus juos į tranšėjas, abu vamzdžių galai yra uždaromi 

sandariais plastmasiniais gaubtais. įstatykite lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. Sujungti lengva, nes guminis žiedas 

yra mažai suspaudžiamas. 

15.6.         Wavin PVC savitakinių nuotekų vamzdžių sujungimo ir montavimo eiga: 

15.6.1.  Nuimkite apsauginius sandarius gaubtus nuo jau pakloto vamzdžio galo su mova ir nuo kito vamzdžio lygaus 

galo. 

  

17 Pav.  

15.6.2.  Gamykloje įstatytas guminis sandarinimo žiedas yra iš anksto suteptas silikono tepalu.  

15.6.3.  Suderinkite vamzdžio ir movos galus. Tikrinkite, kad lygusis galas būtų statomas į movą tinkamu kampu. 

Užapvalinti nereikia. Jei vamzdžius reikia pjaustyti, jų nupjautus galus užapvalinkite ir nuvalykite dilde ar peiliuku. 

  

18 Pav.  

Pastaba. Sujungdami vamzdžius nepamirškite sutepti lygųjį vamzdžio galą silikono tepalu 

15.6.4.  Stumkite lygųjį galą į movą, kol jis pasieks įstatomo gylio atžymą, nepersistenkite.Tai gali būti padaryta 

rankomis. Jei reikia, naudokite plieninį laužtuvą ir medinę kaladėlę. 
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19 Pav.  

15.6.5.  Jei laužtuvo svirties jėgos nepakanka, galima naudoti specialius sujungimo blokus (gervė su lynais)  arba 

domkratą ir ekskavatoriaus kaušą kaip atramą. 

  

20 Pav.  

15.6.6.  arba domkratą ir ekskavatoriaus kaušą kaip atramą. 

  

21 Pav.  

Pastaba. Niekada nenaudokite ekskavatoriaus kaušo vamzdžiams įstumti. 

 16. Wavin nuotekų ir drenažo šuliniai 

 16.1.         "Wavin" išorės nuotekų apžiūros ir valymo šuliniai yra Ø315mm, Ø425mm, Ø600mm ir Ø1000mm 

skersmens. Į šulinius galima pajungti nuo Ø110mm iki Ø500mm skersmens vamzdžius. "Wavin" šuliniai išsiskiria tuo, 

kad pagrindinis, vertikalus, šachtinis šulinio vamzdis yra gofruotas ir keičiantis metų laikams juda "armonikos principu" 

kartu su gruntu. To pasėkoje ketinis dangtis žemės paviršiuje neįsmenga ir neiškyla, kaip kad dažnai tenka matyti 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

313 

                                              Mokymų medžiaga 

 

Lietuvos gatvėse. 

16.2.         Visiems Wavin šuliniams yra naudojami patentuoti gofruoti iš išorės ir iš vidaus Multiflex vamzdžiai. Dėl savo 

unikalios konstrukcijos - gofruotas iš išorės ir iš vidaus - vamzdis turi "armonikos" savybių, leidžiančių prisiderinti 

gruntui judant. Šiaurinės Švedijos Luleo aukštojoje technikos mokykloje nustatyta, kad 13 metų eksploatuotas 

gofruotas Multiflex vamzdis "spyruokliavo" kartu su gruntu jam traukiantis per didelius šalčius ir plečiantis per 

atlydžius, ir nebuvo išstumtas iš šulinio pagrindo. Betoniniai šuliniai yra pažeidžiami, kai šulinio žiedas yra išstumiamas 

aukštyn ir dangtis perdaug iškyla. 

16.3.         Gofruotų iš išorės ir iš vidaus vamzdžių šuliniai yra atsparūs didelei apkrovai. Didelė (pvz., transporto) 

apkrova veikia tik paviršių, bet ne apatinę šulinio dalį. Net ir užvažiavus daug sveriančiai technikai ar šulinio vamzdį 

nudaužus horizontaliai, gofruoto vamzdžio šulinio viršų galima tvarkingai nupjauti ir sumontuoti dangtį. Vamzdžio ilgį 

galima sumažinti nupjovus pjūklu arba prailginti mova, sandarinant guminiu žiedu, kuris naudojamas šuliniui prijungti. 

16.4.         Gofruoti iš išorės ir iš vidaus vamzdžiai yra naudojami kontroliniams ir smėlio surinkimo šuliniams. 

16.5.         Šulinio kinetė 

16.5.1.  Prie šulinio kinetės galima prijungti vamzdžius nuo 110 mm iki 400 mm skersmens.  

16.5.2.  Šulinio kinetė visada parduodama su sandarinimo žiedu.  

16.5.3.  Yra 4 šulinio kinetės tipai, tiesus perėjimas, šoniniai prijungimai - dešininis ir kairinis ir mazginė kinetė su 

dešininiu ir kairiniu prijungimu kartu. Gofruotas vamzdis ir kinetė sujungiami naudojant sandarinimo žiedą. Į kinetę 

jungiamas nuotekų vamzdžio lygus galas. Kinetėje yra movos su įmontuotomis guminėmis tarpinėmis. Wavin kinetės 

turi išformuotus tekėjimo latakus. 

16.6.         Visos šulinių jungtys su sandarinimo žiedais išlaiko 5 metrų vandens stulpo slėgį. 

 17. Montavimo instrukcija 

 17.1.         Wavin nuotekų tinklų inspektavimo šulinėlio montavimas: 

17.1.1.  Wavin šulinėlio dugnas tiekiamas kartu su guminiu sandarinimo žiedu. Šulinėlio dugnas statomas ant 10 cm 

storio išlyginamojo smėlio sluoksnio. Dugnas jau turi 15‰ nuolydį. 

  

22 Pav.  

17.1.2.  Gofruotas vamzdis sutrumpinamas iki reikiamo ilgio. Vamzdis pjaunamas pjūklu per bangos viršų. 
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23 Pav.  

17.1.3.  Guminis sandarinimo žiedas uždedamas į gofruoto vamzdžio bangą. Dabar vamzdis yra paruoštas sujungti su 

šulinio dugnu. 

  

24 Pav.  

17.1.4.  Gofruotas vamzdis su guminiu žiedu sujungiamas su šulinėlio dugnu. Sujungiant vamzdį su šulinėlio dugnu 

reikia įspausti vamzdį iki dugno apačios. 

  

            24 Pav.  

17.1.5.  Aplink šulinėlį nuosekliai užpilamas smėlis. Gruntas turi būti toks pats, kaip ir PVC nuotekų vamzdžių užpylimui. 

Gruntas sutankinamas specialiu prietaisu, priklausomai nuo to, kam ruošiamas pagrindas (kelias, transporto 

važiuojamoji dalis, šaligatvis ir t. t.). Svarbu, kad gruntas prie jungčių būtų gerai suplūktas. 

  

25 Pav. 
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 18. Šulinio liukas 

 18.1.   Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuoja¬mas gofruotas Wavin šulinys. 

18.2.   Reikia nepamiršti, kad dangtis yra būtent ta šulinio dalis, kuri atlaiko visas išorines apkrovas. Transporto 

apkrova nuo dangčio pereina į gruntą, o ne į plastikinį gofruotą vamzdį. Todėl tokia dangčio konstrukcija leidžia 

naudoti Wavin gofruotus plastikinius šulinius net ir ten, kur yra didžiausios transporto apkrovos. Kai kurie dangčių tipai 

apskaičiuoti 40 t apkrovai. 

 19. Šulinio liuko montavimas asfalto dangoje 

 19.1.   Šulinio dangtis remiasi į gruntą. Gruntas paruoštas asfalto dangai. 

 

26 Pav. 

19.2.   Paklojamas asfaltas. Ketinis dangtis su korpusu pakeliamas. Teleskopinis vamzdis dangtį leidžia pakelti iki 35 cm. 

 

27 Pav. 

19.3.   Asfaltas paklojamas po visu dangčio korpusu.  

  

28 Pav. 

 19.4.   Lyginant asfaltą, ketinis dangtis įspaudžiamas į kelio dangą. Kelio dangą renovuojant, dangtis su korpusu 
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pakeliamas. 

 

29 Pav. 

 19.5.   PVC teleskopinis vamzdis įgalina pakelti dangtį net iki 35 cm.  

  

30 Pav. 

 20. Techninės specifikacijos ir medžiagų techninės charakteristikos 

 Medžiagos tipas ir paskirtis  Daugiasluoksniai lygūs PVC N (SN4) ir S (SN8) klasių 

nuotekų vamzdžiai, skirti lietaus ir buitinei 

kanalizacijai 

Gamintojas ir kilmės šalis UAB “Wavin Baltic”, Lietuva 

Metalplast - Buk” Sp. Z o. o., Lenkija 

Medžiagos techninės charakteristikos:   

Vamzdžių standartai LST EN 13476-2  

Guminės tarpinės iš SBR gumos LST EN 681-1 

4 kN/m
2
, N stiprumo klasės vamzdžių skersmenys x 

sienelės storis 

110x3,2; 160x4,0; 200x4,9; 250x6,2; 315x7,7; 

 8 kN/m
2
, S stiprumo klasės vamzdžių skersmenys x 

sienelės storis 

110x3,4; 160x4,7; 200x5,9; 250x7,3;315x9,2; 

PVC vamzdžių ilgiai, m 0,5, 1, 2, 3, 6 
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Žaliavos tankis 1410 Kg/m
3
, ISO1183 

Tariamasis vamzdžio sienelės tankis, kg/m
3
 ~1000 Kg/m

3
, 

Žaliavos E-modulis (1 mm/min.) 3000 Mpa, ISO527 

Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas 0,7×10-4 °K-1, VDE 0304 

Specifinė šiluma 1,0 J/g°K, Kalorimetrinis v. 23°C 

Šilumos laidumas 0,15 W/m°K, DIN 52 612 v. 23°C 

Min. lenkimo spindulys 300 x dy*, prie 20°C 

 Medžiagos tipas ir paskirtis  Lygūs PVC N (SN4) ir S (SN8) klasių nuotekų 

vamzdžiai ir fasoninės dalys skirtos lietaus ir 

buitinėms kanalizacijai 

Gamintojas ir kilmės šalis UAB “Wavin Baltic”, Lietuva, 

Metalplast - Buk” Sp. Z o. o., Lenkija 

Medžiagos techninės charakteristikos:   

Vamzdžių standartai LST EN 1401-1  

Guminės tarpinės iš SBR gumos LST EN 681-1 

4 kN/m
2
, N stiprumo klasės vamzdžių skersmenys x 

sienelės storis 

110x3,2; 160x4,0; 200x4,9; 250x6,2; 315x7,7; 

8 kN/m
2
, S stiprumo klasės vamzdžių skersmenys x 

sienelės storis 

110x3,4; 160x4,7; 200x5,9; 250x7,3;315x9,2; 

PVC vamzdžių ilgiai, m 0,5, 1, 2, 3, 6 

Žaliavos tankis 1410 Kg/m
3
, ISO1183 

Žaliavos E-modulis (1 mm/min.) 3000 Mpa, ISO527 

Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas 0,7×10-4 °K-1, VDE 0304 

Specifinė šiluma 1,0 J/g°K, Kalorimetrinis v. 23°C 

Šilumos laidumas 0,15 W/m°K, DIN 52 612 v. 23°C 

Min. lenkimo spindulys 300 x dy*, prie 20°C 

 IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 20.  Šios Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintos Statybos taisyklės įsigalioja įmonei tapus Lietuvos statybininkų 

asociacijos arba Statybos taisyklių elektroninės sistemos „STATAI“ nare ir Statybos taisykles patvirtinus įmonės vadovo 

tvarkomuoju dokumentu. Jos yra privalomas minimalius reikalavimus nustatantis dokumentas, vykdant šiose 
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Taisyklėse aprašytus statybos darbus. Įmonės vadovas gali patvirtinti elektroninę arba popierinę Statybos taisyklių 

versiją. 

21.  Elektroninės Statybos taisyklių sistemos naudojimosi tvarka nustatyta „STATAI“ naudojimosi taisyklėse [8.11]. 

22.  Įmonė gali pasitvirtinti ir griežtesnius nei nustatyta šiose Statybos taisyklėse reikalavimus. 

23.  Galiojančia elektroninės Statybos taisyklių sistemos dokumento versija pagal nutylėjimą laikoma sutarties su 

Užsakovu pasirašymo metu galiojanti naujausia STATAI sistemoje patvirtinta elektroninė Taisyklių versija, nebent 

kitaip būtų nurodyta sutartyje. Galiojančia popierine Taisyklių versija laikoma konkreti vadovo patvirtinta versija. 

24.  Visi ginčai tarp Rangovų ir Užsakovų dėl šių taisyklių taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. 

25.  Išimties atvejais, atsižvelgiant į statybos darbų vykdymo ypatumus ir naudojamas medžiagas, gaminius bei 

konstrukcijas, suderinus su techninės priežiūros tarnyba ir projekto autoriais, gali būti pasirinkta kita atskirų darbų 

technologija negu pateikta šiose taisyklėse, bet nepabloginant produkto ir nepažeidžiant jam keliamų reikalavimų.  

 

50 pav. Statybos taisyklės ,,Wavin plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemų įrengimas  
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4 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS 

  

4.1. UŽDUOTIES (OPERACIJOS ATLIKIMO) APRAŠYMAS 

 

 

Užduoties objektas – lauko nuotekų tinklai. 

 

Užduoties tikslas – sumontuoti nuotekų vamzdynų atkarpą. 

 

Užduočiai atlikti reikės: įrankių ir įrengimų moviniams vamzdynų sujungimams atlikti. 

 

Užduoties atlikimo aplinka / sąlygos – darbai atliekami tranšėjoje esant tuščiam vamzdynui. 

 

Užduoties atlikimui reikalinga technologinė dokumentacija: statybos taisyklės ,,Wavin plastikinių 

savitakinių nuotekų vamzdynų sistemų įrengimas".  

 

Užduoties aprašymas: 

1. Savarankiškai sumontuoti nuotekų vamzdyno atkarpą. 

2. Suskaičiuoti ir suniveliuoti nuolydžius tarp šulinių. 

5. Įrengti šulinyje lataką iš skiedinio bei hermetizuoti siūles. 
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4.2. ATLIKTO DARBO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Vertinimo kriterijai: 

 

 Užduotis atlikta iki pabaigos per jai skirtą laiką. 

 Užduotis atlikta kokybiškai, laikantis technologinės dokumentacijos reikalavimų. 

 Užduotis atlikta pagal pateiktą savarankiškos užduoties aprašymą, sujungimai sandarūs. 

 Užduotis atlikta savarankiškai. 
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MODULIS S.6.3. VANDENS TIEKIMO IR GERINIMO ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS IR 

EKSPLOTAVIMAS 

 

1 MOKYMO ELEMENTAS. VANDENS TIEKIMO IR GERINIMO ĮRENGINIŲ 

MONTAVIMO IR EKSPLOTAVIMO DARBŲ PLANAVIMAS, TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ 

ORGANIZAVIMAS UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” 

 

1.1. UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” PATVIRTINTOS DARBŲ SAUGOS IR 

SVEIKATOS INSTRUKCIJOS 
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51 pav. Darbuotojo, dirbančio su kilnojamais elektiniais įrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija 
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52 pav. Darbuotojo, dirbančio vandentiekio arba kanalizacijos šuliniuose, kamerose, kolektoriuose ir kituose 

požeminiuose statiniuose, saugos ir sveikatos instrukcija 
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53 pav. Vamzdynų montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija 
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1.2. STATYBOS TAISYKLĖS, NUSTATANČIOS UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” 

VYKDOMŲ STATINIŲ STATYBOS DARBŲ BŪDUS, PROCEDŪRAS IR METODUS BEI 

JIEMS KELIAMUS KOKYBĖS REIKALAVIMUS 

 

Statybos taisyklės, nustatančios UAB ,,Santechniniai darbai” vykdomų statinių statybos darbų 

būdus, procedūras ir metodus bei jiems keliamus kokybės reikalavimus, pateiktos šios programos 

B.6.1. modulio antrojo elemento 2.2. skyriuje – 33 lapas. 
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2 MOKYMO ELEMENTAS. MEDŽIAGŲ PARINKIMAS, ĮRANGOS IR ĮRANKIŲ 

PARUOŠIMAS VANDENS TIEKIMO ĮRENGINIŲ MONTAVIMUI IR EKSPLOATAVIMUI 

UAB „SANTEHCNINIAI DARBAI” 

2.1. VANDENS SIURBLIŲ, VANDENS PAKĖLIMO STOTELIŲ, HIDROFORŲ IR KT. 

TECHNINIAI-KONSTRUKCINIAI APRAŠAI (TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS) 

Wilo-Economy MHIE 

 

 

 

 

Konstrukcija  

Nesavisiurbis daugiapakopis siurblys su integruotu 

dažnio keitikliu 

Naudojimas  

1. Vandens tiekimas ir slėgio kėlimas 

2. Priešgaisrinėms sistemoms 

3. Pramoniniams cirkuliaciniams įrenginiams 

4. Technologiniams procesams 

5. Aušinimo vandens sistemoms 

6. Plovimo ir laistymo įrenginiams 

Modelio kodo paaiškinimas  

Pavyzdys: MHIE 402N-1/E/3-2/M13-2G 

MHIE 

Daigiapakopis horizontalus elektroninis 

horizontalus aukšto slėgio išcentrinis 

siurblys 

4 Debitas m
3
/h 

02 Darbaračių skaičius 

N IE2 variklis 

1 

Medžiaga 

1 = 1.4301 (AISI 304) 

2 = 1.4404 (AISI 316L) 

E 
Sandariklio tipas 

E = EPDM 

Aprūpinimas/ funkcija  

1. "Block" konstrukcijos nerūdijančio plieno 

siurblys 

2. Hidraulika 1.4301 

3. Srieginė jungtis 

4. Integruotas dažnio keitiklis 

5. Trifazės įtampos modelis su „raudonojo 

mygtuko" technologija ir LCD ekranu veikimo 

rodmenims 

6. Integruotas terminis variklio saugiklis 

Medžiagos  

1. Darbaračiai, pakopų korpusai ir siurblio 

korpusas iš nerūdijančio plieno 1.4301/1.4404 

2. Velenas: nerūdijantis plienas 1.4404 

3. Sandariklis: EPDM (EP 851) / FKM ("Viton") 

4. Mechaninis sandariklis: volframo 

karbidas/anglis 

5. Guoliai: volframo karbidas 

6. Siurblio kronšteinas: aliuminis 

Tiekimo komplektacija  

1. Siurblys 

2. Montavimo ir naudojimo instrukcija 
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V = FKM („Viton“) 

3 

1 = 1~ (vienfazė kintamoji srovė) 

3 = 3~ (trifazė srovė) 

- = hidraulika be variklio 

M13 

Tik kai 1~ (vienfazė kintamoji srovė) 

Iš anksto tiekimo metu nustatytas darbo 

režimas 

M13 = režimas 1 arba 3 (rankinis arba 

nuotolinis valdymas) 

M2 = režimas 2 (slėgio valdymo 

režimas) 

2G Dažnio keitiklis, antroji karta 

Ypatybės / gaminio privalumai  

1. Paprasta pradėti eksploatuoti 

2. Visos su terpe besiliečiančios dalys iš 

nerūdijančio plieno 1.4301 (AISI 304) arba 

1.4404 (AISI 316L) 

3. Kompaktiška konstrukcija 

4. IEC trifazis variklis (IE2 lygmuo) 

5. Integruotas dažnio keitiklis  

5.1. 3~ varikliuose su pasirenkamomis 

sąsajomis, skirtomis magistralės 

komunikacijai keičiamaisiais IF 

moduliais 

6. Variklio apsaugos sistema 

7. Visi svarbūs konstrukciniai elementai aprobuoti 

KTW ir WRAS 

Techniniai duomenys  

1. Maitinimo įtampa 1 ~ 230 V (±10 %), 50 Hz 

arba 230 V  (±10 %), 60 Hz 

2. Maitinimo įtampa 3 ~ 400 V  (±10 %), 50 Hz 

(Y) arba 400 V  (±10 %), 60 Hz (Y) 

3. Darbinės terpės temperatūra -15 °C - +110 °C 

4. Darbinis slėgis maks. 10 bar 

5. Įtako slėgis maks. 6 bar 

6. Apsaugos klasė IP 54 

7. Trikdžių emisija pagal EN 61000-6-4 (EN 

61000-6-3 pasirinktinai) 

8. Atsparumas trikdžiams pagal EN 61000-6-2 

9. Vardinis įsiurbimo pusės vamzdžių jungties 

skersmuo pagal tipą Rp 1, Rp 1¼ , Rp 1½ arba 

Rp 2 

10. Vardinis slėgio pusės vamzdžių jungties 

skersmuo pagal tipą Rp 1, Rp 1¼ arba Rp 1½ 

 

 

54 pav. Nesavisiurbio daugiapakopio siurblio techninis-konstrukcinis aprašas (techninė specifikacija) 
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Wilo-Star-Z 

 

 

 

 

Konstrukcija  

Cirkuliacinis šlapiojo rotoriaus siurblys su sriegine 

jungtimi 

Naudojimas  

Geriamojo vandens ar panašios cirkuliacinės 

sistemos pramone ir pastatų technikai 

Modelio kodo paaiškinimas  

Pavyzdys: Wilo-Star-Z 20/1Wilo-Star-Z 15 TT 

Star Standartinis siurblys 

Z Cirkuliacinis siurblys 

20/ Nominalus jungties skersmuo 

1 Nominalus slėgis [m.v.st.] 

TT 
Su įmontuotu laikrodiniu jungikliu ir 

temperatūros valdymu (tik Z 15 TT) 

EM Vienfazis variklis (1~) 

DM Trifazis variklis (3~) 

-3 3 greičio pakopos 

Ypatybės / gaminio privalumai  

 Greitai prie elektros prijungiami vienfaziai 

siurbliai 

 Visos plastiko detalės, kurios liečiasi su 

darbine terpe, atitinka KTW normas 

 Serijinės įrangos šilumos izoliacijos kevalas, 

skirtas Star-Z 15 TT. 

 Star‐Z 15 TT su įmontuotu laikrodiniu 

Aprūpinimas/ funkcija  

Darbo režimai 

 Greičio pakopų perjungimas (tik Star-Z...-3) 

Rankinės funkcijos 

 Sūkių skaičiaus pakopų nustatymas (1 

greičio pakopa, 3 greičio pakopos Star‐Z...-3 

siurbliams) 

Automatinės funkcijos 

 Valdymas pagal laiką įvedus tris įsijungimo 

/ išsijungimo laikus (tik Z 15 TT) 

 Valdymas pagal temperatūrą palaikant 

pastovią grįžtamojo vandens temperatūrą 

geriamojo vandens cirkuliacinėje sistemoje 

(tik Z 15 TT) 

 Terminė dezinfekcija (terminės geriamojo 

vandens rezervuaro dezinfekcijos 

atpažinimas ir palaikymas) (tik Z 15 TT) 

 Apsauga nuo blokavimo (tik Z 15 TT) 

Pranešimų ir rodmenų funkcijos 

 LCD displėjus - siurblio parametrų ir 

gedimo kodų rodmenys (tik Z 15 TT) 

Įranga 

 Briaunos veržliarakčiui ant siurblio korpuso 

(tik Star‐Z 25) 
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jungikliu ir termostatu, LCD ekranu, 

"raudonojo mygtuko" technologija ir 

automatine terminės geriamojo vandens 

rezervuaro dezinfekcijos funkcija, taip pat 

rutuliniu atskiriamuoju vožtuvu iš įsiurbimo 

pusės ir atbuliniu vožtuvu iš slėgio pusės. 

Techniniai duomenys  

 Pastovus apsukų skaičius arba pasirenkamos 

greičio pakopos Star-Z... -3 versijai 

 Darbinės terpės temperatūra  

o Geriamasis vanduo iki 3,21 mmol/l 

(18 °dH): maks. +65 °C, 

trumpalaikiu režimu (2 h) iki +70 °C 

o Termofikacinis vanduo: nuo -10 °C 

iki +110 °C (tik Star-Z 20,25) 

 Elektros srovės jungtis 1~230 V, 50 Hz arba 

modeliui Star-Z 25/2 DM 3~400 V, 50 Hz 

 Apsaugos klasė IP 44 (IP 42 Star-Z 15 TT) 

 Vardinis skersmuo Rp ½, Rp 1 

 Maks. darbinis slėgis 10 bar 

 

 Kabelį galima jungti iš abiejų pusių (tik 

Star-Z 20, Star-Z 25) 

 Greitas prijungimas spyruokliniais gnybtais 

 Atsparus elektros srovės blokavimui variklis 

 Sumontuotas atbulinis vožtuvas slėgio 

pusėje (tik Star-Z 15 TT) 

 Įmontuotas rutulinis uždaromoji sklendė 

siurbimo pusėje (tik Star-Z 15 TT) 

 Su laikmačiu (tik Z 15 TT) 

Medžiagos  

 Siurblio korpusas:  

o žalvaris: Star-Z 15 

o vario lydinys: Star-Z 20, Star-Z 25 

 Darbaratis: Plastikas 

 Velenas:  

o nerūdijantis plienas: Star-Z 15 

o oksido keramika: Star-Z 20, Star-Z 

25 

 Guoliai: sintetine derva impregnuota anglis 

Priedai  

 Srieginės jungtys 

 Kompensatoriai 

 Šiluminės izoliacijos kevalas, skirtas Star-Z 

20, 25 

 Specialūs žalvario įdėklai prisukamiesiems 

siurbliams:  

išorinis sriegis/ vidus jungiamas lituojant 

 Keičiamasis laikmačio modulis Wilo‐S1R‐h, 

skirtas Star‐Z 20/1, Z 25/2 EM (vienfazė 

versija) 

 Laikrodinis jungiklis Wilo‐SK 601N su 

Wilo‐SK 602N (kaip kontaktorius), skirtas 

Wilo‐Star‐Z 25/2 DM (trifazė versija) 

 Laikrodinis jungiklis Wilo‐SK 601N nuo 

laiko priklausančiam Star‐Z 20, 25 

išjungimui/ įjungimui 

Tiekimo komplektacija  

 Siurblys 

 Su sandarikliais srieginei jungčiai 

 Su montavimo ir naudojimo instrukcija 

 Su šilumos izoliacijos kevalu (tik Star-Z 15 

TT) 

 

 

55 pav. Cirkuliacinio šlapiojo rotoriaus  siurblio techninis-konstrukcinis aprašas (techninė specifikacija) 
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Wilo-Jet HWJ 

 

 

 

 

Konstrukcija  

Savisiurbis vandentiekio įrenginys 

Naudojimas  

 Vandens tiekimas 

 Laistymui 

 Drėkinimui ir purškimui 

 Vandens tiekimas iš iš šulinių ir 

giliai esančių rezervuarų 

Modelio kodo paaiškinimas  

Pavyzdys: HWJ 20 L 202 EM 

H 

Sistema, kurią sudaro 

siurblys su 

membraniniu slėgio 

rezervuaru 

WJ Wilo Jet siurblys 

20 L Rezervuaro dydis 

2 

Vardinis debitas Q, 

m³/h esant optimaliam 

efektyvumui 

03 

Siurblio slėgio indeksas 

(02 < 03 < 04), 

versijoje 03 didesnis 

slėgis nei versijoje 02 

(tai nėra darbaračių 

skaičiaus rodiklis!) 

EM 
Vienfazė įtampa, 1~230 

V, 50 Hz 

Ypatybės / gaminio privalumai  

Aprūpinimas/ funkcija  

 Tiesiogiai prie hidraulikos prijungtas variklis 

 Slėgio relė 

 Membraninis slėgio indas 

 vienfaziai varikliui  

o Maitinimo kabelis su kištuku  

o šiluminės variklio apsaugos jungiklis 

Medžiagos  

 Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas 1.4301 

 Darbaratis: nerūdijantis plienas 1.4301 

 Velenas: nerūdijantis plienas 1.4005 

 Mechaninis sandariklis: anglis/keramika 

 Pakopų korpusai: Noryl 

 Difuzorius/injektorius: Noryl 

 Sandariklis: NBR 

Tiekimo komplektacija  

 Siurblys 

 Slėgio relė 

 Manometras 

 Membraninis plėtimosi indas (20/50 l) 

 Prisukama slėgio žarna su plieno apvalkalu 

 Montavimo ir naudojimo instrukcija 

Priedai  

 Siurbiamosios žarnos komplektas 

 Plūdinis jungiklis 

 

http://productfinder.wilo.com/repo/Graphics/preview/00052222_0.jpg
http://productfinder.wilo.com/repo/Graphics/preview/00373051_0.jpg


Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

350 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 Idealiai tinka naudoti lauke 

(laisvalaikiui, sode) 

 Aukštos kokybės plienas atsparus 

korozijai net ilgesnį laiką įrenginio 

nenaudojant 

 Dėl membraninio 20/50 l talpos 

slėgio indo sumažinamas įsijungimo 

dažnumas ir išvengiama slėgio 

smūgių 

 Visiškai sujungtas (elektros ir 

hidraulinė dalys), greitai ir paprastai 

instaliuojamas 

Techniniai duomenys  

 Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz 

 Pasiurbimo aukštis maks. 8 m 

 Įtako slėgis maks. 1 bar 

 Įsijungimo slėgis 1,5 bar 

 Nustatomas išsijungimo slėgis 

 Darbinės terpės temperatūra +5 °C - 

+35 °C 

 Darbinis slėgis maks. 6 bar 

 Apsaugos klasė IP 44 

 Slėgio jungtis Rp 1 

 Siurbimo pusės jungtis G 1 

 

 

56 pav.Savisiurbio vandentiekio įrenginio (hidroforo) techninis-konstrukcinis aprašas (techninė specifikacija) 
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Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

 
 

 

 

Konstrukcija  

slėgio kėlimo stotelės su 2 - 6 lygiagrečiai 

sujungtais siurbliais, standartiniais nerūdijančio 

plieno aukšto slėgio išcentriniais siurbliais su 

šlapiojo rotoriaus varikliu 

Naudojimas  

 Automatiniam vandens tiekimui ir slėgio 

kėlimui gyvenamuosiuose, biurų ir 

administraciniuose pastatuose, 

viešbučiuose, ligoninėse, prekybos 

centruose ir pramonės sistemose 

 Geriamojo ir buitinio vandens, vandens 

aušinimui, gaisrų gesinimui ir kitokio 

technologinio vandens be cheminių, 

mechaninių, abrazyvinių ar ilgapluoščių 

priemaišų pumpavimui 

Modelio kodo paaiškinimas  

Pvz.:  Wilo-COR-4 MVIS 804/CC 

CO  Kompaktiška slėgio kėlimo stotelė 

R 
Atitinkamo pagrindinio siurblio 

reguliavimas dažnio keitikliu 

4 Siurblių skaičius 

MVIS Siurblių konstrukcinė serija 

8 
Nominalus viengubo siurblio debitas 

[m
3
/h] 

04 Viengubo siurblio pakopų skaičius 

CC Reguliatorius; CC = Comfort-Controller 

Aprūpinimas/ funkcija  

 Sistema su 2-6 siurbliais 

 Automatinis siurblio valdymas per 

CC‐Controller 

 Su terpėmis besiliečiančios dalys atsparios 

korozijai 

 Cinkuotas pagrindo rėmas su reguliuojamo 

aukščio amortizatoriumi korpuso triukšmo 

slopinimui 

 Hidraulinė transmisija/žiedinė atskiriamoji 

sklendė prie kiekvieno siurblio, iš įsiurbimo ir iš 

slėgio pusės  

 Atbulinis slėgio pusės vožtuvas 

 Membraninis slėgio indas 8 l, PN16, iš slėgio 

pusės 

 Slėgio jutiklis galinio slėgio matavimui 

 Manometras (įsiurbimo pusei) pasirinktinai 

 Manometras (galinio slėgio matavimui) 

 Apsauga nuo sausosios eigos pasirinktinai 

Aprašymas/konstrukcija  

 Pagrindo rėmas: Cinkuotas pagrindo rėmas su 

reguliuojamo aukščio vibracijos slopintuvu 

korpuso triukšmo slopinimui;kiti modeliai pagal 

užsakymą 

 Vamzdynas: visas nerūdijančio plieno 1.4571 

vamzdynas, skirtas jungimui prie visų pastatų 

automatikoje naudojamų medžiagų vamzdynų; 

vamzdyno matmenys – priderinti pagal bendrą 

slėgio kėlimo stotelės našumą 

 Siurbliai: naudojami 2–6 lygiagrečiai sujungti 

serijų MVIS 2.., MVIS 4.. ir MVIS 8.. siurbliai; 

visos su terpe besiliečiančios šių siurblių dalys iš 

nerūdijančio plieno 1.4301 
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Ypatybės / gaminio privalumai  

 Patogus naudoti įrenginys, atitinkantis 

visus DIN 1988 reikalavimus 

 2-6 lygiagrečiai sujungti vertikalūs 

aukšto slėgio išcentriniai serijos MVIS 

siurbliai, pagaminti tik iš nerūdijančio 

plieno 

 Beveik negirdimai veikianti sistema dėl 

šlapiojo rotoriaus nerūdijančio plieno 

aukšto slėgio MVIS siurblių 

 Iki 20 dB[A] tyliau negu įprastiniai 

atitinkamos hidraulinės galios įrenginiai 

 Kitos specifinės sistemos pagal vartotojo 

užsakymą 

Techniniai duomenys  

 Maitinimo įtampa 3~230 /400 V ± 10 %, 

50 Hz (kitos versijos pagal užsakymą) 

 Darbinės terpės temperatūra maks. 50 °C 

 Aplinkos temperatūra maks. 40 °C 

 Darbinis slėgis 16 bar 

 Įtako slėgis 6 bar 

 Nominalus jungčių skersmuo galinio 

slėgio pusėje R 2" - R 3" 

 Nominalus jungčių skersmuo įtako 

pusėje R 2" - Rp 3" 

 Nominalios apsukos 2750 1/min 

 Apsaugos klasė IP 44 

 Elektros tinklo saugiklis [AC 3], 

atitinkantis variklio galią ir ETĮ 

direktyvas 

 Leistinos darbinės terpės (kitoms 

terpėms pagal užsakymą):  

o Geriamasis ir karštas geriamasis 

vanduo 

o Aušinimo vanduo 

o Vanduo gaisrų gesinimui 

(vandeniu užpildyta linija; 

sausoms atšakoms pagal 

užsakymą - Atkreipkite dėmesį į 

atskirus DIN 1988 (EN 806) ir 

priešgaisrinės apsaugos 

departamento nurodymus 

Pastaba dėl darbinės terpės: Leistina 

darbinė terpė - vanduo, kuriame nėra 

cheminių ar mechaninių naudojamų 

medžiagų priemaišų, abrazyvinių arba 

ilgapluoščių sudedamųjų dalių 

 Armatūra: kiekvienas siurblys iš įsiurbimo ir 

slėgio pusės aprūpintas hidrauline transmisija iš 

CuZn, padengta nikeliu, su DVGW patikrinimo 

ženklu arba žiediniu atskiriamuoju vožtuvu ir 

atbuliniu slėgio pusės vožtuvu iš POM su 

DVGW leidimu CuZn korpuse 

 Membraniniai slėgio plėtimosi indai: 8 l/PN 16 

galinio slėgio pusėje pritvirtinti rezervuarai su 

butilo kaučiuko membrana, pagal maisto 

produktų saugos įstatymą leidžiama naudoti 

maisto pramonėje; patikrai ir apžiūrai skirta 

uždaromoji rutulinė sklendė iš CuZn, padengtas 

nikeliu, su išleidimo anga ir pratekėjimo 

armatūra pagal DIN 4807 

 Slėgio jutiklis: 4–20 mA, pritvirtintas galinio 

slėgio pusėje ir prijungtas prie Comfort 

Controller valdiklio 

 Slėgio rodmuo: pradinio ir galinio slėgio pusėje 

rodomas manometru (ø 63 mm); galinio slėgio 

rodmuo papildomai rodomas skaitmeniniame, 

jautriame lietimui Comfort‐Controller ekrane 

 Valdiklis/reguliatorius: Standartinė stotelė yra su 

CC valdikliu; COR stotelėse jis sujungtas su 

dažnio keitikliu pagrindinio siurblio sukimosi 

greičio reguliavimui 

Medžiagos  

 Darbaračiai: nerūdijantis plienas 1.4301 

 Pakopų kameros: nerūdijantis plienas 1.4301 

 Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas 1.4301 

 Velenas: nerūdijantis plienas 1.4122 

 Sandariklis: EPDM (EP 851) 

 Korpuso pagrindas: nerūdijantis plienas 1.4301 

 Slėgio gaubtas: nerūdijantis plienas 1.4301 

 Guoliai: sintetine derva impregnuota anglis 

 Siurblio kronšteinas: EN‐GJL-250 

 Nerūdijančio plieno 1.4571 vamzdynas 

Tiekimo komplektacija  

 Gamykloje sumontuota, patikrinto veikimo ir 

sandarumo, paruošta jungimui slėgio kėlimo 

stotelė 

 Pakuotė 

 Montavimo ir naudojimo instrukcija 

Pasirinktys  

Tiekimo komplektas 

Visiškai sumontuotas, paruoštas jungimui ir patikrintas, 

DIN 1988 5-os dalies kriterijus atitinkantis agregatas su 
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 2 - 6 lygiagrečiai išdėstytais nerūdijančio plieno aukšto 

slėgio išcentriniais šlapiojo rotoriaus siurbliais (serija 

MVIS), sumontuotais ant bendro pagrindo rėmo, 

turinčiais bendrą vamzdyną su visomis reikiamomis 

hidraulinėmis dalimis, centriniu agregatu ir slėgio 

jutikliais, taip pat sujungtas visais reikiamais jungimo 

kabeliais. Su pakuote ir montavimo ir naudojimo 

instrukcija. 

Pastaba Patogus reguliatorius "CC" su kaupiklyje 

programuojamu valdymu PLC ir grafiniu lietimui jautriu 

ekranu, meniu atliekamos veikimo parametrų nuostatos, 

su dažnio keitikliu arba be jo bepakopiam pagrindinės 

apkrovos siurblio reguliavimui (dažnio keitikliai serijoje 

COR) 

Planavimo nurodymai  

Slėgio reduktorius 

Svyruojantis įtako slėgis kompensuojamas kiekviename 

viengubame siurblyje integruotu greičio reguliavimu, jei 

slėgio svyravimas ne didesnis nei skirtumas tarp 

reikiamos darbinės siurblio slėgio vertės ir viengubo 

siurblio slėgio nulinio debito taške esant min. apsukų 

skaičiui (20 Hz arba 25 Hz režimas). Jei slėgis svyruoja 

daugiau, prieš įrenginį reikia sumontuoti slėgio 

reduktoriaus vožtuvą 

Srovės nuotėkio relė 

Montuojant srovės nuotėkio reles su dažnio keitikliais, 

būtina atkreipti dėmesį, kad pagal DIN/VDE 0664 

numatytos tik visoms srovės rūšims jautrios srovės 

nuotėkio relės 

Įtako slėgis 

Parenkant stotelę, būtina atsižvelgti į maks. įtako slėgį 

(žr. „Techniniai duomenys“). Maks. įtako slėgis 

skaičiuojamas iš maks. darbinio stotelės slėgio atimant 

maks. siurblio slėgį nulinio debito taške ( kai Q = 0) 

Tik priešgaisrinėms sistemoms 

Versija pagal DIN 1988 (EN 806), dalys 5+6 

Pradedant eksploatuoti slėgio kėlimo stotelę ir jos 

veikimo metu būtina laikytis DIN 1988 (EN 806) 

reikalavimų! 
 

 

57 pav. Slėgio kėlimo stotelės techninis-konstrukcinis aprašas (techninė specifikacija) 
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2.2. CIRKULIACINIŲ VANDENS SIURBLIŲ, VANDENS SLĖGIO KĖLIMO STOTELIŲ 

IR SAVISIURBIŲ VANDENS TIEKIMO ĮRENGINIŲ (HIDROFORŲ) DARBO GRAFIKAI 

 

 

 
58 pav. Cirkuliacinių siurblių darbo grafikai 

 

 

 

 

 

59 pav.Vandens pakėlimo stotelių  darbo grafikai 

 

http://productfinder.wilo.com/repo/Graphics/preview/00407150_0.jpg
http://productfinder.wilo.com/repo/Graphics/preview/00435519_0.jpg
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60 pav. Hidroforų darbo grafikai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://productfinder.wilo.com/repo/Graphics/preview/00373051_0.jpg
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2.3. SIURBLIŲ ATITIKTIES DEKLARACIJŲ PAVYZDŽIAI 
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61 pav. Siurblių atitikties deklaracijų pavyzdžiai 
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INTERNETO SVETAINĖ: WWW.DANFOSS.COM 

,,Danfoss” įmonės internetiniame puslapyje galima rasti daugiau informacijos apie pačią 

įmonę, jos produktus ir siūlomus sprendimus energijos saugojimo, naftos ir dujų, vandens, šildymo, 

laivininkystės, aušinimo, energijos produktyvumo srityse. Taip pat techninę literatūrą apie aušinimo 

ir kondicionavimo sistemas, šildymą, pramonės automatiką, saulės energiją ir t. t. Taip pat 

informaciją apie šio verslo erdves. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.WILO.LT 

UAB ,,Wilo Lietuva” internetinėje svetainėje galima rasti vandens tiekimo ir slėgio kėlimo 

įrenginių katalogą, išsamų jų aprašymą, pateiktus pasirinkimo pagal poreikius pasiūlymus. Kataloge 

yra detalus įrenginių techninių savybių ir ypatybių apibūdinimas, nurodyti produktų privalumai, 

pritaikymo galimybės. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.ARTAKIJA.LT 

UAB ,,Artakija”, užsiimančia prekyba šildymo įranga, interneto svetainėje galima rasti 

siurblių, filtrų katalogus, kuriuose pateikti įrenginių techniniai duomenys, kainos, naudojimo sritys, 

darbo saugos bei personalo kvalifikacijos reikalavimai, surinkimo, instaliavimo, paleidimo, 

aptarnavimo, instrukcijos, be to, kataloge yra įrenginių ir jų surinkimo schemos ir brėžiniai. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.REMS.LT 

„Rems” interneto svetainėje galima rasti katalogą vamzdžių pjovimo, montavimo, išbandymo, 

taip pat lenkimo, vamzdžių ir kanalų valymo, plastikinių vamzdžių suvirinimo įrankių ir įrenginių 

pasiūlymus. Pateiktos įrankių ir įrenginių naujovės, jų eksploatacijos instrukcijos, katalogai, darbų 

saugos pasai. Kiekvienas įrankis ir įrenginys pristatomas video filmukais. Pateiktos schemos ir 

nuotraukos, siūlomos produkcijos video medžiaga.   

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.GITANA.LT 

UAB ,,Gitana” internetinėje svetainėje galima rasti vamzdžių kirpimo ir pjovimo, lenkimo, 

sujungimo, testavimo, diagnostikos, suvirinimo, priežiūros ir valymo įrankių ir įrenginių katalogą. 

Jame pateikti detalūs duomenys apie įrankių ir įrenginių technines savybes. 

 

http://www.danfoss.com/
http://www.wilo.lt/
http://www.artakija.lt/
http://www.rems.lt/
http://www.gitana.lt/
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INTERNETO SVETAINĖ: WWW.ROTHENBERGER.COM 

Rothenberger internetinėje svetainėje galima rasti vamzdžių kirpimo ir pjovimo, lenkimo, 

sujungimo, testavimo, diagnostikos, suvirinimo, priežiūros ir valymo įrankių ir įrenginių katalogą. 

Jame pateikti detalūs duomenys apie įrankių ir įrenginių technines savybes. 

 

2.4. VIDEO MEDŽIAGA 

 

Video medžiaga pateikta šios programos mokymo medžiagos priede Nr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rothenberger.com/
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3 MOKYMO ELEMENTAS. MEDŽIAGŲ PARINKIMAS, ĮRANGOS IR ĮRANKIŲ 

PARUOŠIMAS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ MONTAVIMUI IR EKSPLOATAVIMUI 

UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” 

 

3.1. ĮVAIRIŲ TIPŲ IR PASKIRČIŲ FILTRŲ: VANDENS AUTOMATINIŲ ANGLIES 

FILTRŲ, VANDENS AUTOMATINIŲ MECHANINIO VALYMO FILTRŲ IR 

AUTOMATINIŲ VANDENS MINKŠTINIMO FILTRŲ - TECHNOLOGINIAI-

KONSTRUKCINIAI APRAŠAI 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

362 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

62 pav. Vandens automatinių anglies filtrų technologinis-konstrukcinis aprašas 
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63 pav. Vandens automatinių mechaninio valymo filtrų technologinis-konstrukcinis aprašas 
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64 pav.Automatinių vandens minkštinimo filtrų technologinis-konstrukcinis aprašas 
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INTERNETO SVETAINĖ: WWW.PIREKAFILTRAI.LT 

,,Pirekos filtrai” atlieka vandens paruošimo – gerinimo įrangos projektavimo, gamybos, 

montavimo ir priežiūros darbus. Internetinėje svetainėje galima rasti automatinių, kasetinių, 

ultravioletinių spindulių filtrų katalogus su įrenginių aprašymais, informacijos apie vandenį, jo 

gerinimą, filtrų pasirinkimą, bendrovės teikiamas paslaugas. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.FILTRAI.LT 

UAB ,,Vandens filtrai” specializuojasi vandens valymo srityje. Jų internetinėje svetainėje 

pateikti detalūs mechaninių, nugeležinimo, minkštinimo, geriamojo vandens, aktyvuotos anglies, 

pramoninių filtrų aprašai, kuriuose yra detalios techninės charakteristikos. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.EFILTRAI.LT 

AB ,,R.O. Optimalūs sprendimai” darbuotojai pristato vandens valymo ir cheminio vandens 

apdorojimo įrangą bei naujausias technologijas. Internetinėje svetainėje yra informacijos apie 

vandenį, produktus, filtrų sandarą ir veikimą, filtrų užpildus, valdymo vožtuvus. Plačiai aprašomi 

vandens valymo metodai, valymo įrenginių naudojimo galimybės, pateikti detalūs filtų katalogai. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.AGAVITA.LT 

Internetinėje svetainėje galima rasti informacijos apie įvairių rūšių filtrus, jų paskirtį, 

naudojimo sąlygas, technines charakteristikas, procesų aprašymus, įrenginių sandaros schemas. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.AQUAFILTER.LT 

UAB ,,Vandens filtravimo sistemos” ypatingai daug dėmesio skiria šalies gyventojų geriamo 

vandens kokybei. Jų internetinėje svetainėje yra produktų, tai yra filtrų, katalogai. Smulkiai 

aprašytos filtrų techninės savybės, paskirties bei naudojimo galimybės. Svetainėje pateiktos 

vaizdžios filtrų montavimo schemos, sumontuotų objektų nuotraukos. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.REMS.LT 

Interneto svetainėje galima rasti katalogą vamzdžių pjovimo, montavimo, išbandymo, taip pat 

lenkimo, vamzdžių ir kanalų valymo, plastikinių vamzdžių suvirinimo įrankių ir įrenginių 

pasiūlymus. Pateiktos įrankių ir įrenginių naujovės, jų eksploatacijos instrukcijos, katalogai, darbų 

saugos pasai. Kiekvienas įrankis ir įrenginys pristatomas video filmukais. 

http://www.pirekafiltrai.lt/
http://www.filtrai.lt/
http://www.efiltrai.lt/
http://www.agavita.lt/
http://www.aquafilter.lt/
http://www.rems.lt/
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INTERNETO SVETAINĖ: WWW.GITANA.LT 

UAB ,,Gitana” svetainėje galima rasti vamzdžių kirpimo ir pjovimo, lenkimo, sujungimo, 

testavimo, diagnostikos, suvirinimo, priežiūros ir valymo įrankių ir įrenginių katalogą. Jame pateikti 

detalūs duomenys apie įrankių ir įrenginių technines savybes. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.ROTHENBERGER.COM 

Rothenberger internetinėje svetainėje galima rasti vamzdžių kirpimo ir pjovimo, lenkimo, 

sujungimo, testavimo, diagnostikos, suvirinimo, priežiūros ir valymo įrankių ir įrenginių katalogą. 

Jame pateikti detalūs duomenys apie įrankių ir įrenginių technines savybes. 

 

3.2. VIDEO MEDŽIAGA 

 

Video medžiaga pateikta šios programos mokymo medžiagos priede Nr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gitana.lt/
http://www.rothenberger.com/
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4 MOKYMO ELEMENTAS. VANDENS TIEKIMO IR GERINIMO ĮRENGINIŲ 

MONTAVIMAS IR EKSPLOATAVIMAS BEI ATLIKTŲ DARBŲ KOKYBĖS VERTINIMAS 

UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” 

 

4.1. CIRKULIACINIŲ SIURBLIŲ, GERIAMOJO IR GAMYBINIO, KARŠTO BEI ŠALTO 

VANDENS CIRKULIACIJAI IR TIEKIMUI, NESAVISIURBIŲ DAUGIAPAKOPIŲ 

SIURBLIŲ SU INTEGRUOTU DAŽNIO KEITIKLIU VANDENS TIEKIMUI BEI SLĖGIO 

KĖLIMUI, VANDENS SLĖGIO KĖLIMO STOTELIŲ AUTOMATINIAM VANDENS 

TIEKIMUI IR SLĖGIO KĖLIMUI, VIDAUS SIURBLIŲ – SAVISIURBIŲ VANDENS 

TIEKIMO ĮRENGINIŲ (HIDROFORŲ) MONTAVIMO IR NAUDOJIMO 

(EKSPLOATAVIMO) INSTRUKCIJOS 
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65 pav. Vandens tiekimo siurblio montavimo ir naudojimo instrukcija 
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66 pav. Vandens tiekimo cirkuliacinio siurblio montavimo ir naudojimo instrukcija 
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67 pav. Vandens pakėlimo stotelių montavimo ir naudojimo instrukcija 
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68 pav. Hidroforų montavimo ir naudojimo instrukcija 
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 4.2. VANDENS MECHANINIO VALYMO, MINKŠTINIMO, NUGELEŽINIMO, 

AKTYVUOTOS ANGLIES IR KASETINIO FILTRŲ MONTAVIMO PRINCIPINĖS 

SCHEMOS 

 

 

69 pav. Nugeležinimo filtrai su oksidacine talpa 
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70 pav. Aktyvuotos anglies automatinis  filtras 
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71 pav. Mechaninio valymo automatinis filtras 
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72 pav. Minkštinimo filtrai su atskiru druskos baku 
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72 pav. Nugeležinimo filtrai su kalio permanganatu 
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72 pav. Kasetinio filtro instaliacijos schema 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.WILO.LT 

UAB ,,Wilo Lietuva” internetinėje svetainėje galima rasti vandens tiekimo ir slėgio kėlimo 

įrenginių katalogą, išsamų jų aprašymą, pateiktus pasirinkimo pagal poreikius pasiūlymus. Kataloge 

yra detalus įrenginių techninių savybių ir ypatybių apibūdinimas, nurodyti produktų privalumai, 

pritaikymo galimybės. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.AGAVITA.LT 

 

 Internetinėje svetainėje galima rasti informacijos apie įvairių rūšių filtrus, jų paskirtį, 

naudojimo sąlygas, technines charakteristikas, procesų aprašymus, įrenginių sandaros schemas. 

 

 

http://www.wilo.lt/
http://www.agavita.lt/
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5 MOKYMO ELEMENTAS. CENTRALIZUOTO VANDENS TIEKIMO IR GERINIMO 

ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMAS UAB „KAUNO VANDENYS” 

  

5.1. UAB „KAUNO VANDENYS” TECHNINĖ IR MOKYMO MEDŽIAGA: PETRAŠIŪNŲ 

VANDENVIETĖS, SIURBLINĖS IR VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ VALDYMO 

SCHEMOS, VIZUALIZACIJOS SISTEMOS APRAŠYMAS, PETRAŠIŪNŲ 

VANDENVIETĖS VEIKIMO SCHEMA, PANARDINIMO IR PAKĖLIMO SIURBLIŲ 

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJOS, VANDENS VALYMO VEIKSNIŲ APRAŠYMAS, 

VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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73  pav. Panardinimo ir pakėlimo siurblių eksploatacijos instrukcijos 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

420 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 

74 pav. Vizualizacijos sistemos aprašymas 
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75 pav. Petrašiūnų vandenvietės technologinė schema 
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75 pav. Siurblinės siurblių eksploatacijos instrukcijos ištrauka 
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76 pav. Siurblinės technologinė schema 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

427 

                                              Mokymų medžiaga 

 

  

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

428 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

429 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 

 

77 pav. Vandens gerinimo įrenginių aiškinamasis raštas 
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PRIEDAS  PRIE  PETRAŠIŪNŲ VANDENS  GERINIMO ĮRENGINIŲ        

 

                               AIŠKINAMOJO  RAŠTO   

1. Vandens kokybė tikrinama pagal Lietuvos higienos normą HN 24: 2003 GERIAMOJO 
VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI. Ji reikalauja, kad geriamas vanduo būtų 
saugus ir sveikas  vartoti. 21.1.3.12.punkt.“geriamajam vandeniui dezinfekuoti 
naudojamų medžiagų likučiai  nustatomi, kai geriamas vanduo dezinfekuojamas“. Ši 
norma nenurodo konkretaus laisvo chloro dydžio. 16.punkt.“ Jeigu geriamo vandens 
tiekėjai ruošiamą geriamą vandenį dezinfekuoja, jie turi tikrinti atliekamos dezinfekcijos 
veiksmingumą“, (t.y. ar mikrobiologiškai vanduo yra neužterštas). 

2. Paplavos vandens gerinimo įrenginiuose nekaupiamos ir nesaugomos .Jos išleidžiamos 
tiesiai į miesto fekalinės kanalizacijos tinklus iš kur patenka į vandenvalos įrenginius. 

3. Kalio permanganatas, naudotas tik objekto paleidimo - derinimo metu , objekte daugiau 
nebenaudojamas ir naudoti nenumatoma. 

 

 Pridedama:2006.02  vandens  gerinimo  įrenginių  darbo ataskaita. 

 

    Siurblinių cecho vyresnysis specialistas                             A.Martinėnas 

 

 

78 pav. Priedas prie Petrašiūnų vandens gerinimo įrenginių aiškinamojo rašto 
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79 pav. Petrašiūnų vandenvietės veikimo schema 
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80 pav. Pramonės siurblinės nugeležinimo filtrų techninė schema Nr. 1 
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81 pav. Pramonės siurblinės nugeležinimo filtrų techninė schema Nr. 2 
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Malmberg Water      2005-09-10 

KAUNO VANDENYS, Petrašiūnų Vandens valymo įrenginiai Puslapis 434 iš 4 

VANDENS VALYMO PROCESAS                

Darbinės procedūros 

Bendroji dalis 

Čia aprašoma skirtingų įrenginio dalių veiksmas. Skirtingų sistemų srautų schemos pateiktos grafinėje 

SCADA programoje, parodant visų prietaisų momentines reikšmes ir atskiras apskaičiuotas reikšmes. 

Taip pat pateikiama kai kurių tendencijų kreivės, bei eigos trukmės ir suminiai srautai. 

Pagrindiniai valdymo sistemos principai: 

 Visi siurblių, mašinų Paleidimo / Stabdymo, o taip pat vožtuvų Atidarymo / Uždarymo veiksmai 
valdomi ACOF (Automatinė grįžtamo ryšio patikros sistema). Atitinkamų objektų darbinių 
trukdžių atveju, perduodamas aliarmo signalas. 

 Visų objektų valdymą galima perjungti Automatiniu / Rankiniu režimais tiesiogiai per monitorių. 

 Visus objektus galima valdyti pavieniui, rankiniu režimu. 

 Nutrūkus srovės tiekimui, visi išvadiniai filtrų valdymo vožtuvai užsidaro (srovės tiekimas per 
Nepertraukiamo srovės tiekimo įtaisą). 

Įvadinio srauto valdymas 

Neapdorotas vanduo pumpuojamas iš šulinėlių į dvi Vandens valymo įrenginio vožtuvų kameras K1 ir 

K2. Vožtuvų pagalba srautai gali būti nukreipiami į rezervuarus I-IV arba į Vandens valymo įrenginį. 

Vožtuvų Atidarymas / Uždarymas valdomas per monitorių.  

Vandens valymo įrenginio aplenkimo atveju, srautas gali būti nukreipiamas į Vandens dozavimo sekciją, 

o iš ten į baką T-03 chloravimui. Po chloravimo vanduo laisvu kritimu nukreipiamas į rezervuarus. 

Normalaus veiksmo metu neapdorotas vanduo siurbiamas iš šulinėlių per vožtuvų kameras į Vandens 

valymo įrenginį. Srautai valdomi debito matuokliu FT 101 ir valdymo vožtuvu MV 102. Srauto apimčių 

nuostatos gali būti fiksuotos, arba parenkamos iš išorės. Išorinė srauto apimties nuostata, tai atitinkamo 

skaičiaus slėginio vamzdyno sklendžių, atvertų į 1 Pakopos filtrą ir į 2 Pakopos filtrą, funkcija.  

Filtravimas 

Sureguliavus srautą, vanduo nukreipiamas į dvi nuoseklias filtrų pakopas. Kiekvienoje filtrų pakopoje 

sumontuota po keturis filtrų blokus. Filtrai atviro tipo. Juose sumontuota apatinės filtrų tūtos, tolygiam 

čiurkšliniam filtravimui per visą terpę, o taip pat panaudojant šias tūtas tolygiam atbuliniam filtrų valymui, 

panaudojant orą, vandenį arba orą / vandenį. Atgalinio valymo latakai įrengti kaip įvadiniai su angomis, 

įgalinančiomis išmesti pašalintus valymo metu teršalus į vandens paviršių. 

Filtravimo metu iš vandens pašalinama geležis, amoniakas ir manganas.  

Amoniakas oksiduojamas į nitratus, geležis ir manganas pašalinami nusodinant ir filtruojant. Geležies 

nusodinimui, ją pirmiausia reikia oksiduoti aeracijos būdu. Prieš patekdamas į 1 Pakopos filtrą vanduo 

prisotinamas deguonimi, jam pratekant per slenkstines aeracijos pakopas. 

Manganas pašalinamas nusodinimu ir filtravimu. Manganas sunkiai oksiduojamas tiesioginiu deguonies 

poveikiu, tačiau panaudojant mangano dioksido katalizatorius, reakcija įvykdoma. Pradiniame periode 

pridėjus į vandenį kalio permanganato, reakcijos metu gaunamas mangano dioksidas ir filtro medžiaga 

prisotinama manganu. Prieš aeraciją, taip pat galima papildyti vandenį permanganato dozėmis. 

Be viso to, atskiri bakterijų tipai gali oksiduoti manganą biologiniu būdu. Tai atliekama po startinio 
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periodo, kai filtro medžiaga jau prisotinta manganu ir sužadintas biologinis poveikis. Permanganato 

dozavimas labai lėtas ir reikalingas atlikti tik sutrikus darbiniam veiksmui.  

Po oksidacijos tūris virš filtro, taip pat tarnauja kaip reakcijos terpė, prailginant reakcijos laiką prieš 

filtravimą. 

1 Pakopos filtras 

Po aeracijos vanduo kanalu nukreipiamas į filtravimo blokus. Pakilus vandens lygiui kanale iki 

viršnorminio, perteklius nukreipiamas į lietaus vandens kanalizacinį kolektorių per nupylimo slenkstį. 

Lygio matuoklis LT 107, matuoja vandens lygį ir perduoda aliarmo signalą pasiekus viršnorminį lygį.  

Iš kanalo vanduo slėginiu vamzdynu patenka į filtrų blokus. Vanduo filtruojamas per filtro paklotę, su 

vienarūšėmis dalelėmis, kurios išlieka vienarūšėmis ir po plovimo.  

Filtruotas vanduo išleidžiamas pro plyšines filtro tūtas, apatinėje bako dalyje. Lygio matuoklis LT 1X3 ir 

išvadinis vožtuvas MV 1X4 reguliuoja vandens lygį kiekviename filtre.  

Slėgių skirtumo matuoklis, dPT  1X7, matuoja slėgio nuostolius kiekviename filtre.  

Filtruotas vanduo iš 1 Pakopos filtro laisvu kritimu nukreipiamas į 2 Pakopos filtrą. 

2 Pakopos filtras 

Permanganato dozavimas vykdomas prieš 2 Pakopos filtrą. Filtro blokų veiksmas panašus į 1 Pakopos 

filtro.  

Vanduo patenka į įvadinį kanalą, kuriame lygio matuoklis LT 201 matuoja vandens lygį ir perduoda 

aliarmo signalą pasiekus viršnorminį lygį. Pasiekus per aukštą vandens lygį kanale, perteklinis vanduo 

nukreipiamas per slenkstinę užtvarą į lietaus vandens kanalizacijos kolektorių. 

Iš kanalo vanduo slėginiais vamzdžiais MV 2X2, patenka į filtro blokus. Lygio matuoklis LT 2X3 ir 

išvadinis vožtuvas MV 2X4 reguliuoja vandens lygį kiekviename filtre. 

Slėgių skirtumo matuoklis, dPT  2X7, matuoja slėgio nuostolius kiekviename filtre. 

Išleidimas 

Filtruotas vanduo iš 2 Pakopos filtro, laisvu kritimu patenka į surinkimo šulinėlį su trimis pakėlimo 

siurbliais, PO1A, PO1B ir PO1C. Siurbliai su dažnio keitikliais skirtais srauto valdymui ir lygio matuoklis 

LT 027, matuoja vandens lygį bake ir reguliuoja šį lygį pagal užduotą fiksuotą lygmenį. Vienas siurblių 

laikomas rezerve. Esant žemam vandens lygiui bake, siurbliai blokuojami. Siurbliai pakelia vandenį per 

slenkstinę užtvarą ir nukreipia į praplovimo vandens saugojimo baką. Iš šio bako vanduo išsilieja į 

išleidimo baką. Iš išleidimo bako vanduo laisvu kritimu patenka į vandens dozavimo sekciją ir čia jis 

chloruojamas, panaudojant hipochloritą, prieš patenkant jam į kontaktinį baką. Iš kontaktinio bako 

vanduo veikiamas savos masės per vožtuvų sekcijas K1 ir K5 patenka į rezervuarus. 

Hipochlorito ir permanganato dozavimas 

Vandens chloravimo įrenginys sumontuotas hipochlorito patalpose ir sudarytas iš dviejų kaupimo bakų 

T-06 ir T-07. Kiekviename bake sumontuota lygio valdymo matuoklis, aliarmo signalizacija ir atitinkama 

dozavimo siurblių blokavimo įranga, esant per žemam vandens lygiui. Vandens lygio matuoklis 

perduoda aliarmo signalą taip pat ir viršnorminio vandens lygio atveju (apsaugant nuo perpildymo). 

Hipochloritas dozuojamas dozavimo siurbliais D01A ir D01B, aprūpintais debito valdymo matuokliais. 

Pavyzdžių paėmimo siurblys D03 perpumpuoja vandenį į likutinio chloro koncentracijos matuoklį 

CLT028, kuris reguliuoja dozavimo kiekius. 

Permanganato tirpalas paruošiamas paruošimo bake T-08 ir saugomas bake T-09. Lygio matuoklis 
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matuoja tirpalo lygį bake T-09 ir perduoda aliarmo signalą “Per aukštas lygis bake” ir “Bako 

perpildymas”. 

Permanganatas dozuojamas dozavimo siurbliais D02A ir D02B. 

Atgalinio plovimo siurbliai 

Yra sumontuota trys atgalinio plovimo siurbliai P02A, P02B ir P02C, su vožtuvais ir varikliais, valdomais 

dažnio keitikliais, kurie įgalina sureguliuoti atgalinio plovimo greitį. Lygio matuoklis esantis atgalinio 

plovimo vandens bake, perduoda aliarmo signalą per žemo vandens lygio atveju ir blokuoja siurblius. 

Srautas matuojamas debito matuokliu FT039. 

Slėginiai ventiliatoriai 

Sumontuota du slėginiai ventiliatoriai AB01A ir AB01B, patiekiantys reikiamą atgaliniam plovimui oro 

srautą. Šie ventiliatoriai su vožtuvais. Vienas ventiliatorius laikomas rezerve. 1 Pakopos filtrams, 

reikalingas didesnio greičio oro srautas, nei 2 Pakopos filtrams. Vis dėlto didesnis 2 Pakopos filtro 

paviršiaus plotas, subalansuoja greitį iki šiems filtrams reikalaujamo greičio, be slėginių ventiliatorių 

našumo keitimo. 

Atgalinis plovimas 

Atgalinis filtrų plovimas paleidžiamas rankiniu būdu, po tam tikro laiko, kai užsikemša atskiras filtro 

blokas, arba normaliu režimu, po atitinkamo laiko arba praradus pagrindinį filtrų pralaidumą, 

automatiškai paleidžiamas filtrų atgalinis plovimas, įvertinant kuris įvykis atsitiko pirmiau. 

Atgalinio plovimo veiksmų seka: 

 Filtravimas Žemyn, kai uždaroma vandens tiekimo vamzdyno sklendė ir sumažinamas vandens 
lygis filtro bloke.  

 Oras / Oras-Vanduo atgalinis plovimas, uždaromas išvadinis vožtuvas ir atidaromas išvadinis 
vožtuvas panaudotam atgalinio plovimo vandeniui. Oras tiekimas vienu iš slėginių ventiliatorių 
AB01A ir AB01B. Atgalinio plovimo vanduo pumpuojamas iš bako T-02 ir atgalinio plovimo 
siurbliai P02A, P02B ir P02C veikia valdomi dažnių keitikliais, sureguliuojant reikiamą atgalinio 
plovimo srauto greitį. Po tam tikro laiko slėginio vandens tiekimo vamzdyno sklendė atsiveria ir 
sureguliuojama pateikti greičio svyravimus filtro bloke 5 m/h. 

 Stabilizacijos pauzė, sustabdžius ventiliatorius. 

 Skalavimas, sustiprėjus atgalinio plovimo srautui. 

 Stabilizacija ir užpildymas, sumažėjus atgalinio plovimo srautui iki nulio. Išvadinis vožtuvas 
užsidaro ir pilnai atsiveria slėginio vandens tiekimo vamzdžio sklendė, užpildant filtro bloką 
vandeniu. 

 Paleidimas, kai filtro blokas vėl pradeda filtruoti ir atgalinio laiko atskaitos matuoklis nustatomas 
pradinei padėčiai (Laiko atskaitai nuo paskutinio plovimo) ir paleidžia atgalinio plovimo sistemą 
kito filtrų bloko apdorojimui. 

Panaudotas atgalinio plovimo vanduo surenkamas bake T-04, prieš išleidžiant į kanalizacijos kolektorių. 

Lygio matuoklis LT  161 perduoda aliarmo signalą per aukšto vandens lygio atveju. 

82 pav. Vandens valymo veiksnių aprašymas 

 

Interneto svetainė: WWW.KAUNOVANDENYS.LT 

UAB „Kauno vandenys” paskirtis – aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis 

sąnaudomis tiekti geros kokybės vandenį vartotojams, surinkti bei valyti nuotekas.  

Bendrovės tinklalapyje pateikiama operatyvi informacija apie kiekvieną dieną Tinklų skyriaus 

atliekamus darbus, susipažinti su aktualia vartotojams informacija. 

http://www.kaunovandenys.lt/
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Bendrovės Tinklų skyrius atlieka vamzdynų profilaktinius praplovimus, tiria naujai klojamų 

bei jau veikiančių vamzdynų būklę, nustato tikslią nutekėjimo vietą bei tikslią vamzdynų paklojimo 

vietą. Naudoja polietileninių vamzdžių sujungimą suvirinant. Taiko vakuuminę kanalizaciją. Tinklų 

skyriaus Vandens apskaitos prietaisų tarnyba atlieka vandens skaitiklių patikrą cecho laboratorijoje, 

vandens skaitiklių einamąjį ir vidutinį remontą, ekspertizes skaitiklių paklaidos 

nustatymui. Vandens tyrimo laboratorija atlieka geriamojo vandens kokybės tikrinimą bei išsamią 

cheminę analizę nuotėkų, paviršinio vandens ir dumblo tyrimus.  

 

  



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

438 

                                              Mokymų medžiaga 

 

6 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS 

 

6.1. UŽDUOTIES (OPERACIJOS ATLIKIMO) APRAŠYMAS 

 

Užduoties objektas – vandens tiekimo ir gerinimo įrenginiai. 

 

Užduoties tikslas – sujungti vandens tiekimo ar gerinimo įrangos flanšines ir sriegines jungtis. 

 

Užduočiai atlikti reikės: santechniko įrankių komplekto, sandarinimo medžiagų. 

 

Užduoties atlikimo aplinka / sąlygos – pastato vandentiekio įvado patalpa.  

 

Užduoties atlikimui reikalinga technologinė dokumentacija: montuojamos įrangos montavimo 

schemos. 

 

Užduoties aprašymas: 

3. Savarankiškai numatyti armatūros tvirtinimą ir pritvirtinti reikiamą armatūrą prie grindų ir 

prie sienos. 

4. Sujungti armatūros flanšines, sriegines jungtis. 

5. Išbandyti hidrauliškai sumontuotą įrenginį. 
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6.2. ATLIKTO DARBO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Vertinimo kriterijai: 

 

 Užduotis atlikta iki pabaigos per jai skirtą laiką. 

 Užduotis atlikta kokybiškai, laikantis technologinės dokumentacijos reikalavimų. 

 Užduotis atlikta pagal pateiktą savarankiškos užduoties aprašymą, sujungimai sandarūs. 

 Užduotis atlikta savarankiškai. 
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MODULIS S.6.4. BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS IR 

EKSPLOATAVIMAS 

 

1 MOKYMO ELEMENTAS. BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ MONTAVIMO IR 

EKSPLOATAVIMO DARBŲ PLANAVIMAS, TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ 

ORGANIZAVIMAS UAB „MAGISTRALĖ” 

 

1.1. UAB „MAGISTRALĖ” STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGINIO PROJEKTO 

PAVYZDYS 

 

UAB ,,Magistralė” Statybos darbų technologinio projekto pavyzdys pateiktas šios programos 

B.6.1. modulio pirmojo elemento 1.2. skyriuje – 11 lapas. 
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1.2. UAB „MAGISTRALĖ” NAUDOJAMŲ TECHNINIŲ DOKUMENTŲ (STATYBOS 

DARBŲ TECHNOLOGINĖS KORTELĖS, ĮSAKYMŲ DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ 

PASKYRIMO), STATYBVIETĖS PLANŲ, STROPAVIMO IR SANDELIAVIMO 

SCHEMŲ, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS DOKUMENTŲ (PASKYROS – 

LEIDIMO, PASKYRŲ LEIDIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALO, ĮPAREIGOJIMO 

PAŠALINTI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ DOKUMENTŲ 

REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS), NURODYMŲ DARBUI TRANŠĖJOSE, IŠKASŲ 

FORMAVIMUI, KROVINIŲ STROPAVIMO STROPAIS IR SAUGAUS DARBO 

UŽDAROSE ERDVĖSE METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PAVYZDŽIAI 

 
 

83 pav. UAB ,,Magistralė” direktoriaus įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo 
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84 pav. UAB ,,Magistralė” darbų atlikimui pavojingų arba kenksmingų veiksnių veikimo vietose paskyra-leidimas 
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85 pav. UAB ,,Magistralė” paskyrų-leidimų registravimo žurnalas 
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86 pav. UAB ,,Magistralė” įpareigojimas pašalinti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų 

pažeidimus 
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87 pav. UAB ,,Magistralė” darbų nesutvirtintose tranšėjose atlikimo rekomendacijos 
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88 pav. UAB ,,Magistralė” darbų sutvirtintose tranšėjose atlikimo rekomendacijos 
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89 pav. UAB ,,Magistralė” saugaus darbo uždarose erdvėse metodinių rekomendacijų pavyzdžiai 
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90 pav. UAB ,,Magistralė” nurodymai šlaitinių iškasų formavimui 
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91 pav. UAB ,,Magistralė” tranšėjos skersinio vertikaliojo pjūvio schema 

 

92 pav. UAB ,,Magistralė” trumpiausio leistino atstumo nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios mašinos atramos 

schema 
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93 pav. Stropavimo ir sandėliavimo schema 

 

 

94 pav. Šilumos kameros pjūvis 
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95 pav. Statybos planas 
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Interneto svetainė: WWW.WAVIN.LT 

Wavin – įmonių grupė su centrine būstine Zwolle’s mieste, Olandijoje. Tai didžiausias 

plastikinių vamzdžių tiekėjas Europoje, siūlantis plačiausią produkcijos asortimentą, išvystęs 

geriausią klientų aptarnavimo sistemą, glaudžiai bendradarbiaujantis tiek su galutiniais vartotojais, 

tiek užsakovais. Wavin – lyderis naujovių diegime. 

Wavin internetinėje svetainėje galima rasti informacijos apie įmonę, nuotekų valymo 

skirstymo, centralizuoto ir vietinio nuotekų valymo technologijų naujoves. Susipažinti su Wavin 

technologijų ir naujovių įmonės mokslinius tyrimais, pamatyti siūlomus gaminius, jų kainas ir rasti 

gaminių pardavimo vietas. Be to, galima pasižiūrėti reprezentacinių projektų su įrengtomis 

plastikinių vamzdžių sistemomis Lietuvoje ir kitose šalyse fotografijų galeriją, filmą apie Wavin 

naujoves.    

Interneto svetainė: WWW.STATYBOSTAISYKLES.LT 

Interneto svetainėje pateikta minimalių statybos darbų technologijų ir kokybės reikalavimų 

sistema. Čia galima rasti statybos taisykles, šalia suformuoti gerosios statybos praktikos pavyzdžiai 

bei naujausios statybos technologijos. 

Interneto svetainėje galima susipažinti su UAB ,,WAVIN BALTIC” statybos taisyklėmis ST 

210734350.01:2010 „Plastikinių lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistemų įrengimas”, statybos 

taisyklėmis ST 210734350.06:2012 „Wavin PVC drenažo sistemų įrengimas”, statybos taisyklėmis 

ST 210734350.05:2012 „Wavin plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemų įrengimas” ir 

statybos taisyklėmis ST 210734350.04:2011 „Wavin plastikinių slėgiminių vamzdynų sistemų 

įrengimas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wavin.lt/
http://www.statybostaisykles.lt/
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2 MOKYMO ELEMENTAS. MEDŽIAGŲ PARINKIMAS, ĮRANGOS IR ĮRANKIŲ 

PARUOŠIMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ MONTAVIMUI IR 

EKSPLOATAVIMUI  UAB „MAGISTRALĖ”  

 

2.1. UAB „MAGISTRALĖ” STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGINIO PROJEKTO 

PAVYZDYS 

 

UAB ,,Magistralė” Statybos darbų technologinio projekto pavyzdys pateiktas šios programos 

B.6.1. modulio pirmojo elemento 1.2. skyriuje – 11 lapas. 
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 2.2. „WAVIN” TECHNINIS KATALOGAS „LIETAUS NUOTEKŲ 

TVARKYMAS”  

 

 
 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

465 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

466 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

467 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 
 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

468 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

469 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

470 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

471 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

472 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

473 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 
 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

474 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

475 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 
 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

476 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

477 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

478 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

479 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 
 

95 pav. UAB ,,Magistralė" techninis katalogas ,,Lietaus nuotekų tvarkymas" 
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INTERNETO SVETAINĖ: WWW.WAVIN.LT 

Wavin internetinėje svetainėje galima rasti informacijos apie įmonę, vamzdžių, jungiamųjų 

dalių, armatūros, įrangos, prietaisų, gaudyklių, bioįkrovų, įrankių bei sandarinimo medžiagų, 

buitinių nuotekų valymo įrenginių naujoves. Susipažinti su Wavin technologijų ir naujovių įmonės 

mokslinius tyrimais, pamatyti siūlomus gaminius, jų kainas ir rasti gaminių pardavimo vietas. Be to, 

galima pasižiūrėti reprezentacinių projektų su įrengtomis plastikinių vamzdžių sistemomis 

Lietuvoje ir kitose šalyse fotografijų galeriją, filmą apie Wavin naujoves.    

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.TRAIDENIS.LT 

UAB ,,Traidenis” – bendrovė, gaminanti ir montuojanti nuotekų valymo įrenginius. Interneto 

svetainėje galima rasti informacijos apie bendrovę, jos atliktus darbus, įvertinimus bei 

apdovanojimus. Be to, svetainėje pateiktas detalus produktų aprašymas, vaizdinė medžiaga. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.STATYBOSTAISYKLĖS.LT 

Interneto svetainėje pateikta minimalių statybos darbų technologijų ir kokybės reikalavimų 

sistema. Čia galima rasti statybos taisykles, šalia suformuoti gerosios statybos praktikos pavyzdžiai 

bei naujausios statybos technologijos. 

Interneto svetainėje galima susipažinti su UAB ,,WAVIN BALTIC” statybos taisyklėmis ST 

210734350.01:2010 „Plastikinių lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistemų įrengimas”, statybos 

taisyklėmis ST 210734350.06:2012 „Wavin PVC drenažo sistemų įrengimas”, statybos taisyklėmis 

ST 210734350.05:2012 „Wavin plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemų įrengimas” ir 

statybos taisyklėmis ST 210734350.04:2011 „Wavin plastikinių slėgiminių vamzdynų sistemų 

įrengimas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wavin.lt/
http://www.traidenis.lt/
http://www.statybostaisyklės.lt/
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3 MOKYMO ELEMENTAS. BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS  

IR EKSPLOATAVIMAS BEI ATLIKTŲ DARBŲ KOKYBĖS VERTINIMAS UAB 

„MAGISTRALĖ” 

 

3.1. UAB „MAGISTRALĖ” ŽEMĖS DARBŲ, TIESIANT VAMZDYNUS, 

TECHNOLOGINĖS KORTELĖS TK-1 RUOŠINYS 

 

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  „MAGISTRALĖ” 

(KODAS 133005486) 

 

 

TVIRTINU: 

UAB „Magistralė”  

Direktorius 

_______________________ 

        (Parašas) 

Adomas Vaišvila 

_______________________ 

               (Data) 
                             

ŽEMĖS DARBŲ, TIESIANT VAMZDYNUS 

TECHNOLOGINĖ KORTELĖ  TK1 
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     1. ŽEMĖS DARBŲ SUDĖTIS 

21. Statybvietės paruošimas. 

22. Paviršinio vandens nuvedimo ir gruntinio vandens lygio žeminimo priemonių (griovių, drenažo, adatinių filtrų) 

sumontavimas. 

23.  Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į savivarčius arba supilant gruntą šalia tranšėjos. 

24. Tranšėjos, darbinių duobių sutvirtinimų skydų montavimas. 

25. Tranšėjos dugno kasimas kastuvais (rankiniu būdu).  

26. Išlyginamojo sluoksnio po vamzdynais įrengimas. 

27. Vamzdžių ir jų fasoninių dalių sumontavimas. 

28. Pirminis vamzdžių užpylimas. 

29. Tranšėjos užpylimas gruntu (smėliu). 

30. Grunto tankinimas. 

 

2. TECHNOLOGINIŲ OPERACIJŲ APRAŠYMAS 

1. Statybvietės paruošimas. Nužymima trasos, vamzdžių tiesimo ašys. Iškviečiami žemės darbų vykdymo 

vietoje esančių požeminių komunikacijų savininkų atstovai, nurodant tikslų darbų pradžios laiką ir vietą. Įrengiami 

apsauginiai, signaliniai aptvarai, įspėjamieji ir draudžiantieji ženklai. 

Darbuotojai, paskirti dirbti į statybvietę, supažindinami su darbų technologijos projektu, apmokomi 

(instruktuojami) saugaus darbo metodų. Pavojingiems darbams išduodamas paskyra-leidimas. 

Išardoma esama danga (jeigu reikia). Išardyta danga perduodama atliekų tvarkytojui arba perdirbimui. Grunto 

kasimo vietoje pašalinamas viršutinis augalinis grunto sluoksnis. 

                      1 schema. Iškasos pjūvis. 

2. Paviršinio ir gruntinio vandens pašalinimas. Paviršinis ar atmosferinis vanduo kasamoje tranšėjoje 

pašalinamas siurbliais, papildomais drenažiniais vamzdynais ar nusausinimo grioviais.  

Įrengiamas gruntinio vandens lygio žeminimas. Adatiniai filtrai pastatomi 0,75 m arba 1,5 vienas nuo kito, ne 

arčiau 0,5 m nuo iškasos krašto. Pirma pastatomi adatiniai filtrai būsimos iškasos vietoje, pažeminamas gruntinio 

vandens lygis ir iškasama pirmoji duobės pakopa. Po to montuojamas antras adatinių filtrų aukštas, toliau žeminamas 

gruntinio vandens lygis ir kasama antroji duobės pakopa. Pradėjus žeminti gruntinio vandens lygį antro aukšto 

adatiniais filtrais, galima išmontuoti pirmojo aukšto filtrus.  

Draudžiama lipti ir dirbti iškasose, iš kurių nepašalintas vanduo. 

3.Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į savivarčius arba supilant gruntą šalia tranšėjos.  

   Įvertinamos grunto savybės: grunto rūšis, būklė, drėgnis. Pagrindinės savybės, įtakojančios žemės kasimo 

technologiją ir darbo sąnaudas yra tūrio masė, drėgnis, sukibimas, purumas, natūralaus šlaito kampas, išplovimas. 

Gruntai skirstomi į uolinį ir neuolinį. Uoliniai gruntai yra vientisos  arba supleišėjusios struktūros. Uoliniai gruntai 

būna rišlieji arba birieji. Rišlieji – augalinis molio (molio >30%), priemolio (molio nuo 10 iki 30%), priesmėlio  

(molio nuo 3 iki 10%). Birieji gruntai – smėlis(dalelių skersmuo iki 2 mm, molio iki 3 %), žvyras (dalelių skersmuo 

virš 2 mm). Gruntai turintys iki 5 % drėgnės vadinami sausais, nuo 5 iki 30 % - drėgnais ir daugiau kaip 30 % 

drėgmės šlapiais. 

      Tranšėja  pradedama kasti nuo žemiausios trasos vietos.  

Tranšėjos stačiais kraštais kasimas. Statūs tranšėjos šlaitai gali būti nesutvirtinami kasant negilias tranšėjas 

natūralaus drėgnumo gruntuose, kur nėra gruntinio vandens. Šiuo atveju tranšėjų gylis negali viršyti: smėliniuose ar 

žvėringuos gruntuose – 1m, priesmėlyje – 1,25; priemolyje ir molyje – 1,5 m. Gilesnių arba drėgnuos gruntuose kasamų 

tranšėjų statūs šlaitai turi būti sutvirtinti tranšėjų sutvirtinimo skydais. 
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Tranšėjos lėkštais kraštais kasimas. Kasant tranšėjas su lėkštais šlaitais didžiausieji leistinieji tranšėjų nuolydžiais 

pateikti [1] lentelėje: 

1 lentelė 

Gruntas Šlaitų nuolydžiais priklausomai nuo gylio, m 

0-1,5 m 1,5-3,0 m 3,0-5,0 m 

Smėlis, žvyras 

 

63° 

1:0,5 

45° 

1:1 

45° 

1:1 

Priesmėlis 

 

76° 

1:0,25 

56° 

1:0,67 

50° 

1:0,85 

Priemolis 

 

90° 

1:0 

63° 

1:0,5 

53° 

1:0,75 

Molis 

 

90° 

1:0 

76° 

1:0,25 

63° 

1:0,5 

 

Molingas gruntas (molis) taip pat gruntas iškastas iš tų vietų, kur vamzdynai tiesiami po važiuojamąja kelio 

dalimi, išvežamas į sąvartą. Plačiose ir vidutinio pločio perkasose transporto priemonės statomos iš abiejų pusių, o 

siaurose perkasose – iš vienos. Transporto priemonės į pakrovimo vietą privažiuoja orientuodamiesi į gaires, kurios 

statomos atsižvelgiant į ekskavatoriaus kaušo ilgį, kaušo posūkio kampą. 

Iškastas gruntas šalia tranšėjos pilamas ne arčiau nei 0,6 m nuo tranšėjos krašto. 

2 schema.  Darbo technologinė bei transporto išdėstymo schema. 

4. Tranšėjos sutvirtinimų skydų montavimas. Iškasose sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą, 

sutvirtinimai nuleidžiami kas 0,5 m. Inventoriniai tranšėjų sutvirtinimai (tipo Krings KS 100) montuojami laikantis 

gamintojo eksploatacijos instrukcijos . Pastačius sutvirtinimus viršutinė dalis virš iškasos krašto turi būti išsikišusi ne 

mažiau kaip 15 cm. Rišliuose gruntuose (molio ir priemolio) iki 3 m gylio tranšėjas vertikaliomis sienomis 

ekskavatoriais leidžiama kasti be sutvirtinimų. Į tranšėją galima lipti tik, kai yra įrengti tranšėjos sienų sutvirtinimai.  

 Jeigu nėra galimybės naudoti inventorinius iškasų, duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus, reikia naudoti sutvirtinimus, 

pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus.  

3 schema. Tranšėjos sutvirtinimų skydų montavimas 

4 schema.  Transporto priemonių pastatymo schema šalia sutvirtintų tranšėjų. 

5 schema.  Transporto priemonių pastatymas šalia nesutvirtintų tranšėjų. 

7. Tranšėjos dugno kasimas kastuvais (rankiniu būdu).  

Pagrindas po vamzdynais. Kasant tranšėją ekskavatoriumi, paliekamas 5-7 cm nejudintas grunto sluoksnis iki 

tranšėjos dugno projektinio lygio. Šis gruntas iškasam 

6.Išlyginamojo sluoksnio po vamzdynais įrengimas. 
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Pagrindas po vamzdynu įrengiamas, atsižvelgiant į grunto laikančiąją galią ir apkrovas, t.y. sutankinamas, taikant tokius 

statybos metodus, kurie nepablogina pagrindo kokybės, apsaugo nuo mechanizmų, išmirkimo, sušalimo. Atsitiktiniai 

grunto perkasimai pagrindo lygyje užpilami smėlingu gruntu. Gruntas sutankinamas. 

Visuose gruntuose, išskyrus uolinius, sudurpėjusius, dumblius, vamzdžiai gali būti klojami ant gamtinio nepažeistos 

struktūros prieš tai jį išlyginant ir, jei reikia, profiliuojant gruntą taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. 

Uoliniuose gruntuose turi būti numatytas pagrindo išlyginimas smėliniu gruntu 10 cm virš uolienos iškyšų.  

Drėgnuose-rišliuose, molinguose gruntuose (priemolis, molis) būtinumas įrengti smėlio paklotą nustatomas 

atsižvelgiant į gruntinio vandens horizonto pažeminimą, taip pat į vamzdžių tipą; Dumbliuose, sudurpėjusiuose ir 

kituose vandeniu įsotintuose gruntuose turi būti įrengiamas dirbtinis pagrindas; 

Išlyginamajam sluoksniui naudojamas smėlis, žvyras arba skalda, jeigu techniniame projekte nėra specialių nurodymų. 

Naudojamo žvyro ar smėlio sudedamųjų dalelių dydis negali būti didesnės nei 20 mm. 8-20 mm dalelių kiekis neturi 

viršyti 10 proc. Skaldos maksimalus dalelių dydis neturi viršyti 16 mm, skaldą pagrindui galima naudoti, kai vamzdžių 

skersmuo  100 mm.  

Išlyginamasis sluoksnis (pagrindas) turi būti perduodamas techninės priežiūros inžinieriui. Pagrindo kokybė nustatoma 

bandymais (fiksuojama statybos darbų žurnale). Pagrindo grunte neturi būti medienos atliekų, pluoštinių medžiagų, 

statybinių atliekų ir kitų šiukšlių. 

7. Vamzdžių ir jų fasoninių dalių sumontavimas. Patikslinama vamzdžių klojimo trasos ašis, trasos posūkiai, 

peraukštėjimai. Į tranšėjos dugną nuleidžiami vamzdžiai. Vamzdžiai sudedami taip, kad į juos nepatektų paviršinis 

vanduo, purvas ir pan. Fasoninės vamzdžių dalys, armatūra patikrinamos, nuvalomos nuo purvo, sniego, tepalų ir kt..  

Vamzdis klojamas ant grunto arba išlyginamojo sluoksnio 

Montuojant vamzdyną šaltyje būtina patikrinti ar movose, tarpikliuose nėra ledo. Krentant temperatūrai, mažėja 

vamzdžio atsparumas smūgiams. Apie -20° C temperatūra yra laikoma ribine. Slėginių vamzdynų hidraulinis bandymas 

atliekamas pagal SFS 3115.  Slėginiame vamzdyne draudžiama daryti pneumatinį bandymą. Sandarumo bandymą reikia 

atlikti baigus tiesti vamzdyną, net jei jis ne iš karto pradedamas eksploatuoti.  

Nuotėkų vamzdynų kryptis keičiama šuliniuose, o slėginiuose vamzdynuose naudojamos alkūninės jungtys. 

Slėginiuose lauko nuotekose turi būti įrengiamos atramos vamzdžių horizontalių ir vertikalių posūkių vietose (kai 

atsiradusių įtempimų negali perimti vamzdžių jungtys). Jei vamzdžiai sujungiami movomis, esant darbo slėgiui iki 1,0 

MPa ir posūkio kampui, mažesniam kaip 10º, leidžiama atramų neįrengti. 

 Leistina vamzdžių kryptį keisti lenkiant vamzdžius. Negalima vamzdžius lenkti juos šildant. Lenkiamus 

vamzdžius su movinėmis jungtimis reikia įtvirtinti, kad lenkimas jungtyje nesudarytų papildomos apkrovos. PE 

vamzdžių kryptis dažniausiai keičiama juos lenkiant. Betoninė atrama lenkimo vietoje – nereikalinga. 

Nerekomenduojama lenkti vamzdžių, kurių DN 200 mm. 

Vamzdžių klasifikacija: 

PVC lygiasieniai nuotėkų vamzdžiai Klasė N Klasė S 

SR (kN/m²) 4 8 

SDR (D/s) 41 34 

 

Ultra  nuotėkų vamzdžiai  Klasė S 
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SR (kN/m²)  8 

 

PVC slėgio nuotėkų (vandentiekio) vamzdžiai Sigma 125 Sigma 100 

Saugumo koeficientas  2 2,5 

SDR (D/s) 41* 34* 

PN (bar) 6** 6** 

 

PE slėgio nuotėkų (vandentiekio) vamzdžiai PE 80 PE 100 

SDR (D/s) 17* 26* 

PN (bar) 6,3** 6,3** 

 

* galimi ir kiti SDR variantai. 

** galimos ir kitos slėgio klasės. 

N klasės nuotėkų vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje. 

S klasės vamzdžiai klojami iki 0,8 m gylyje arba giliau nei 6,0 m. Slėgio nuotėkų sistemose naudojami tie patys 

PVC arba PE vamzdžiai ir jungiamosios dalys, kaip ir vandentiekio sistemose. 

8. Pirminis vamzdžių užpylimas. Pirminiu (apsauginiu) užpylimu vadinamos medžiagos, pilamos aplink 

vamzdį ant išlyginamojo sluoksnio.  Pirminio užpylimo sluoksnio storis virš vamzdžio, kurio DN  160 mm) turi būti 

ne mažesnis nei 300 mm. Jei vamzdžio skersmuo DN  160 mm), pirminio užpylimo sluoksnis gali būti plonesnis, bet 

ne mažiau 150 mm, jeigu nėra techniniame projekte numatyta kitaip. Pirminio užpylimo medžiagos kokybė turi būti 

tokia pati kaip ir išlyginamojo sluoksnio. Medžiagos negali būti sušalusios. Priminio užpylimo sluoksnis turi būti 

formuojamas klojant vamzdį. Tokiu būdu vamzdis apsaugomas nuo akmenų ir grumstų, krentančių nuo tranšėjos kraštų. 

Nuo pirminio užpylimo medžiagos kokybės ir tankumo tiesiogiai priklauso vamzdžio atsparumas ir deformacija. 

Itin rūpestingai turi būti suformuotas iki vamzdžio pusės siekiantis užpylimo sluoksnis. Teisingai sutankintas užpildas 

tolygiai prilaiko vamzdį ir saugo nuo šoninės, išilginės ir viršutinės apkrovos. Medžiagos pilamos į tranšėją atsargiai, 

kad nepažeistų vamzdžių ir nepajudintų jų iš vietos. 

          9.  Tranšėjos užpylimas gruntu (smėliu).  

Užpilant tranšėjas gruntu,  iš tranšėjų ar duobių turi būti pašalintas vanduo priemonėmis, numatytomis 2 punkte. 

Neurbanizuotoje vietovėje galima naudoti tranšėjos iškastą žemę, prieš tai užpylus vamzdynus pirminiu apsauginiu 

smėlio sluoksniu. Urbanizuotoje vietovėje galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos, 

dažniausiai smėlis. 

Tranšėjos užkasamos sutankinant sluoksniais kas 0,3 m.   

6 schema. Tranšėjos užpylimo schema.     

12. Grunto tankinimas. Tankinimui naudojama įvairi įranga. Užpildą iš šonų galima sutankinti, suminant 

kojomis. Tankinant gruntą mechaniniu būdu, tankinama atskirais sluoksniais kas 0,3 m.  
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Virš vamzdžio mechaniniu būdu tankinama tik tada, kai pirminio užpylimo sluoksnio storis virš vamzdžio  300 mm. 

Išlyginamojo sluoksnio ir pirminio užpylimo tankumo koeficientas turi būti  0,9. Urbanizuotoje vietovėje galutinis 

užpylimas tankinamas taip pat iki  0,9 koeficientas. 

Pirmasis pirmojo užpylimo sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio skersmens. 

Tankinama atsargiai, kad vamzdis nepajudėtų iš vietos.  

Sėkmingas tankinimo rezultatas priklauso nuo medžiagos grūdėtumo, drėgmės, tankinamo sluoksnio storio, 

naudojamos įrangos ir temperatūros. Sutankinimo kokybė nustatoma bandymais (fiksuojama statybos darbų žurnale). 

Tankinimo darbų rezultatai perduodami techninės priežiūros inžinieriui. 

 

3. STATYBOS PROCESO TECHNINIAI IŠTEKLIŲ IR DARBO SĄNAUDŲ RODIKLIAI 

Eil. 

Nr. 

Darbo pavadinimas Resursų 

pavadinimas 

Medžiagos  Mato 

vienetas 

Norma Kiekis 

1.  Statybvietės paruošimas Ekskavatorius   vnt. 1 1 

  Brigada 

(3 žmonės) 

 

vnt. 1 1 

       

2.  Paviršinio ir gruntinio vandens 

pašalinimas 

Brigada 

(2 žmonės) 

 

vnt. 1 1 

  Vandens siurblys  vnt. 1 1 

  Adatiniai filtrai   k-tas 1 1 

  Ekskavatorius   vnt. 1 1 

3. Tranšėjos kasimas      

 Grunto kasimas ekskavatoriumi, 

kasant į sankasą 

Ekskavatorius   
vnt. 1 1 

  Brigada 

(1 žmogus) 

 

vnt. 1 1 

4. Tranšėjos sutvirtinimų montavimas Ekskavatorius  vnt. 1 1 

  Inventoriniai 

sutvirtinimai 

 
k-tas 1 1 

  Brigada  

(3 žmonės) 

 

vnt. 1 1 

5. Tranšėjos dugno lyginimas (grunto Brigada  vnt. 1 1 
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kasimas rankiniu būdu) (1 žmogus) 

6. Išlyginamojo sluoksnio po vamzdynais 

įrengimas 

Ekskavatorius   
vnt. 1 1 

  Vibroplūktuvas  vnt. 1 1 

  Brigada 

(1 žmogus) 

 

      vnt. 1 1 

   Smėlis  m
3
 52 52 

7. Vamzdžių ir fasoninių dalių 

montavimas 

Ekskavatorius 

 

      vnt. 

 

       

1 

 

 

1 

 

 

  Brigada  

(3 žmonės) 

 

vnt. 1 1 

  Suvirinimo 

aparatas 

 
vnt. 1 1 

 Slėginiai vandentiekio vamzdžiai  

 

Slėginiai vandentiekio vamzdžiai 

(įvadai gyventojams)  

Slėginis buitinių nuotekų tinklas 

 

F1- ūkinių nuotekų tinklas 

 

 

 

 

 Vamzdžiai 

PE Ø110 

Vamzdžiai 

PE Ø50 

Vamzdžiai 

PE Ø90 

 Vamzdžiai  

PVC Ø250,  

VamzdžiaiP

VC Ø200 

Vamzdžiai 

PVC Ø160 

      

      m 

 

      m 

 

      m 

 

m 

 

m 

 

      m                                

 

 

 

 

1470 

 

   13 

 

 276 

 

  3 

 

1200 

 

115 

   Fasoninės 

dalys 

 

vnt.   64 

8. Pirminis vamzdžių užpylimas, 

sutankinant 

Ekskavatorius   
vnt. 1 1 
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  Vibroplūktuvas  vnt. 1 1 

  Brigada 

(2 žmonės) 

 

vnt. 1 1 

       

9. Tranšėjos užpylimas       

  Tranšėjos, užpylimas gruntu Ekskavatorius  vnt. 1 1 

  Vibroplūktuvas  vnt. 1 1 

  Brigada 

(3 žmonės) 

 

vnt. 1 1 

 

4. KOKYBĖS KONTROLĖS SCHEMOS SU DIDŽIAUSIAIS LEISTINAIS  NUOKRYPIAIS  

Technologinių vamzdynų  montavimo darbai. 

Eil. 

Nr. 

Technologinės 

operacijos 

pavadinimas 

Kontroliuo 

ja ir atsako 

Kaip atliekama 

kontrolė 

Kada atliekama 

kontrolė 

Pastabos 

1. 

Medžiagų 

transportavimas ir 

priėmimas 

Tiekimo 

firma, 

statinio 

statybos 

vadovas 

(SSV) 

Vizualiai, 

sutikrinimas 

atitikimas 

dokumentams 

Iškrovimo ir 

pakrovimo metu 
 

2. 
Trasos nužymėjimas 

Geodezinink

as 

Geodeziniais 

prietaisais 
Iki darbų pradžios  

3. 

Tranšėjos kasimas SSV Vizualiai Kasimo metu 

 

Tranšėjos plotis 

klojimo gylyje 

B=D vamzd.+0,6m 

4. 
Tranšėjos pagrindo 

paruošimas ir 

užfiksavimas 

SSV 

Vizualiai 

Geodeziniais 

prietaisais 

Įruošus pagrindą 

 

Sutankinama iki 

K≥0,95 

5. 
Nuotekų šalinimo 

linijos montavimas 
SSV 

Vizualiai 

Geodeziniais 

Montavimo metu 

Min.0,2% nuolydis. 
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prietaisais 

6. Vamzdyno dalinis 

užpylimas 
SSV Vizualiai Pripylimo metu 

30cm virš vamzdžio-

smėlis 

7. 

Sumontuotos  nuo 

tekų  šalinimo linijos 

pririšimas 

SSV 

Tyrinėjimo 

įmonės 

atstovas 

Vizualiai, 

nivelyras, ruletė 

Po sumontavimo 

ir dalinio 

pripylimo 

 

Max. leistinas 

nukrypimas iki 

d600mm-10mm 

>d600mm-15mm 

 

8. Vamzdyno galutinis 

užpylimas 
SSV Vizualiai 

Užpylus ir 

sutankinus 

Iškastos medžiagos, 

dalelių dydis ≤75mm 

9. Vamzdynų hidraulinis 

bandymas 
SSV Manometras 

Hidraulinio 

bandymo metu 
P band.=1,3Pnom. 

 

Į statybvietę atvežtus vamzdžius, smėlį, žvyrą, skaldą ir kitas medžiagas ir aminius priima darbų vykdytojas pagal 

gamintojo išduotas atitikties deklaracijas. Priimant juos, darbų vykdytojas turi patikrinti ar jie yra tokios pat markės, 

klasės, rūšies, kaip yra nurodyta gamintojo išduotose gamintojo deklaracijose, projektinėje dokumentacijoje bei 

užsakyme. 

Iškraunant vamzdžius turi būti surišti medžiaginiais diržais, jei keliama kranu, arba krautuvo šakės turėtų būti 

užapvalintais galais. Metaliniai laikikliai, kabliai arba grandinės negali liestis su vamzdžiais juos iškraunant. Pavieniai 

vamzdžiai nuimami nuo platformos horizontaliai. Pakuotėse gali būti ne daugiau kaip 4 vamzdžiai sudėti vienas ant 

kito. Per visą vamzdį turi būti sudėti mediniai įdėklai ne rečiau kaip 1 metro tarpais.  

Fasoninės dalys laikomos taip supakuotos kaip buvo gautos iš gamyklos. Sandarinimo tarpines reikia apsaugoti 

nuo šalčio, jos laikomos neuždėtos ir neįmontuotos. 

Skiedinys turi būti vienalytės konsistencijos. Būtina patikrinti ir jo slankumą. 

Į statybvietę atvežtos medžiagos ir gaminiai turi būti iškraunami ir sandėliuojami specialiai tam parengtoje 

aikštelėje, apsaugančioje nuo atmosferos veiksnių įtakos. 

Tranšėjos gylis bei nuolydžiai kontroliuojami periodiškai kasimo metu, lyginant projektinį gylį su faktiniu. Gylis 

bei nuolydžiai matuojami nivelyro pagalba. 

Tiesiant vamzdyną galimi nukrypimai nuo normos, jei jie nekenkia konstrukcijos eksploatavimui ir nepažeidžia  

vamzdynų struktūros.  

3.   DARBO VIETŲ SCHEMOS 

 

Ekskavatoriaus pastatymo schema. 

1 schema. Iškasos pjūvis. 
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Skaičiuojamas racionalus ekskavatoriaus kasimo gylis: 

hgk=0.7… 0.8h g.max; 

h g.max – didžiausias techniškai galimas ekskavatoriaus kasimo gylis. 

 

Skaičiuojamas ekskavatoriaus kasimo spindulys: 

Rk=0.7…0.99Rmax; 

Rmax - didžiausias techniškai galimas ekskavatoriaus kasimo spindulys. 

Skaičiuojami didžiausieji Rmax ir mažiausieji Rmin ekskavatoriaus kasimo spinduliai: 

Rmax=Rk-hgm; 

Rmax-R e.min-hgm; 

M – iškasų natūralaus šlaito koeficientas. 

 

Skaičiuojamas ekskavatoriaus pervažiavimo iš vienos vietos į kita atstumas: 

l= Rmax – Rmin; 

 

Skaičiuojamas atstumas nuo duobės krašto iki ekskavatoriaus stovėjimo vietos: 

p= g + n  l  R e.min . 

 

2 schema. 

 Darbo technologinė bei transporto išdėstymo schema. 

 

3 schema.  Tranšėjos sutvirtinimų skydų montavimas 
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4 schema.  Transporto priemonių pastatymo schema šalia sutvirtintų tranšėjų. 

              Transporto priemonių pastatymo schema šalia sutvirtintų tranšėjų. 

 

 

5 schema.  Transporto priemonių pastatymas šalia nesutvirtintų tranšėjų. 
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6 schema. Tranšėjos užpylimo schema. 

6 schema.                            Tranšėjos užpylimo schema

Įšalantis gruntas,

neįšalantis užpildas

D priklauso nuo

konkretaus atvejo

Urbanizuota vietovėNeurbanizuota vietovė

Netankinti mechaniniu būdu

Užpildas

žeme iš

tranšėjos

200 mm

Lengvai tankinama

žemė iš tranšėjos

D    90%

Pirminis užpylimas

D    90%

Išlyginamasis sluoksnis

Tankumo laipsnis D    90%
      150mm

 

7. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPRENDINIAI SU NURODYTOMIS 

KOLEKTYVINĖMIS IR ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS. 

Bendrosios nuostatos. 

         Prieš pradedant žemės darbus, požeminių komunikacijų vietos turi būti paženklintos. 

Gatvėse, pravažiavimuose, arti gyvenamųjų vietų esančios tranšėjos ir pamatų duobės turi būti aptvertos, ant 

aptvarų iškabinti įspėjamieji ženklai ir užrašai, o naktį įrengtas signalinis apšvietimas. 

Prieš žemės darbų vykdymo pradžią, veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių apsaugos zonose 

būtina suderinti su juos eksploatuojančiomis įmonėmis saugos priemones, vykdyti žemės darbus tik dalyvaujant 

jų atstovui ir įvykdyti jo nurodymus. 

Atkasti veikiančias inžinerines komunikacijas leidžiama tik kastuvais, atsargiai juos smeigiant, ypač tai svarbu 

atkasant elektros kabelius bei dujotiekio vamzdžius. 

Kabelių linijos apsaugos zona: žemės ruožas išilgai požeminės kabelių linijos, iš abiejų linijos pusių apribotas 

vertikaliomis plokštumomis, kurios yra nutolusios nuo kraštinių linijų konstrukcijų kraštinių taškų1 m, o į pastatų 

ir statinių pamatų pusę – 0,6 m nuotoliu. 
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Būtina nedelsiant sustabdyti darbus, jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje 

nenurodyti inžineriniai tinklai ar kiti inžineriniai statiniai. 

Kai statybvietėje eksploatuojamų požeminių inžinerinių tinklų  bei kitų inžinerinių statinių vietos tiksliai 

nežinomos, žemės darbus leidžiama vykdyti tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių įmonių atstovams. 

Natūralaus drėgnumo gruntuose, kai nėra gruntinio vandens ir arti nėra požeminių įrenginių, galima kasti pamatų 

duobes ir tranšėjas su vertikaliomis sienelėmis be atramų ne gilesnes kaip: 

1 m – smėlio ir žvyro gruntuose; 

1,25 – priesmėlio gruntuose; 

1,5 m – priemolio ir molio gruntuose. 

Lipti į duobes ir tranšėjas leidžiama ne siauresnėmis, kaip 0,6 m atremiamomis kopėčiomis. Iš duobės ar 

tranšėjos iškastą gruntą reikia laikyti ne arčiau kaip 0,6 m nuo jos krašto. Didžiausias duobės ar tranšėjos šlaitų 

statumas be sutvirtinimo natūralaus drėgnumo gruntuose pateikiamas  lentelėje: 

Grunto rūšis Iškasos gylis, m 

1,5 m 3,0 m 5,0 m 

Smėlis ir žvyras 1:0,5 1:1 1:1 

Priesmėlis 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Priemolis 1:0 1:0,5 1:0,75 

Molis 1:0 1:0,25 1:0,5 

Draudžiama: 

Kasti be tranšėjos sutvirtinimų įmirkusius smėlio, lioso ir supiltus gruntus. 

Lipti į tranšėją stačiais kraštais be tranšėjos sutvirtinimų. 

Kasti gruntą pasikasant. 

Darbuotojų sauga ir sveikatos reikalavimai, dirbant ekskavatoriais. 

Žemės kasimo darbus ekskavatoriais būtina vykdyti vadovaujantis technologine schema. Ekskavatoriais 

leidžiama dirbti asmenims ne jaunesniems kaip 18 metų amžiaus, praėjusiems medicininį patikrinimą, 

apmokytiems saugių darbo metodų ir turintiems pažymėjimą, leidžiantį valdyti ekskavatorių. 

Ekskavatoriaus mašinistas turi žinoti ir vadovautis ekskavatoriaus naudojimo instrukcija. Ji turi būti laikoma 

kabinoje ar kitoje lengvai prieinamoje vietoje. 

Minimalus ekskavatoriaus judančių dalių atstumas iki statybvietėje esančių objektų – 0,5 m. 

Draudžiama būti žmonėms ekskavatoriaus strėlės veikimo spindulio zonoje plius 5 m. 

Jeigu pavojingos zonos matomumas yra ribotas, turi būti paskirtas signalininkas arba naudojamos specialios 

stebėjimo priemonės (veidrodžių sistemos, vaizdo kameros ir pan.). Darbo pertraukos metu ekskavatorių reikia 

atitraukti nuo tranšėjos krašto ne mažesniu kaip 2 m atstumu, kaušą nuleisti ant žemės. Kaušas valymo metu turi 

būti nuleistas ant žemės. 
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Kelias kuriuo statybvietės ribose važiuoja ekskavatorius turi būti išlygintas, silpnuose gruntuose – sustiprintas. 

Važiuojančio ekskavatoriaus strėlė turi būti tiksliai nukreipta jo važiavimo kryptimi, o kaušas pakeltas nuo žemės 

0,5-0,7 m.  

Važiuoti ekskavatoriumi su pakeltu kaušu draudžiama. 

Važiuoti ekskavatoriumi, išskyrus ekskavatorių su ratine važiuokle, per dirbtinius statinius (viadukus, tiltus ir 

pan.) leidžiama tik gavus atitinkamų organizacijų leidimą. 

Važiuoti ekskavatoriumi plikšalos metu  galima tik tada, jeigu bus imtasi atitinkamų priemonių, neleidžiančių 

slysti jo ratams.  

Pergabenti ekskavatorių nuokalne arba įkalne, kai vietovės nuolydžio kampas didesnis už nurodytąjį pase, 

leidžiama tik vilkikais, dalyvaujant mechanikui ir darbų vadovui. 

Iš duobės ar tranšėjos iškastą gruntą reikia laikyti ne arčiau kaip 0,6 m nuo jos krašto.  

Atliekant darbus sutemus, ekskavatoriaus darbo vieta, grunto supylimo vieta turi būti apšviesta. 

 Draudžiama: 

 Pakraunant gruntą į automobilius, perkelti ekskavatoriaus kaušą virš automobilio kabinos, žemės kasimo darbus 

vykdyti be paskyros-leidimo požeminių komunikacijų bei elektros perdavimo oro linijų apsauginėse zonose. 

Kasti gruntą ekskavatoriumi arčiau kaip 50 cm iki požeminių statinių. 

Kasant elektros kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki 

kabelio. 

Dirbant būtina laikytis saugaus atstumo iki elektros energijos perdavimo laidų.  

Ekskavatoriaus mašinistas, dirbantis elektros energijos perdavimo laidų apsauginėje zonoje, privalo turėti 

elektrosaugos kvalifikaciją PK. 

Prisilietus prie elektros energijos perdavimo laidų būtina: 

Nedelsiant imtis priemonių atitolti nuo laidų (išvažiuoti, nuleisti arba pasukti į šalį strėlę). Jeigu to padaryti 

nepavyksta, mašinistas privalo perspėti aplinkinius, kad laikytųsi saugaus atstumo ir parašyti nedelsiant atjungti 

elektros srovę. Iki elektros srovės atjungimo mašinistas negali palikti kabinos. 

Artinantis griaustiniui, ekskavatoriaus mašinistas privalo palikti ekskavatorių ir pasislėpti saugioje vietoje. 

Siekiant išvengti elektros iškrovos smūgio, būti arti ekskavatoriaus perkūnijos metu draudžiama. 

Reguliuoti, valyti, tvirtinti ir tepti mechanizmus ir mazgus ekskavatoriaus darbo metu draudžiama. 

Draudžiama reguliuoti stabdžius pakėlus kaušą. Ekskavatorių pagal poreikį turi tikrinti kvalifikuoti specialistai. 

Patikrinimai turi būti atliekami ne rečiau kaip vieną kartą per metus. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, kasant tranšėjas: 

Naudoti tik išbandytus inventorinius tranšėjų sutvirtinimus; 

Montuojant ir naudojant sutvirtinimus būtina laikytis gamintojo instrukcijų nurodymų. 

Sujungiamos sutvirtinimų dalys turi būti sujungiamos jungėmis. 

Sutvirtinimų skydai turi išsikišti virš grunto paviršiaus ne mažiau kaip 5 cm. 
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Atstumas tarp sutvirtinimo skydo krašto ir iškasto grunto turi būti ne mažesnis kaip 60 cm. 

Kasant didesnio kaip 0,80 m pločio tranšėjas, būtina įrengti perėjimų tiltelius, kurių plotis ne mažesnis kaip 0,50 

m. 

Jei kasamų tranšėjų gylis viršija 1,30 m, perėjimo tilteliai turi turėti iš abiejų pusių šonų turėklus. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinus iškasos sienų. Darbų vadovas privalo 

nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus šlapius gruntus, nes keičiantis drėgnumui, kinta ir grunto 

natūralus byrėjimo kampas, o dėl to  iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Todėl 

darbų vadovas privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būseną. Esant reikalui, jis turi imtis priemonių 

apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų atsitikimų darbų metu. 

Kolektyvinės saugos ir sveikatos priemonės. 

1. Sutvirtinimo elementai. Kasant tranšėjas, tranšėjų sienos turi būti sutvirtintos tipiniais inventoriniais 

sutvirtinimo elementais. Sienos gali būti netvirtinimams gruntuose:  

1 m – smėlio ir žvyro gruntuose; 

1,25 – priesmėlio gruntuose; 

1,5 m – priemolio ir molio gruntuose. 

2. Aptvarai. Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos 

iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ir pėsčiųjų judėjimas turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kurių 

aukštis ne žemesnis kaip 1,6 m. Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo 

tilteliai su aptvarais apsaugančiais nuo kritimo. Šuliniai, žvalgos šuliniai ir kitos panašios iškasos turi būti 

uždengtos dangčiais, skydais arba aptverti. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni 

kaip 1,1 m su parankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – 

su viduriniu tašeliu arba būtina panaudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. 

3. Signaliniais aptvarais aptveriamos potencialiai pavojingos grunto kasimo, skleidimo, lyginimo ir tankinimo 

zonos. Signaliniais aptvarai įrengiami iš inventorinių plieninių 0,8 m aukščio stovų, sujungtų plastikine 

įspėjamąja geltonos- raudonos spalvų 0,8x130 mm juosta su užrašais STOP. Atstumas tarp stovų – 6 m.  

   4.Draudžiamieji ženklai. Jais ženklinamos pavojingos žemės darbų mechanizmų ir transporto priemonių veikimo 

zonos.  

Draudžiamojo ženklo požymiai pateikiami 7 schemoje. 

  Draudžiamasis ženklas įrengiamas tiesiog prie įėjimo į pavojingą zoną. 

7 schema. Draudžiamieji ženklai. 
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5. Lipynės (kopėčios). Darbininkams lipti į iškasas reikia pastatyti ne siauresnes kaip 0,6 m pločio atremiamas 

kopėčias. 

 

6.Kėlimo reikmenys. 

 

 
 

 

7. Geriamasis vanduo. Statybvietėje darbuotojai aprūpinami indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais 

puodeliais. 
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8. Darbo vietų apšvietimas. Tamsiu paros metu žemės darbų vietos apšviečiamos elektros šviestuvais. 

Apšvietimo vertė 10-25 lx. 

9. Pirmosios pagalbos rinkinys. 

10. Uždarose talpose, šuliniuose, tranšėjose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingos dujos, būtina 

išmatuoti dujų koncentraciją, panaudojant dujų analizatorių. Darbo metu nuolat tikrinti aplinkos orą, kad nebūtų 

viršyta ribinė vertė. Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbus būtina nutraukti. 

 Asmeninės apsaugos priemonės. 

Darbuotojams dirbantiems vamzdynų montavimo, žemės kasimo arbus išduodamos šios asmeninės apsaugos 

priemonės: 

37. Vasariniai apsauginiai darbo drabužiai. 

38. Šiltų drabužių komplektas (kelnės striukė). 

39. Vandeniui (drėgmei) nelaidus kostiumas . 

40. Guminiai batai su dūriams atspariu padu ir su apsaugine nosele. 

41. Guminiai batai su pašiltinimu, su dūriams atspariu padu ir su apsaugine nosele. 

42. Šilti apsauginiai batai su dūriams atspariu padu ir su apsaugine nosele . 

43. Apsauginis šalmas. 

44. Pošalmis. 

45. Pirštinės, apsaugančios nuo mechaninio poveikio. 

46. Medvilninė kepuraitė. 

47. Vasariniai marškinėliai. 

48. Akiniai. 

49. Ausinės. 

50. Respiratorius. 

51. Dialektriniai kaliošai. 

52. Dielektrinės pirštinės. 

53. Apsauginis diržas. 

54. Dujokaukė. 

1. Apsauginis šalmas. Darbuotojai, dirbantys ar lankantys statybvietę turi būti aprū[pinti statybiniais šalmais. 

Kiekvienas šalmas turi būti gamintojo paženklintas. Ženklinime nurodoma: šalmo tipas, pagaminimo metai ir 

metų ketvirtis, Europos standarto žymuo, gamintojo pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo 

dydis. 

DĖMESIO! Šalmas yra neremontuotinas. Maksimali apsauginio šalmo naudojimo arba saugojimo trukmė – 5 

metai. Pastoviai dirbant lauke, šalmą reikia keisti kas 4 metai 

2. Pirštinės. Kiekvienas dirbantysis privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines. Plaštakos dydis 

charakterizuojamas plaštakos apimtimi ir ilgiu. Plaštakos apimtis yra matuojama 20 mm atstumu nuo 

atsišakojimo tarp nykščio ir rodomojo piršto. Plaštakos ilgis yra matuojamas nuo didžiojo piršto galo iki riešo.  

Plaštakos pirštinės dydis Plaštakos apimtis, mm  Ilgis, mm 

 6   152  160 

 7   178  171 

 8   203  182 

 9   229  192 

 10   254  204  

 11   279  215 
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Žemkasiams tinka pirštinės skirtos apsaugai nuo mechaninių sužalojimų. Šių pirštinių piktogramoje yra keturi 

skaičiai iš eilės nurodantys pirštinių apsauginių savybių tvermės lygius mechaniniams poveikiams. Tinkamos 

pirštinės žemkasiams, kurių piktogramoje pirmas skaičius iš keturių yra 4 (jis rodo, kad pirštinės yra 

maksimalaus atsparumo dilumui).  

Ant kiekvienos pirštinių pakuotės ir dėklo pažymėta: pirštinių dydis, atitikties piktograma su tvermės lygiais ir 

kiti duomenys. 

Apsauginiai darbo drabužiai. Žemkasiai aprūpinami darbo drabužiais apsaugančiais nuo mechaninių poveikių 

ir gamybinio užterštumo. Jiems tinka tokie šios paskirties darbo drabužių tipai: puskombinezoniai, 

kombinezonai, švarkai su kelnėmis. Be to, rudens ir pavasario metu – striukės, o žiemą – šilti drabužiai. 

Profesinė avalynė. Žemkasiai aprūpinami apsaugine profesine avalyne, atitinkančia Valstybinio standarto LST 

EN 346 reikalavimus. 

Apsauginiai akių ir veido skydai. Kiekviena akių ir veido apsaugos priemonė turi atitinkamą žymą ant akinių 

laikiklio ir stiklų, taip pat ant skydo laikiklio už ekrano. Žymoje nurodomas gamintojas ar jo kodas, Lietuvos 

(Europos) standarto numeris, CE ženklas ir notifikuotos laboratorijos skaitmeninė žyma, apsauginės priemonės 

paskirtis, atsparumas smūgiams, stiklų ar ekrano optinė klasė. Akių ir veido apsaugos priemonių paskirtis žymoje 

būna išreikšta skaitmenine forma taip: 

Paskirtis   Skaitmuo 

Apsauga nuo skysčio lašų ir purslų     3 

Apsauga nuo didelio skersmens dalelių      4 

Apsauga nuo dujų ir mikrodalelių      5 

Apsauga nuo elektros lanko iškrovos     8 

Apsauga nuo metalo ir kietų karštų dalelių     9 

 

Stiklų ar skydo ekrano atsparumas smūgiui nurodomas atitinkamomis raidėmis: 

Minimali rizika (12 m/s)  S 

Žemos energijos smūgiai  F 

Vidutinės energijos smūgiai (120 m/s) B 

Aukštos energijos smūgiai  A 

Stiklų ar skydos optinės savybės: 

1 optinė klasė 1 

2 optinė klasė 2 

3 optinė klasė 3 

Akiniai ar skydai su 3 optinės klasė stiklais ir ekranais naudotini atliekant vienkartinius darbus, jie netinka 

ilgalaikiam nepertraukiamam dėvėjimui. 

Nerasojantys stiklai žymimi N raide. Raidė K ant akinių stiklų reiškia, kad jie yra atsparūs mikrodalelių 

poveikiui. 

_________________ 

96 pav. UAB ,,Magistralė” žemės darbų, tiesiant vamzdynus, technologinės kortelės TK-1 ruošinys 
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3.2. NV TIPO VALYMO ĮRENGINIO TECHNINIS PASAS, MONTAVIMO IR 

PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA 
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97 pav. NV tipo valymo įrenginio techninis pasas, montavimo ir priežiūros instrukcija 
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4 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS 

 

4.1. UŽDUOTIES (OPERACIJOS ATLIKIMO) APRAŠYMAS 

 

Užduoties objektas – buitinių nuotekų valymo įrenginiai. 

 

Užduoties tikslas – sujungti nuotekų valymo sistemą su pastato nuotekų sistema. 

 

Užduočiai atlikti reikės: įrankių ir įrenginių moviniam plastikinių vamzdžių sujungimui. 

 

Užduoties atlikimo aplinka / sąlygos – darbas tranšėjoje esant tuščiam vamzdynui. 

 

Užduoties atlikimui reikalinga technologinė dokumentacija: NV tipo valymo įrenginių techninis 

pasas, montavimo ir priežiūros instrukcija, UAB ,,Magistralė" žemės darbų, tiesiant vamzdynus, 

technologinė kortelė TK-1. 

 

Užduoties aprašymas: 

1. Savarankiškai parinkti optimaliausią nuotekų valymo sistemą konkrečiam individualiam 

namui. 

2. Prijungti nuotekų valymo sistemą prie pastato nuotekų sistemos. 
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4.2. ATLIKTO DARBO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Vertinimo kriterijai: 

 

 Užduodis atlikta iki pabaigos per jai skirtą laiką. 

 Užduotis atlikta kokybiškai, laikantis technologinės dokumentacijos reikalavimų. 

 Užduotis atlikta pagal pateiktą savarankiškos užduoties aprašymą, sujungimai sandarūs. 

 Užduotis atlikta savarankiškai. 
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MODULIS S.6.5. PASTATO ŠALTO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ, 

VANDENS ĖMIMO ARMATŪROS IR PRIETAISŲ MONTAVIMAS IR 

EKSPLOATAVIMAS 

 

1 MOKYMO ELEMENTAS. PASTATO ŠALTO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ, 

VANDENS ĖMIMO ARMATŪROS IR PRIETAISŲ MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO 

DARBŲ PLANAVIMAS, TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ORGANIZAVIMAS UAB 

„SANTECHNINIAI DARBAI” 

 

1.1. UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” PATVIRTINTOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR 

SVEIKATOS INSTRUKCIJOS 
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98 pav. Darbuotojo, dirbančio su kilnojamais elektiniais įrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija 
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99 pav. Darbuotojo, dirbančio vandentiekio arba kanalizacijos šuliniuose, kamerose, kolektoriuose ir kituose 

požeminiuose statiniuose, saugos ir sveikatos instrukcija 
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100 pav. Vamzdynų montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija 
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1.2. STATYBOS TAISYKLĖS, NUSTATANČIOS UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” 

VYKDOMŲ STATINIŲ STATYBOS DARBŲ BŪDUS, PROCEDŪRAS IR METODUS BEI 

JIEMS KELIAMUS KOKYBĖS REIKALAVIMUS 

 

Statybos taisyklės, nustatančios UAB ,,Santechniniai darbai” vykdomų statinių statybos darbų 

būdus, procedūras ir metodus bei jiems keliamus kokybės reikalavimus, pateiktos šios programos 

B.6.1. modulio antrojo elemento 2.2. skyriuje – 33 lapas. 
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1.3. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMU 

NR. 4-253 PATVIRTINTOS „PASTATŲ KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ĮRENGIMO 

TAISYKLĖS” 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 
  

Į S A K Y M A S 

DĖL PASTATŲ KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 
  

2005 m. birželio 28 d. Nr. 4-253 

Vilnius 

  

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118) 6 

straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 156-

5701) 11 punktu, 

t v i r t i n u  Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisykles (pridedama). 

  

  

SUSISIEKIMO MINISTRAS  

LAIKINAI EINANTIS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                             PETRAS ČĖSNA 

______________ 

  

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 

  

PASTATŲ KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  
1. Šios Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos projektuojant ir 

įrengiant naujas bei rekonstruojant esamas karšto vandens sistemas. 

2. Pastato karšto vandens sistema laikoma vamzdynų ir įrenginių sistema: 

2.1. per kurią šaltas geriamasis vanduo, pastate centralizuotai sušildytas iki nustatytos temperatūros, 

įskaitytinai nuo šalto vandens uždaromosios armatūros prieš karšto vandens ruošimo įrenginį tiekiamas iki karšto 

vandens naudojimo vietų; 

2.2. per kurią grupiniame šilumos punkte paruoštas karštas vanduo pastate įskaitytinai nuo įvadinės 

atjungiamosios armatūros tiekiamas iki karšto vandens naudojimo vietų. 

3. Šios Taisyklės netaikomos karšto vandens sistemoms, kuriomis vanduo tiekiamas technologinėms reikmėms 

pramonės įmonėse ar specialioms procedūroms gydymo įstaigose. 

4. Vamzdynai, įrenginiai, uždaromoji ir reguliuojamoji armatūra, kitos medžiagos, vandens ėmimo čiaupai 

pastato karšto vandens sistemoje turi atitikti Geriamajam vandeniui ruošti ir tiekti skirtų gaminių ir procesų saugos 

sveikatai įvertinimo tvarką (1 priedo 6 p.) ir šių Taisyklių reikalavimus. 

5. Karštam vandeniui tiekti naudojami vamzdžiai, jų antikorozinė danga ir kita įranga turi atitikti higienos 

normos „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (1 priedo 1 p.) reikalavimus. Šiose Taisyklėse naudojami 

pagrindiniai žymenys pateikti Taisyklių 6 priede. 

6. Karšto vandens tiekimo sistemos vamzdynai turi būti įrengiami ir vedami per patalpų sienas bei perdangas 

laikantis statybos techninio reglamento STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ reikalavimų (1 

priedo 8 p.). 

7. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr. 

51-2254), Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme (Žin., 2001, Nr. 64-2327) ir kituose teisės aktuose 

vartojamas sąvokas. 

  

II. KARŠTO VANDENS SISTEMŲ VANDENS KOKYBĖ IR TEMPERATŪRA 
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8. Karšto vandens, tiekiamo buitinėms ir higieninėms reikmėms tenkinti, kokybė turi atitikti higienos normos 

„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (1 priedo 1 p.) reikalavimus, keliamus šaltam geriamajam vandeniui. 

9. Karšto vandens temperatūra karšto vandens naudojimo vietose turi būti ne žemesnė kaip 50 ºC ir ne 

aukštesnė kaip 60 ºC, išskyrus legioneliozės prevencijos atvejus, kaip nustatyta higienos normoje (1 priedo 1 p.). 

10. Vaikų ikimokyklinėse įstaigose karšto vandens temperatūra praustuvų ir dušų vandens ėmimo čiaupuose 

turi būti ne aukštesnė kaip 37 ºC. 

11. Maitinimo įstaigose ir kitose vietose, kuriose karšto vandens temperatūra reikalinga aukštesnė, nei 

nurodyta Taisyklių 9 punkte, turi būti įrengti vietiniai vandens šildytuvai. 

  

III. PROJEKTINIŲ VANDENS DEBITŲ IR ŠILUMOS KIEKIŲ NUSTATYMAS KARŠTO VANDENS 

REIKMĖMS 

  
12. Karšto vandens sistema turi būti pajėgi aprūpinti karštu vandeniu nustatytą skaičių naudotojų ir patiekti reikiamą 

karšto vandens kiekį į karšto vandens naudojimo vietas – atitinkamus sanitarinius prietaisus (toliau – prietaisai). 

13. Sekundinį karšto vandens kiekį reikia nustatyti: 

13.1. atskiro prietaiso pagal šių Taisyklių 2 priedą; 

13.2. viso vamzdyno ar jo dalies, per kuriuos karštas vanduo tiekiamas keliems prietaisams, kuriais naudojasi 

tai pačiai grupei priklausantys naudotojai, – pagal šių Taisyklių 3 priedą; 

13.3. viso vamzdyno ar jo dalies, per kurį karštas vanduo tiekiamas įvairiems prietaisams, kuriais naudojasi 

skirtingos naudotojų grupės, – pagal (1) formulę: 

  

,                                                                                                        (1) 

  

kur: 

i – i-toji naudotojų grupė;  

n – naudotojų grupių, kurioms karštas vanduo tiekiamas tais pačiais sistemos dalies vamzdynais, skaičius, vnt.;  

N – prietaisų, į kuriuos tiekiamas karštas vanduo skaičiuojamojoje sistemos dalyje, skaičius, vnt.;  

P – vienalaikio prietaisų veikimo tikimybė;  

 – būdingojo prietaiso čiaupo sekundinis karšto vandens debitas, nustatomas pagal šių Taisyklių 3 priedą 

kiekvienai naudotojų grupei atskirai. Būdingasis čiaupas yra čiaupas to prietaiso, kurio norminis debitas yra didžiausias. 

13.4. Esant žiedinei karšto vandens tiekimo sistemai reikia nustatyti visos sistemos sekundinį debitą, kuris turi 

būti vienodas visuose žiedo ruožuose. 

  

14. Didžiausias sekundinis karšto vandens debitas bet kurioje sistemos dalyje apskaičiuojamas pagal (2) formulę: 

  

,                                                                                                                    (2) 

  

kur: 

 – būdingojo prietaiso čiaupo sekundinis karšto vandens debitas, l/s;  

 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų vienalaikio veikimo tikimybės. 

15. Koeficientas  parenkamas pagal šių Taisyklių 4 priedo lenteles arba apskaičiuojamas pagal (3a) ir (3b) 

formules: 

  

,                                       (3a) 

  

.                                  (3b) 

  

16. Vienalaikio veikimo tikimybė apskaičiuojama pagal (4) formulę: 
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,                                                                                                           (4) 

  

kur: 

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui intensyviausio naudojimo valandą, l/h;  

- gyventojų arba kitokių naudotojų, kuriems aprūpinti karštu vandeniu naudojama skaičiuojamoji sistemos 

dalis, skaičius, vnt.;  

 – prietaisų, į kuriuos tiekiamas karštas vanduo skaičiuojamojoje sistemos dalyje, skaičius, vnt. 

17. Karšto vandens sistemos vamzdynų dalies, naudojamos karštam vandeniui skirtingoms naudotojų grupėms, 

besinaudojančioms skirtingais prietaisais, tiekti vienalaikio veikimo tikimybė apskaičiuojama kaip atskirų karšto 

vandens naudotojų grupių vienalaikio veikimo tikimybių vidurkis pagal (5) formulę: 

  

                                                                                               (5) 

  

18. Valandinis debitas (m
3
/h) paros intensyviausio naudojimo valandą apskaičiuojamas pagal (6) formulę: 

  

,                                                                                                       (6) 

  

kur: 

 – valandinis prietaiso čiaupo debitas, l/h;  

 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų panaudojimo tikimybės, nustatant 

valandinį prietaiso čiaupo debitą. 

19. Koeficientas  parenkamas pagal šių Taisyklių 4 priedo lenteles arba apskaičiuojamas pagal (3a) ir (3b) 

formules vietoje  įrašant . 

20. Apskaičiuojant koeficientą  reikia žinoti panaudojimo tikimybę intensyviausio naudojimo valandą, kuri 

surandama iš (7) formulės: 

  

,                                                                                              (7) 

  

kur: 

 – butų, kuriuose yra po 3 karšto vandens naudojimo prietaisus (praustuvas, plautuvė ir vonia), skaičius, vnt. 

21. Jeigu butuose yra kitoks prietaisų skaičius, nei nurodyta šių Taisyklių 20 punkte, tuomet dydis , esantis 

(7) formulėje, koreguojamas taip: 

,                                                                                                                         (8) 

  

kur: 
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 – prietaisų skaičius, vnt.  

22. Tais atvejais, kai skaičiuojama ne gyvenamojo namo karšto vandens sistema, panaudojimo tikimybė 

intensyviausio naudojimo valandą skaičiuojama pagal formulę: 

  

,                                                                                                (9) 

  

kur: 

 – prietaisų apkrovos vienetų skaičius, randamas pagal šių Taisyklių 5 priedo 1 lentelę.  

23. Kai ilgalaikio veikimo tikimybė apskaičiuojama pagal (9) formulę, tuomet koeficientas  apskaičiuojamas 

pagal (3a) ir (3b) formules, vietoje  įrašius . Kai ≤11,5, taikoma (3a) formulė, kitais atvejais taikoma (3b) 

formulė. 

24. Kai karšto vandens sistema naudojama karštam vandeniui skirtingoms naudotojų grupėms, 

besinaudojančioms skirtingais prietaisais, tiekti, valandinis prietaiso debitas apskaičiuojamas pagal (10) formulę: 

  

,                                                                                                        (10) 

  

kur: 

i – i-toji naudotojų grupė;  

n – naudotojų grupių, kurios naudojasi skirtingais prietaisais, skaičius, vnt. 

25. Vidutinis valandinis debitas (m
3
/h) intensyviausio naudojimo laikotarpiu, esant vienos grupės naudotojams, 

apskaičiuojamas pagal (11) formulę: 

  

,                                                                                                            (11) 

  

kur: 

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per intensyviausio naudojimo laikotarpį (parą, 

pamainą), l;  

 – intensyviausio naudojimo trukmė valandomis, h. 

Jeigu naudotojai yra skirtingų grupių, tuomet vidutinis valandinis debitas (m
3
/h) intensyviausio naudojimo 

laikotarpiu apskaičiuojamas pagal (12) formulę: 

  

                                                                                                  (12) 

  

26. Šilumos srautas (kW), reikalingas karštam vandeniui ruošti, paros intensyviausio karšto vandens naudojimo 

valandą apskaičiuojamas pagal (13) formulę: 

  

,                                                                                   (13) 

  

kur:  
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 – karšto vandens, pratekėjusio per šildytuvą, temperatūra, ºC;  

 – šalto vandens temperatūra prieš įtekėjimą į šildytuvą, ºC;  

 – šilumos nuostolių srautas karšto vandens sistemoje, kW. 

27. Šilumos nuostolių srautą sudaro rankšluosčių džiovintuvais perduodama šiluma ir šilumos nuostoliai, 

patiriami šilumą perduodant per karšto vandens sistemos vamzdynus. Šilumos nuostolių srautas (kW) per vamzdynus 

apskaičiuojamas pagal Šilumos nuostolių skaičiavimo metodiką (1 priedo 2 p.). 

28. Vidutinis šilumos srautas (kW), reikalingas karštam vandeniui ruošti, intensyviausio karšto vandens 

naudojimo laikotarpiu apskaičiuojamas pagal (14) formulę: 

  

                                                                                    (14) 

  

  

IV. KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMOS 
 29. Karštas vanduo buitinėms ir higieninėms reikmėms tenkinti į įvairios paskirties pastatus tiekiamas 

paruoštas centralizuotai arba ruošiamas pastatuose įrengtais vietiniais šildytuvais.  

30. Karštą vandenį leidžiama tiekti buitinėms ir higieninėms bei technologinėms reikmėms ta pačia sistema, 

jeigu technologinėms reikmėms naudojamo karšto vandens kokybė turi atitikti geriamojo vandens reikalavimus. 

31. Draudžiama sujungti buitinėms ir higieninėms reikmėms skirto karšto vandens sistemos vamzdynus su 

geriamojo vandens reikalavimų neatitinkančio technologinio vandens sistemos vamzdynais. 

32. Centralizuotai tiekiamą karštą vandenį reikia ruošti karšto vandens naudojimo zonos centre arba numatyti 

įrengti hidraulinio balansavimo priemones. 

33. Karšto vandens sistemose privalomas cirkuliacinis kontūras, išskyrus atvejus, kai karšto vandens naudojimas 

laiko atžvilgiu yra reglamentuotas, o vandens temperatūra nebus žemesnė už nurodytą šių Taisyklių 9 punkte. 

34. Gydymo ir vaikų priežiūros ikimokyklinių įstaigų vonių ir dušų patalpose turi būti įrengti rankšluosčių 

džiovintuvai su termostatais.  

35. Rankšluosčių džiovintuvai jungiami lygiagrečiai prie karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacinių stovų. 

36. Gyvenamuosiuose namuose vonių ir dušų patalpose turi būti įrengti rankšluosčių džiovintuvai su 

termostatais ir prijungti lygiagrečiai prie karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacinių stovų, išskyrus tuos atvejus, 

kai rankšluosčių džiovintuvai prijungti prie šildymo sistemos ir/ar prie elektros tinklo. 

37. Vonioms ir kitoms patalpoms šildyti draudžiama naudoti karšto vandens sistemoje (išskyrus rankšluosčių 

džiovintuvuose) cirkuliuojantį vandenį. 

38. Jeigu gyvenamuosiuose namuose per butą nutiesiami du karšto vandens tiekimo stovai ir tik prie vieno iš jų 

įrengiamas rankšluosčių džiovintuvas, juos reikia sujungti jungtimis ir įrengti vieną bendrą cirkuliacinį stovą, prie kurio 

jungiami rankšluosčių džiovintuvai. Stovų jungtis reikia įrengti pastogėje, jeigu tokia yra, kitu atveju – viršutinio aukšto 

palubėje. 

39. Karšto vandens slėgis ties vandens ėmimo čiaupais turi būti ne didesnis kaip 0,45 MPa ir ne mažesnis, kaip 

nurodyta šių Taisyklių 2 priede. 

  

V. KARŠTO VANDENS SISTEMOS VAMZDYNŲ CHARAKTERISTIKŲ SKAIČIAVIMAS 
  

40. Karšto vandens sistemos tiekimo vamzdynų skersmenys parenkami taip, kad jais pratekėtų sekundinio 

karšto vandens debito ir cirkuliacinio debito, apskaičiuotų pagal (15) formulę, suma: 

  

,                                                                                                     (15) 

  

kur: 

 – koeficientas, kuriuo įvertinama cirkuliacinio debito dalis. 

41. Vandens šildytuvų ir pirmųjų karšto vandens sistemos ruožų iki pirmojo karšto vandens tiekimo stovo 

koeficientas  randamas pagal šių Taisyklių 5 priedo 2 lentelę, kitų tiekimo vamzdyno ruožų šis koeficientas lygus 

nuliui. 

42. Cirkuliacinis sekundinis debitas (l/s) karšto vandens sistemos cirkuliaciniuose vamzdynuose 

apskaičiuojamas pagal (16) formulę: 
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,                                                                                                        (16) 

  

kur: 

 – šilumos nuostolių srautas karšto vandens sistemos j-ajame tiekimo vamzdyno ruože, kW;  

n – sistemos ruožų skaičius, vnt.;  

 – karšto vandens temperatūrų ties vandens šildytuvu ir tolimiausiu karšto vandens vartojimo prietaisu 

skirtumas, ºC.  

Įvertinant šilumos srautą, kurį turi perduoti rankšluosčių džiovintuvai, laikoma, kad =8,5 ºC. 

43. Karšto vandens tiekimo stovas laikomas vienu ruožu, o jo šilumos nuostolių srautu laikoma šilumos 

nuostolių pačiame tiekimo stove ir rankšluosčių džiovintuvais perduoto šilumos srauto suma. 

44. Slėgio nuostoliai vamzdynuose, kuriais tiekiamas karštas vanduo, apskaičiuojami pagal (17) formulę: 

  

,                                                                                                       (17) 

  

kur: 

 – slėgio nuostoliai dėl trinties vamzdyje, kurio ilgis 1 m, Pa/m; 

 – vamzdyno ilgis, m;  

 – koeficientas, kuriuo įvertinamos vietinės kliūtys. 

45. Vietinių kliūčių koeficiento  reikšmės karšto vandens sistemose nustatomos: 

45.1. skirstomosiose ir cirkuliacinėse magistralėse – 0,2; 

45.2. vamzdynuose šilumos punktų ribose ir stovuose su rankšluosčių džiovintuvais – 0,5; 

45.3. tiekiamuosiuose stovuose be rankšluosčių džiovintuvų ir cirkuliaciniuose stovuose – 0,1. 

46. Vandens tekėjimo greitis vamzdynuose turi būti ne didesnis kaip 2,5 m/s. 

47. Slėgio nuostoliai nuo šildytuvo iki tolimiausio prietaiso atskirose šakose turi skirtis ne daugiau kaip 10%. 

48. Slėgio nuostoliai karšto vandens tiekimo ir cirkuliaciniame stovuose, esant projektiniam cirkuliaciniam debitui, 

turi būti ne didesni kaip 0,04 MPa, kai sistema prijungta prie šilumos tiekimo tinklų pagal nepriklausomą schemą. 

49. Kai karštas vanduo imamas tiesiogiai iš šilumos tiekimo tinklų, slėgio nuostoliai karšto vandens sistemoje 

nustatomi atsižvelgiant į slėgį šilumos tiekimo tinklų grąžinimo vamzdyne. Slėgio nuostoliai cirkuliaciniame vamzdyne 

turi būti ne didesni kaip 0,02 MPa. 

  

VI. KARŠTO VANDENS SISTEMOS ĮRENGIMAS 
  

50. Karšto vandens sistema įrengiama šakotinė, jeigu leidžiama sustabdyti vandens tiekimą. Jeigu to daryti 

negalima, įrengiama žiedinė sistema arba atšakos iš dviejų karšto vandens šaltinių kiekvienam naudotojui. 

51. Dušų patalpose, kai dušų galvučių daugiau kaip trys, paskirstymo vamzdis turi sudaryti žiedą. 

52. Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose skirstomieji vamzdynai klojami rūsiuose, techniniuose 

aukštuose, palėpėse, viršutinių aukštų palubėse. Išimties tvarka, jeigu tokių galimybių nėra, vamzdynus galima kloti 

pogrindiniuose kanaluose ir numatyti galimybę juos atidengti.  

53. Karšto vandens sistemos stovus ir atšakas nuo jų, jeigu jie yra plastmasiniai, reikia kloti slėptai, išskyrus 

tualetų ir vonių patalpas. 

54. Karšto vandens sistemos vamzdynai gamybinėse patalpose klojami atvirai, jeigu nėra pavojaus juos 

pažeisti mechaniškai. Leidžiama juos kloti kanaluose kartu su kitais vamzdynais, išskyrus vamzdynus su degiosiomis ir 

nuodingomis medžiagomis.  

55. Karšto vandens sistemos vamzdynus kloti kartu su nuotekų vamzdynais leidžiama tik pereinamuosiuose 

kanaluose. Karšto vandens sistemos vamzdynai tokiu atveju turi būti pakloti aukščiau už nuotekų vamzdynus. 

56. Karšto vandens sistemos vamzdynų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,002. 

57. Stovus reikia nutiesti šachtose, esant būtinybei, galima juos įrengti atvirai virtuvėse, dušų ir vonių patalpose. 

58. Gyvenamuosiuose namuose stovai turi būti nutiesti laiptinėse įrengtose šachtose. 

59. Kiekviename cirkuliaciniame stove ne toliau kaip 1 m nuo cirkuliacinio kontūro magistralės turi būti 

įrengti termostatiniai temperatūros reguliatoriai. 

60. Viršutinėse karšto vandens sistemų vietose turi būti įrengtos priemonės orui išleisti. Orui išleisti negalima 
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naudoti vandens ėmimo čiaupų. Žemiausiose sistemos vietose turi būti įrengti čiaupai vandeniui išleisti. Turi būti 

numatyta galimybė čiaupus užplombuoti. 

61. Visi karšto vandens sistemos vamzdynai, išskyrus atšakas į prietaisus, turi būti izoliuoti laikantis 

reikalavimų, kurie keliami patalpose paklotiems šilumos tiekimo tinklams (1 priedo 7 p.). 

62. Projektuojant karšto vandens sistemas būtina numatyti vamzdynų temperatūrinių kompensacijų galimybę. 

63. Karšto vandens sistemoms reikia naudoti plastmasinius (polietileno, polipropileno, stiklo plastiko ir 

kitokios plastmasės) vamzdžius ir fasonines jų dalis. Leidžiama naudoti vamzdžius ir fasonines jų dalis, pagamintas iš 

vario, žalvario ar bronzos, plieno su vidine ir išorine antikorozine danga. Visi šie gaminiai turi atitikti higienos normos 

„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus (1 priedo 1 p.). 

64. Karšto vandens sistemos vamzdynai turi išlaikyti: 

64.1. bandomąjį slėgį, 1,5 karto viršijantį eksploatacinį slėgį, tačiau ne mažesnį kaip 0,68 MPa; 

64.2. eksploatacinį slėgį, tačiau ne mažesnį kaip 0,45 MPa, kai vandens temperatūra 90 ºC; 

64.3. eksploatacinį slėgį, tačiau ne mažesnį kaip 0,45 MPa per visą 25-ių metų eksploatacijos laikotarpį, esant 

vandens temperatūrai iki 75 ºC. 

65. Karšto vandens sistemų, skirtų karštam vandeniui sanitarinėms ir buitinėms reikmėms tiekti, armatūra turi 

išlaikyti 0,6 MPa eksploatacinį slėgį. 

66. Karšto vandens sistemų, skirtų vandeniui technologinėms reikmėms tiekti, armatūra turi išlaikyti slėgį, 

atitinkantį technologinius reikalavimus. 

67. Armatūra turi būti tokia, kad ją atidarant ir uždarant vandens srautas būtų sklandžiai paleidžiamas arba 

sustabdomas. 

68. Uždaromoji armatūra turi būti įrengta: 

68.1. kiekviename įvade, kai karštas vanduo tiekiamas į pastatą iš kitur esančio šaltinio; 

68.2. vamzdyne, nutiestame iš karšto vandens ruošimo šilumokaičio; 

68.3. žiediniam tinklui dalyti į sekcijas, o sekciją turi sudaryti ne daugiau kaip pusė žiedo; 

68.4. tiekimo ir cirkuliacinių stovų apačioje prie magistralės, jeigu pastatai ne mažesni kaip 3 aukštų; 

68.5. atšakose, jeigu jomis tiekiamas vanduo ne mažiau kaip į 5 prietaisus; 

68.6. atšakose į kiekvieną butą taip, kad tą atšaką būtų galima atjungti neįeinant į butą; 

68.7. atšakose į dušų ar praustuvų grupes; 

68.8. prieš specialios paskirties prietaisus, aparatus, agregatus, jeigu taip nustatyta jų naudojimo (įrengimo) 

instrukcijoje; 

68.9. stovų viršuje, jeigu jie sujungti tarpusavyje. 

69. Žiedo ruožuose armatūra turi būti tokia, kad vanduo galėtų tekėti į abi puses. 

70. Kai stovai gyvenamuosiuose namuose ar kitokios paskirties pastatuose nutiesti per juose įrengtas 

parduotuves, kavines ir kitokias patalpas, į kurias patekti nakties metu negalima, uždaromąją armatūrą reikia įrengti 

tokioje vietoje, kad prie jos visada būtų galima prieiti. 

71. Uždaromoji armatūra iki 50 mm skersmens įskaitytinai turi būti bronzinė, žalvarinė arba iš kitokio 

nerūdijančio metalo.  

72. Prižiūrint uždaromąją armatūrą, įrengtą 1,6-3,0 metrų aukštyje, kai jos skersmuo ne didesnis kaip 150 mm, 

privaloma naudoti kilnojamuosius bokštelius arba pristatomąsias kopėčias. 

73. Atbulinius vožtuvus reikia įrengti: 

73.1. šalto vandens vamzdyne iki jo prijungimo prie vandens šildytuvo; 

73.2. cirkuliaciniame vamzdyne iki jo prijungimo prie vandens šildytuvo; 

73.3. vamzdynų atšakų pradžioje į atskiras vandens ėmimo prietaisų grupes: dušus, praustuvus ir kt.; 

73.4. cirkuliaciniame vamzdyne iki jo prijungimo prie šilumos tiekimo tinklo grąžinimo vamzdyno, esant 

atvirai šilumos tiekimo sistemai. 

74. Sandarinti naudojamos medžiagos turi būti atsparios temperatūrai. Neleidžiama naudoti medžiagų, kurios 

gali pabloginti vandens kokybę. 

75. Tais atvejais, kai karšto vandens slėgis sistemoje gali viršyti nurodytą šių Taisyklių 62 punkte, reikia 

įrengti slėgio reguliatorius. 

  

VII. KARŠTO VANDENS APSKAITA 

  
76. Sunaudoto karšto vandens kiekio apskaitai būtina įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus. Jie turi būti 

pripažinti tinkamais vandeniui, kurio temperatūra yra iki 90 ºC, matuoti ir registruoti Lietuvos Respublikos metrologijos 

tarnyboje.  

77. Karšto vandens apskaitos prietaisai įrengiami: 

77.1. įvairios paskirties pastatuose, išskyrus daugiabučius namus: 

77.1.1. karšto vandens įvade į pastatą, jei karštas vanduo ruošiamas už pastato ribų; 

77.1.2. šalto vandens atšakoje į šilumokaitį, jei karštas vanduo ruošiamas pastate; 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

544 

                                              Mokymų medžiaga 

 

77.1.3. vamzdynų atšakose į specifinės paskirties įstaigas (parduotuvės, kavinės, sveikatos ar higienos 

priežiūros įstaigos); 

77.1.4. kitose pastato savininko nurodytose vietose; 

77.2. daugiabučiuose namuose: 

77.2.1. vamzdynų atšakose į kiekvieną butą taip, kad atlikti karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūrą ir nuskaityti 

rodmenis būtų galima neįeinant į butą; 

77.2.2. vamzdynų atšakose į specifinės paskirties įstaigas (parduotuvės, kavinės, sveikatos ar higienos priežiūros 

įstaigos), kai tos įstaigos įrengtos daugiabučiuose namuose. 

78. Karšto vandens apskaitos prietaisą reikia parinkti pagal didžiausio vartojimo laikotarpio vidutinį valandinį 

debitą, apskaičiuojamą pagal (11) arba (12) formules. 

79. Parinktą karšto vandens apskaitos prietaisą reikia patikrinti pagal slėgio nuostolius. Jis laikomas tinkamai 

parinktu, jeigu, esant projektiniam sekundiniam vandens debitui, slėgio nuostoliai yra ne didesni kaip 0,05 MPa 

sparneliniame karšto vandens apskaitos prietaise ir ne didesni kaip 0,025 MPa turbininiame karšto vandens apskaitos 

prietaise. 

80. Karšto vandens apskaitos prietaisai turi būti montuojami prižiūrėti ir rodmenims nuskaityti patogiose 

vietose. Patalpos, kuriose įrengti karšto vandens apskaitos prietaisai, turi būti apšviestos natūralia arba elektros šviesa, 

oro temperatūra jose turi būti ne žemesnė kaip 5 ºC. 

81. Karšto vandens apskaitos prietaisus reikia įrengti pagal Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos 

taisyklių (1 priedo 4 p.) reikalavimus. 

  

VIII. KARŠTO VANDENS TALPYKLOS 
  

82. Karšto vandens talpyklos, skirtos vartojimo netolygumui išlyginti, tūris turi būti pakankamas projekte 

numatytam vandens kiekiui talpinti. 

83. Talpyklos įrengimo tikslingumas, jos tipas, įrengimo vieta turi būti pagrįsta techniniais ir ekonominiais 

skaičiavimais ir nustatyta ekonomine nauda. 

84. Kai šilumokaičio našumas yra nepakankamas reikiamam karšto vandens kiekiui intensyviausio naudojimo 

laikotarpiu paruošti, talpyklos tūris apskaičiuojamas pagal (18) formulę: 

  

,                                                                                                     (18) 

  

kur: 

 – pataisos koeficientas, kurio reikšmė priklauso nuo karšto vandens tiekimo bei naudojimo netolygumo, 

yra apskaičiuojamas pagal šių Taisyklių 85 punkto reikalavimus;  

 – intensyviausio naudojimo trukmė, h;  

 – vidutinis šilumos srautas (kW), reikalingas karštam vandeniui ruošti, intensyviausio karšto vandens 

naudojimo metu apskaičiuojamas pagal (14) formulę;  

 ir  – atitinkamai karšto ir šalto vandens temperatūros, ºC. 

85. Kai vanduo tiekiamas ir šildomas tolygiai ir be pertraukų, koeficientas  apskaičiuojamas pagal (19) formulę: 

  

,                                                                                        (19) 

  

kur:  

 – koeficientas, įvertinantis valandinį karšto vandens vartojimo netolygumą;  

  

                                                                                                                     (20) 
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86. Patalpa, kurioje montuojamos akumuliacinės talpyklos, turi būti gerai vėdinama ir apšviesta. Jos 

mažiausias aukštis turi būti 2,2 m, o atstumai tarp talpyklų ir statybinių konstrukcijų turi būti ne mažesni kaip 0,7 m.  

87. Akumuliacinės talpyklos turi būti padengtos šilumos izoliacija pagal Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo 

taisyklių (1 priedo 3 p.) reikalavimus. 

88. Akumuliacinės talpyklos turi būti įrengtos pagal Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros 

(eksploatavimo) taisyklių (1 priedo 5 p.) reikalavimus. 

  

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  
89. Medžiagos, iš kurių gaminami karšto vandens sistemų vamzdynai ir kiti tų sistemų elementai, turi išlikti 

chemiškai stabilios karšto vandens temperatūrai esant iki +90 C įskaitytinai. 

Karštam vandeniui ruošti naudojamų šilumokaičių pakopų skaičiaus parinkimo sąlygos ir leistini šildomo 

vandens bei šilumnešio slėgio nuostoliai juose pateikti Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse (1 

priedo 9 p.). 

______________ 

  

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo  

taisyklių  

1 priedas 

  

NUORODOS 
  

1. Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606). 

2. Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 262 (Žin., 2001, Nr. 74-2613). 

3. Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. 

sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17 (Žin., 2005, Nr. 9-299). 

4. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270). 

5. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, tvirtinamos Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro įsakymu. 

6. Geriamajam vandeniui ruošti ir tiekti skirtų gaminių bei procesų saugos sveikatai įvertinimo tvarka, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 685 (Žin., 2002, Nr. 

9-325).  

7. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.03:1999 „Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija“, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 365 (Žin., 1999, Nr. 98-2833). 

8. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 704 (Žin., 2004, Nr. 23-720). 

9. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2005 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 4-80 (Žin., 2005, Nr. 30-945). 

10. Respublikinės statybos normos „Vandens vartojimo normos RSN 26-90“, išleistos Lietuvos Respublikos 

statybos ir urbanistikos ministerijos 1991 m. 

______________ 

  

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo  

taisyklių  

2 priedas 

  

KARŠTO VANDENS DEBITAI SANITARINIUOSE PRIETAISUOSE 
  

Eil. 

Nr. 
Prietaiso pavadinimas 

Sekundinis 

debitas, l/s 

 

Valandinis 

debitas, l/h 

 

Laisvasis 

slėgis prieš 

čiaupą, 

m 

Jungiamojo 

vamzdžio 

minimalus 

skersmuo, mm 

1. Praustuvas su maišomuoju čiaupu 0,09 40 2 10 

2. Plautuvė, taip pat laboratorinė, su maišomuoju 

čiaupu 

0,09 60 2 10 

3. Viešojo maitinimo įstaigų plautuvė su 0,2 280 2 15 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

546 

                                              Mokymų medžiaga 

 

maišomuoju čiaupu  

4. Vonia su maišomuoju čiaupu, bendru 

praustuvui ir voniai 

0,18 200 3 10 

5. Medicininė vonia su maišomuoju čiaupu, 

sąlyginio skersmens: 

20 mm 

25 mm 

32 mm 

  

  

0,3 

0,4 

1 

  

  

460 

500 

710 

  

  

5 

5 

5 

  

  

20 

25 

32 

6. Vonia kojoms su maišomuoju čiaupu 0,07 165 3 10 

7. Dušas su sekliąja dugnine ir maišomuoju 

čiaupu 

0,09 60 3 10 

8. Dušas su giliąja dugnine ir maišomuoju 

čiaupu 

0,09 80 3 10 

9. Grupinis dušas su maišomuoju čiaupu 0,14 230 3 10 

10. Higieninis dušas (bidė) su maišomuoju čiaupu 0,05 54 5 10 

11. Laistymo čiaupas 0,2 720 2 15 

______________ 

  

                                                                             Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo  

taisyklių  

3 priedas 

  

VANDENS SUNAUDOJIMO NORMOS 
(1 priedo 10 p.) 

  

  

Eil. 

Nr. 

  

  

Pastatas 

  

  

Mato vnt. 

Vandens sunaudojimo norma Prietaiso 

debitas, 

l/s (l/h) 

 

vidutinio 

naudojimo 

parą, l 

intensyviausio 

naudojimo 

parą, l 

intensyviausio 

naudojimo 

valandą, l 

 

  

I. VIENBUČIAI IR DAUGIABUČIAI NAMAI 

1. Namas, kuriame įrengtas centralizuotas 

karšto vandens tiekimas, praustuvai, 

plautuvės ir dušai (be vonių) 

1  

Gyventojas 

75 92 7,9 0,14 (60) 

2. Tas pat su trumposiomis voniomis „ 85 110 9,2 0,2 (200) 

3. Tas pat su 1,5-1,7 m ilgio voniomis  „ 92 120 10 0,2 (200) 

4. Tas pat geresnės įrangos  „ 100 125 10,9 0,2 (200) 

II. BENDRABUČIAI 

5. Namas, kuriame įrengti bendri dušai 1 gyventojas 50 65 6,3 0,14 (60) 

6. Tas pat, kai dušai įrengti prie kiekvieno 

gyvenamojo kambario 

„ 60 75 8,2 0,14 (60) 

7. Tas pat, kai įrengtos bendros virtuvės ir 

dušų blokai aukštuose kiekvienoje 

pastato sekcijoje  

„ 80 100 8,5 0,14 (60) 

III. VIEŠIEJI PASTATAI IR GYDYMO ĮSTAIGOS 

8. Viešbučiai, pensionatai ir moteliai, 

kuriuose įrengtos bendros vonių ir dušų 

patalpos  

1 lova 

(1 vieta) 

70 70 8,2 0,2 (200) 

9. Viešbučiai ir pensionatai, kuriuose įrengti 

dušai kiekvienam kambariui 

„ 140 140 12 0,14 (80) 

10. Viešbučiai, kuriuose įrengtos vonios 

atskiruose numeriuose iki 25 procentų 

nuo bendro numerių skaičiaus  

„ 100 100 10,4 0,2 (180) 

11. Tas pat iki 75 procentų nuo bendro 

numerių skaičiaus 

„ 150 150 15 0,2 (190) 

12. Tas pat iki 100 procentų nuo bendro „ 180 180 16 0,2 (200) 
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numerių skaičiaus 

13. Ligoninės, kuriose įrengtos bendros 

vonios ir dušai 

1 lova 75 75 5,4 0,14 (60) 

14. Tas pat, kai įrengti palatų sanitariniai 

mazgai 

„ 90 90 7,7 0,2 (200) 

15. Ligoninių infekciniai skyriai „ 110 110 9,5 0,14 (120) 

16. Sanatorijos ir poilsio namai su voniomis 

prie kiekvieno gyvenamojo kambario 

  

„ 

  

120 

  

120 

  

4,9 

  

0,2 (200) 

17. Sanatorijos ir poilsio namai, kuriuose 

įrengti dušai prie kiekvieno gyvenamojo 

kambario 

„ 75 75 8,2 0,14 (60) 

18. Poliklinikos ir ambulatorijos 1 pacientas 

per pamainą 

5,2 6 1,2 0,14 (60) 

19. Vaistinės: 

prekybinės ir pagalbinės patalpos 

1 darbuotojas   

5 

  

7 

  

2 

  

0,1 (40) 

laboratorija vaistams ruošti „ 55 75 8,2 0,2 (200) 

20. Lopšeliai-darželiai, kai vaikai būna tik 

dienos metu ir kai maistas gaminamas iš 

pusfabrikačių 

1 vaikas 11,5 16 4,5 0,1(60) 

21. Tas pat, kai maistas gaminamas vietoje, o 

skalbyklose yra skalbimo mašinos  

  

„ 

25 35 8 0,14 (60) 

22. Lopšeliai-darželiai, kai vaikai būna ištisą 

parą ir kai maistas gaminamas iš 

pusfabrikačių 

  

  

„ 

  

  

21,4 

  

  

30 

  

  

4,5 

  

  

0,1 (60) 

23. Tas pat, kai maistas gaminamas vietoje, o 

skalbyklose yra automatinės skalbimo 

mašinos  

  

„ 

28,5 40 8 0,14 (60) 

24. Vaikų poilsio stovyklos (taip pat 

veikiančios ištisus metus), kai maistas 

gaminamas vietoje, o skalbyklose yra 

automatinės skalbimo mašinos 

  

  

1 vieta 

  

  

40 

  

  

40 

  

  

8 

  

  

0,14 (60) 

25. Tas pat, kai skalbiama specializuotose 

skalbyklose  

„ 30 30 4,5 0,1 (60) 

26. Administraciniai pastatai 1 darbuotojas 5 7 2 0,1 (60) 

IV. MOKYMO IR MOKSLO ĮSTAIGOS 

27. Aukštosios ir aukštesniosios mokyklos, 

kuriose įrengtos sporto salės ir bufetai  

1 studentas 

ar 1 

dėstytojas 

6 8 1,2 0,1 (60) 

28. Aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų 

laboratorijos 

1 prietaiso 

pamaina 

112 130 21,6 0,2 (200) 

29. Vidurinės mokyklos, kuriose įrengtos 

sporto salės ir dušai prie jų bei valgyklos, 

kuriose maistas gaminamas iš 

pusfabrikačių  

1 moksleivis 

ar 1 

mokytojas 

3 3,5 1 0,1 (60) 

30. Tas pat, kai dirbama pailgintą darbo 

dieną 

„ 3,4 4 1 0,1 (60) 

31. Profesinės mokyklos, kuriose įrengtos 

sporto salės ir dušai prie jų bei valgyklos 

„ 8 9 1,4 0,1 (60) 

32. Mokyklos-internatai, kuriuose įrengtos 

mokymo patalpos bei sporto salės ir dušai 

prie jų 

„ 2,7 3,2 1 0,1 (60) 

33. Tas pat, kai įrengti miegamieji 1 vieta 30 30 6 0,1 (60) 

34. Moksliniai institutai ir laboratorijos: 

Chemijos 

  

1 darbuotojas 

  

60 

  

80 

  

8 

  

0,2 (200) 

Biologijos „ 55 75 8,2 0,2 (200) 

Fizikos „ 15 20 1,7 0,2 (200) 

humanitarinių mokslų „ 5 7 1,7 0,1 (60) 
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V. VIEŠOJO NAUDOJIMOSI ĮSTAIGOS 

35. Viešojo maitinimo įstaigos, kai maistas 

ruošiamas naudoti vietoje 

1 sutartinis 

patiekalas 

  

4 

  

4 

  

4 

  

0,2 (200) 

36. Tas pat, kai maistas ruošiamas išsinešti į 

namus 

„ 3 3 3 0,2 (200) 

37. Tas pat, kai gaminami pusfabrikačiai:  

Mėsos 

  

1 t. 

  

— 

  

3100 

  

— 

  

0,2 (200) 

Žuvies „ — 700 — 0,2 (200) 

Daržovių „ — 800 — 0.2 (200) 

Kulinariniai „ — 1200 — 0,2 (200) 

38.  Maisto parduotuvės 

  

1 darbuotojas 

pamainoje 

arba 20 m
2
 

prekybinės 

salės ploto 

65 65 9,6 0,2 (200) 

39. Pramoninių prekių parduotuvės 1 darbuotojas 

pamainoje 

5 7 2 0,1 (60) 

40. Kirpyklos 1 darbo vieta 

pamainoje 

33 35 4,7 0,1 (40) 

41. Kinoteatrai 1 vieta 1,5 1,5 0,2 0,1 (50) 

42. Klubai „ 2,6 3 0,4 0,1 (50) 

43. 

  

Teatrai: 

Žiūrovams 

  

„ 

  

5 

  

5 

  

0,3 

  

0,1 (40) 

Artistams 1 аrtistas 25 25 2,2 0,1 (50) 

44. Stadionai ir sporto salės:  

Žiūrovams 

  

1 vieta 

  

1 

  

1 

  

0,1 

  

0,1 (40) 

Sportininkams 1 

sportininkas 

60 60 5 0,14 (50) 

45. Plaukimo baseinai:  

Žiūrovams 

  

1 vieta 

  

1 

  

1 

  

0,1 

  

0,1 (40) 

sportininkams (įskaitant naudojimąsi 

dušu) 

1 

sportininkas 

60 60 5 0,14 (50) 

46. Pirtys praustis ir apsiplauti duše 1 lankytojas — 120 120 0,4 (120) 

47. Tas pat, kai atliekamos procedūros 

sveikatingumui gerinti 

„ — 190 190 0,4 (190) 

48. Tas pat, kai atliekamos procedūros 

sveikatingumui gerinti, kai galima 

apsiplauti vonioje 

„ — 360 360 0,2 (360) 

VI. ĮMONĖS 

49. Mechanizuotos skalbyklos  1 kg sausų 

skalbinių 

25 25 25 Pagal 

prietaisų 

techninius 

pasus  

50. Buitinės patalpos su dušais  1 dušas 

pamainoje 
— 270 270 0,14 (270) 

51. Karštieji cechai (šilumos išsiskiria per  

84 kJ/(м
3
·h)) 

1 darbuotojas 

pamainoje 
— 24 8,4 0,1 (40) 

52. Kiti cechai „ — 11 4,4 0,1 (40) 

______________ 

   

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo  

taisyklių 

4 priedas 

  

KOEFICIENTŲ  IR  REIKŠMĖS PAGAL PRIETAISŲ SKAIČIŲ  BEI JŲ VIENALAIKIO 
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VEIKIMO  IR PANAUDOJIMO TIKIMYBĘ  
  

1 lentelė. Koeficientų   reikšmės, kai   >0,1 ir   200  

  

N P (Phr) 

  0,1 0,125 0,16 0,2 0,25 0,316 0,4 0,5 0,63 0,8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

4 0,58 0,62 0,65 0,69 0,72 0,76 0,78 0,80 0,80 0,80 

6 0,72 0,78 0,83 0,90 0,97 1,04 1,11 1,16 1,20 1,20 

8 0,84 0,91 0,99 1,08 1,18 1,29 1,39 1,50 1,58 1,59 

10 0,95 1,04 1,14 1,25 1,38 1,52 1,66 1,81 1,94 1,97 

12 1,05 1,15 1,28 1,41 1,57 1,74 1,92 2,11 2,29 2,36 

14 1,14 1,27 1,41 1,57 1,75 1,95 2,17 2,40 2,63 2,75 

16 1,25 1,37 1,53 1,71 1,92 2,15 2,41 2,69 2,96 3,14 

18 1,32 1,47 1,65 1,85 2,09 2,35 2,55 2,97 3,24 3,53 

20 1,41 1,57 1,77 1,99 2,25 2,55 2,88 3,24 3,60 3,92 

22 1,49 1,67 1,88 2,13 2,41 2,74 3,11 3,51 3,94 4,33 

24 1,57 1,77 2,00 2,26 2,57 2,93 3,33 3,78 4,27 4,70 

26 1,64 1,86 2,11 2,39 2,73 3,11 3,55 4,04 4,60 5,11 

28 1,72 1,95 2,21 2,52 2,88 3,30 3,77 4,3 4,94 5,51 

30 1,80 2,04 2,32 2,65 3,03 3,48 3,99 4,56 5,27 5,89 

32 1,87 2,13 2,43 2,77 3,18 3,66 4,20 4,82 5,60 6,24 

34 1,94 2,21 2,53 2,90 3,33 3,84 4,42 5,08 5,92 6,65 

36 2,02 2,30 2,63 3,02 3,48 4,02 4,63 5,33 6,23 7,02 

38 2,09 2,38 2,73 3,14 3,62 4,20 4,84 5,58 6,60 7,43 

40 2,16 2,47 2,83 3,26 3,77 4,38 5,05 5,83 6,91 7,84 

45 2,33 2,67 3,08 3,53 4,12 4,78 5,55 6,45 7,72 8,80 

50 2,50 2,88 3,32 3,80 4,47 5,18 6,05 7,07 8,52 9,90 

55 2,66 3,07 3,56 4,07 4,82 5,58 6,55 7,69 9,40 10,80 

60 2,83 3,27 3,79 4,34 5,16 5,98 7,05 8,31 10,20 11,80 

65 2,99 3,46 4,02 4,61 5,50 6,38 7,55 8,93 11,00 12,70 

70 3,14 3,65 4,25 4,88 5,83 6,78 8,05 9,55 11,70 13,70 

75 3,30 3,84 4,48 5,15 6,16 7,18 8,55 10,17 12,50 14,70 

80 3,45 4,02 4,70 5,42 6,49 7,58 9,06 10,79 13,40 15,70 

85 3,60 4,20 4,92 5,69 6,82 7,98 9,57 11,41 14,20 16,80 

90 3,75 4,38 5,14 5,96 7,15 8,38 10,08 12,04 14,90 17,70 

95 3,90 4,56 5,36 6,23 7,48 8,78 10,59 12,67 15,60 18,60 

100 4,05 4,74 5,58 6,50 7,81 9,18 11,10 13,30 16,50 19,60 

105 4,20 4,92 5,80 6,77 8,14 9,58 11,61 13,93 17,20 20,60 

110 4,35 5,10 6,02 7,04 8,47 9,99 12,12 14,56 18,00 21,60 

115 4,50 5,28 6,24 7,31 8,80 10,40 12,63 15,19 18,80 22,60 

120 4,65 5,46 6,46 7,58 9,13 10,81 13,14 15,87 19,50 23,60 

125 4,80 5,64 6,68 7,85 9,46 11,22 13,65 16,45 20,20 24,60 

130 4,95 5,82 6,90 8,12 9,79 11,63 14,16 17,08 21,00 25,50 

135 5,10 6,00 7,12 8,39 10,12 12,04 14,67 17,71 21,90 26,50 

140 5,25 6,18 7,34 8,66 10,45 12,45 15,18 18,34 22,70 27,50 

145 5,39 6,36 7,56 8,93 10,77 12,86 15,69 18,97 23,40 28,40 

150 5,53 6,54 7,78 9,20 11,09 13,27 16,20 19,60 24,20 29,40 

155 5,67 6,72 8,00 9,47 11,41 13,68 16,71 20,23 25,00 30,40 

160 5,81 6,90 8,22 9,74 11,73 14,09 17,22 20,86 25,60 31,30 

165 5,95 7,07 8,44 10,01 12,05 14,50 17,73 21,49 26,40 32,50 

170 6,09 7,23 8,66 10,28 12,37 14,91 18,24 22,12 27,10 33,60 

175 6,23 7,39 8,88 10,55 12,69 15,32 18,75 22,75 27,90 34,70 

180 6,37 7,55 9,10 10,82 13,01 15,73 19,26 23,38 28,50 35,40 

185 6,50 7,71 9,32 11,09 13,33 16,14 19,77 24,01 29,40 36,60 

190 6,63 7,87 9,54 11,36 13,65 16,55 20,28 24,64 30,10 37,60 
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195 6,76 8,03 9,75 11,63 13,97 16,96 20,79 25,27 30,90 38,30 

200 6,89 8,19 9,96 11,90 14,30 17,40 21,30 25,90 31,80 39,50 

  

2 lentelė. Koeficientų   reikšmės, kai    0,1 ir bet koks   

arba   >0,1 ir  > 200  
  

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

Iki 0,015 0,200 0,046 0,266 0,115 0,361 0,35 0,573 0,84 0,883 

0,015 0,202 0,047 0,268 0,120 0,367 0,36 0,580 0,86 0,894 

0,016 0,205 0,048 0,270 0,125 0,373 0,37 0,588 0,88 0,905 

0,017 0,207 0,049 0,271 0,130 0,378 0,38 0,595 0,90 0,916 

0,018 0,210 0,050 0,273 0,135 0,384 0,39 0,602 0,92 0,927 

0,019 0,212 0,052 0,276 0,140 0,389 0,40 0,610 0,94 0,937 

0,020 0,215 0,054 0,280 0,145 0,394 0,41 0,617 0,96 0,948 

0,021 0,217 0,056 0,283 0,150 0,399 0,42 0,624 0,98 0,959 

0,022 0,219 0,058 0,286 0,155 0,405 0,43 0,631 1,00 0,969 

0,023 0,222 0,060 0,289 0,160 0,410 0,44 0,638 1,05 0,995 

0,024 0,224 0,062 0,292 0,165 0,415 0,45 0,645 1,10 1,021 

0,025 0,226 0,064 0,295 0,170 0,420 0,46 0,652 1,15 1,046 

0,026 0,228 0,065 0,298 0,175 0,425 0,47 0,658 1,20 1,071 

0,027 0,230 0,068 0,301 0,180 0,430 0,48 0,665 1,25 1,096 

0,028 0,233 0,070 0,304 0,185 0,435 0,49 0,672 1,30 1,120 

0,029 0,235 0,072 0,307 0,190 0,439 0,50 0,678 1,35 1,144 

0,030 0,237 0,074 0,309 0,195 0,444 0,52 0,692 1,40 1,168 

0,031 0,239 0,076 0,312 0,20 0,449 0,54 0,704 1,45 1,191 

0,032 0,241 0,078 0,315 0,21 0,458 0,56 0,717 1,50 1,215 

0,033 0,243 0,080 0,318 0,22 0,467 0,58 0,730 1,55 1,238 

0,034 0,245 0,082 0,320 0,23 0,476 0,60 0,742 1,60 1,261 

0,035 0,247 0,084 0,323 0,24 0,485 0,62 0,755 1,65 1,283 

0,036 0,249 0,086 0,326 0,25 0,493 0,64 0,767 1,70 1,306 

0,037 0,250 0,088 0,328 0,26 0,502 0,66 0,779 1,75 1,328 

0,038 0,252 0,090 0,331 0,27 0,510 0,68 0,791 1,80 1,350 

0,039 0,254 0,092 0,333 0,28 0,518 0,70 0,803 1,85 1,372 

0,040 0,256 0,094 0,336 0,29 0,526 0,72 0,815 1,90 1,394 

0,041 0,258 0,096 0,338 0,30 0,534 0,74 0,826 1,95 1,416 

0,042 0,259 0,098 0,341 0,31 0,542 0,76 0,838 2,00 1,437 

0,043 0,261 0,100 0,343 0,32 0,550 0,78 0,849 2,1 1,479 

0,044 0,263 0,105 0,349 0,33 0,558 0,80 0,860 2,2 1,521 

0,045 0,265 0,110 0,355 0,34 0,565 0,82 0,872 2,3 1,563 

  

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

2,4 1,604 7,3 3,307 14,4 5,382 22,0 7,417 46,5 13,49 

2,5 1,644 7,4 3,338 14,6 5,437 22,5 7,547 47,0 13,61 

2,6 1,684 7,5 3,369 14,8 5,492 23,0 7,677 47,5 13,73 

2,7 1,724 7,6 3,400 15,0 5,547 23,5 7,806 48,0 13,85 

2,8 1,763 7,7 3,431 15,2 5,602 24,0 7,935 48,5 13,97 

2,9 1,802 7,8 3,462 15,4 5,657 24,5 8,064 49,0 14,09 

3,0 1,840 7,9 3,493 15,6 5,712 25,0 8,192 49,5 14,20 

3,1 1,879 8,0 3,524 15,8 5,767 25,5 8,320 50 14,32 

3,2 1,917 8,1 3,555 16,0 5,821 26,0 8,447 51 14,56 

3,3 1,954 8,2 3,585 16,2 5,876 26,5 8,575 52 14,80 

3,4 1,991 8,3 3,616 16,4 5,930 27,0 8,701 53 15,04 

3,5 2,029 8,4 3,646 16,6 5,984 27,5 8,828 54 15,27 

3,6 2,065 8,5 3,677 16,8 6,039 28,0 8,955 55 15,51 
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3,7 2,102 8,6 3,707 17,0 6,093 28,5 9,081 56 15,74 

3,8 2,138 8,7 3,738 17,2 6,147 29,0 9,207 57 15,98 

3,9 2,174 8,8 3,768 17,4 6,201 29,5 9,332 58 16,22 

4,0 2,210 8,9 3,798 17,6 6,254 30,0 9,457 59 16,45 

4,1 2,246 9,0 3,828 14,4 5,382 30,5 9,583 60 16,69 

4,2 2,281 9,1 3,858 14,6 5,437 31,0 9,707 61 16,92 

4,3 2,317 9,2 3,888 14,8 5,492 31,5 9,832 62 17,15 

4,4 2,352 9,3 3,918 15,0 5,547 32,0 9,957 63 17,39 

4,5 2,386 9,4 3,948 15,2 5,602 32,5 10,08 64 17,62 

4,6 2,421 9,5 3,978 15,4 5,657 33,0 10,20 65 17,85 

4,7 2,456 9,6 4,008 15,6 5,712 33,5 10,33 66 18,09 

4,8 2,490 9,7 4,037 15,8 5,767 34,0 10,45 67 18,32 

4,9 2,524 9,8 4,067 16,0 5,821 34,5 10,58 68 18,55 

5,0 2,558 9,9 4,097 16,2 5,876 35,0 10,70 69 18,79 

5,1 2,592 10,0 4,126 16,4 5,930 35,5 10,82 70 19,02 

5,2 2,626 10,2 4,185 16,6 5,984 36,0 10,94 71 19,25 

5,3 2,660 10,4 4,244 16,8 6,039 36,5 11,07 72 19,48 

5,4 2,693 10,6 4,302 17,0 6,093 37,0 11,19 73 19,71 

5,5 2,726 10,8 4,361 17,2 6,147 37,5 11,31 74 19,94 

5,6 2,760 11,0 4,419 17,4 6,201 38,0 11,43 75 20,18 

5,7 2,793 11,2 4,477 17,6 6,254 38,5 11,56 76 20,41 

5,8 2,826 11,4 4,534 17,8 6,308 39,0 11,68 77 20,64 

5,9 2,858 11,6 4,592 18,0 6,362 39,5 11,80 78 20,87 

6,0 2,891 11,8 4,649 18,2 6,415 40,0 11,92 79 21,10 

6,1 2,924 12,0 4,707 18,4 6,469 40,5 12,04 80 21,33 

6,2 2,956 12,2 4,764 18,6 6,522 41,0 12,16 81 21,56 

6,3 2,989 12,4 4,820 18,8 6,575 41,5 12,28 82 21,69 

6,4 3,021 12,6 4,877 19,0 6,629 42,0 12,41 83 22,02 

6,5 3,053 12,8 4,934 19,2 6,682 42,5 12,53 84 22,25 

6,6 3,085 13,0 4,990 19,4 6,734 43,0 12,65 85 22,48 

6,7 3,117 13,2 5,047 19,6 6,788 43,5 12,77 86 22,71 

6,8 3,149 13,4 5,103 19,8 6,840 44,0 12,89 87 22,94 

6,9 3,181 13,6 5,159 20,0 6,893 44,5 13,01 88 23,17 

7,0 3,212 13,8 5,215 20,5 7,025 45,0 13,13 89 23,39 

7,1 3,244 14,0 5,270 21,0 7,156 45,5 13,25 90 23,62 

7,2 3,275 14,2 5,326 21,5 7,287 46,0 13,37 91 23,85 

  

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

92 24,08 166 40,80 320 74,63 525 118,65 730 162,11 

93 24,31 168 41,25 325 75,72 530 119,71 735 163,17 

94 24,54 170 41,70 330 76,80 535 120,78 740 164,22 

95 24,77 172 42,15 335 77,88 540 121,84 745 165,28 

96 24,99 174 42,60 340 78,96 545 122,91 750 166,33 

97 25,22 176 43,05 345 80,04 550 123,97 755 167,39 

98 25,45 178 43,50 350 81,12 555 125,04 760 168,44 

169,50 99 25,68 180 43,95 355 82,20 560 126,10 765 

100 25,91 182 44,40 360 83,28 565 127,16 770 170,55 

102 26,36 184 44,84 365 84,36 570 128,22 775 171,60 

104 26,82 186 45,29 370 85,44 575 129,29 780 172,66 

106 27,27 188 45,74 375 86,52 580 130,35 785 173,71 

108 27,72 190 46,19 380 87,60 585 131,41 790 174,76 

110 28,18 192 46,64 385 88,67 590 132,47 795 175,82 

112 28,63 194 47,09 390 89,75 595 133,54 800 176,87 

114 29,09 196 47,54 395 90,82 600 134,60 810 178,98 

116 29,54 198 47,99 400 91,90 605 135,66 820 181,08 

118 29,89 200 48,43 405 92,97 610 136,72 830 183,19 

120 30,44 205 49,49 410 94,05 615 137,78 840 185,29 

122 30,90 210 50,59 405 95,12 620 138,84 850 187,39 
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124 31,35 215 51,70 410 96,20 625 139,90 860 189,49 

126 31,80 220 52,80 415 97,27 630 140,96 870 191,60 

128 32,25 225 53,90 420 98,34 635 142,02 880 193,70 

130 32,70 230 55,00 425 99,41 640 143,08 890 195,70 

132 33,15 235 56,10 430 100,49 645 144,14 900 197,90 

134 33,60 240 57,19 435 101,56 650 145,20 910 200,00 

136 34,06 245 58,29 440 102,63 655 146,25 920 202,10 

138 34,51 250 59,38 445 103,70 660 147,31 930 204,20 

140 34,96 255 60,48 450 104,77 665 148,37 940 206,30 

142 35,41 260 61,57 455 105,84 670 149,43 950 208,39 

144 35,86 265 62,66 460 106,91 675 150,49 960 210,49 

146 36,31 270 63,75 475 107,98 680 151,55 970 212,59 

148 36,76 275 64,85 480 109,05 685 152,6 980 214,68 

150 37,21 280 65,94 485 110,11 690 153,66 990 216,78 

152 37,66 285 67,03 490 111,18 695 154,72 1000 218,87 

154 38,11 290 68,12 495 112,25 700 155,77 1250 271,14 

156 38,56 295 69,20 500 113,32 705 156,83 1600 343,90 

158 39,01 300 70,29 505 114,38 710 157,89 2000 426,80 

160 39,46 305 71,38 510 115,45 715 158,94     

162 39,91 310 72,46 515 116,52 720 160,00     

164 40,35 315 73,55 520 117,58 725 161,06     

______________ 

   

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo  

taisyklių  

5 priedas 

  

RODIKLIAI KARŠTO IR CIRKULIACINIO VANDENS DEBITAMS NUSTATYTI 
  

1 lentelė. Prietaisų apkrovos vienetų skaičius 
  

Eil. Nr. Prietaiso pavadinimas Apkrovos vienetų skaičius 

1. Praustuvas 1,5 

2. Praustuvas viešam naudojimui (mokykloje, įstaigoje) 3 

3. Plautuvė su 15 mm skersmens čiaupu 3 

4. Plautuvė su 20 mm skersmens čiaupu 4 

5. Plautuvė su 25 mm skersmens čiaupu 5 

6. Individuali vonia 10 

7. Vonia viešam naudojimui 22 

8. Dušas 3 

  

2 lentelė. Koeficiento reikšmės cirkuliacinio debito daliai įvertinti 

  

 

  

 
 

  

 

1,2 0,57 1,7 0,36 

1,3 0,48 1,8 0,33 

1,4 0,43 1,9 0,25 

1,5 0,40 2,0 0,12 

1,6 0,38 2,1 ir daugiau 0,00 

______________ 

   

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo  

taisyklių  

6 priedas 
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PAGRINDINIŲ DYDŽIŲ ŽYMENYS 
  

 – būdingojo čiaupo sekundinis karšto vandens debitas, l/s; 

 – būdingojo čiaupo valandinis karšto vandens debitas, l/h; 

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui intensyviausio naudojimo valandą, l/h; 

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per intensyviausio naudojimo laikotarpį (parą, 

pamainą), l; 

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per vidutinio naudojimo parą, l/p.; 

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per didžiausio naudojimo parą, l/p.; 

 – didžiausias sekundinis karšto vandens debitas bet kurioje karšto vandens sistemos vamzdyno dalyje, l/s; 

 – didžiausias sekundinis karšto vandens debitas bet kurioje karšto vandens sistemos vamzdyno dalyje, 

įskaičiuojant būtinąją cirkuliacinio debito dalį, l/s; 

 – cirkuliacinis sekundinis debitas bet kurioje karšto vandens sistemos vamzdyno dalyje, l/s; 

 – valandinis debitas karšto vandens sistemoje ar jos dalyje intensyviausio naudojimo valandą, m
3
/h; 

 – vidutinis valandinis debitas karšto vandens sistemoje ar jos dalyje intensyviausio naudojimo laikotarpiu, 

m
3
/h; 

 – šilumos srautas karštam vandeniui ruošti intensyviausio karšto vandens naudojimo valandą, kW; 

 – vidutinis šilumos srautas karštam vandeniui ruošti intensyviausio karšto vandens naudojimo 

laikotarpiu, kW; 

 – šilumos nuostolių srautas karšto vandens sistemoje (arba jos dalyje), kW; 

 – prietaisų apkrovos vienetų skaičius, vnt.; 

 – butų, kuriuose yra po 3 karšto vandens vartojimo prietaisus (praustuvas, plautuvė ir vonia), skaičius, vnt.; 

 – karšto vandens slėgio nuostoliai vamzdynuose, Pa.; 

 – prietaisų, į kuriuos tiekiamas karštas vanduo skaičiuojamojoje sistemos dalyje, skaičius, vnt.; 

 – vienalaikio prietaisų veikimo tikimybė; 

 – prietaisų panaudojimo tikimybė intensyviausio naudojimo valandą; 

 – intensyviausio naudojimo laiko (paros, pamainos) trukmė valandomis, h; 

- naudotojų (gyventojų), kuriuos numatoma aprūpinti karštu vandeniu iš skaičiuojamosios sistemos dalies, 

skaičius, vnt.; 

 – karšto vandens talpyklos tūris, m
3
; 

 – karšto vandens, pratekėjusio per šildytuvą, temperatūra, ºC; 

 – šalto vandens temperatūra prieš įtekėjimą į šildytuvą, ºC; 

i – i-toji naudotojų grupė; 

n – naudotojų grupių, kurioms karštas vanduo tiekiamas tais pačiais sistemos dalies vamzdynais, skaičius, vnt.; 

 – slėgio nuostoliai dėl trinties vamzdyje, kurio ilgis 1 m, Pa.; 

 – vamzdyno ilgis, m;  

 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų vienalaikio veikimo tikimybės; 

 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų panaudojimo tikimybės; 
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 – koeficientas, kuriuo įvertinama būtinoji cirkuliacinio debito dalis; 

 – koeficientas, kuriuo įvertinamos vietinės kliūtys; 

 – pataisos koeficientas, priklausąs nuo karšto vandens tiekimo bei naudojimo netolygumo; 

 – koeficientas karšto vandens naudojimo netolygumui įvertinti.  

______________ 
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1.4. SANITARINIŲ PATALPŲ ŽMONĖMS SU NEGALIA ĮRENGIMO TAISYKLĖS 
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101 pav. Sanitarinių patalpų žmonėms su negalia įrengimo taisyklės 
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1.5. TIPINIAI TECHNINIO PROJEKTO BRĖŽINIAI – AUKŠTŲ PLANAI SU 

VANDENTIEKIO TINKLAIS 

 

102 pav. Rūsio planas su vandentiekio ir nuotekynės tinklais 
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103 pav. Pirmo aukšto planas su vandentiekio ir nuotekynės tinklais 
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104 pav. Antro aukšto planas su vandentiekio ir nuotekynės tinklais 
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1.6. „WAVIN” MOKOMOJI MEDŽIAGA: PASTATO ŠILDYMO IR VANDENTIEKIO 

SISTEMOS 

 

,,Wavin” mokomoji medžiaga: pastato šildymo ir vandentiekio sistemos – pateikta šios 

programos B.6.2. modulio antrojo elemento 2.1. skyriuje – 61 lapas. 
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2 MOKYMO ELEMENTAS. MEDŽIAGŲ PARINKIMAS, ĮRANGOS IR ĮRANKIŲ 

PARUOŠIMAS PASTATO ŠALTO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ 

MONTAVIMUI IR EKSPLOATAVIMUI UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” 

 

2.1. ĮVAIRIŲ VAMZDŽIŲ, JŲ JUNGIAMŲJŲ DALIŲ, ARMATŪROS BEI MONTAVIMO 

PRIETAISŲ, GAMINIŲ KOKYBĖS ATITIKTIES PAVYZDŽIAI: PLIENINIŲ ALKŪNIŲ 

ATITIKTIES DEKLARACIJA, PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA, 

PLIENINIŲ CINKUOTŲ VAMZDŽIŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA, PVC-U SLĖGINIŲ 

VANDENTIEKIO VAMZDŽIŲ ATITIKTIES SERTIFIKATAIS, VANDENTIEKIO 

VAMZDŽIŲ SISTEMOS PE-RT/AL/PE-RT VAMZDŽIŲ IR JUNGIANČIŲJŲ DALIŲ 

(METALINIŲ IR PPSU JUNGČIŲ) ATITIKTIES DEKLARACIJA; VENTILIŲ 

ATITIKTIES DEKLARACIJA; RUTULINIŲ VENTILIŲ VANDENIUI, GRUBAUS 

VALYMO FILTRŲ, ATBULINIŲ VOŽTUVŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA; SPIRITO IR 

BIMETALINIO TERMOMETRŲ, MANOMETRŲ SU RADIALINIU BEI AKSIALINIU 

PRIJUNGIMU, APSAUGINIŲ VOŽTUVŲ TECHNINIAI APRAŠAI, ATITIKTIES 

DEKLARACIJOS IR SERTIFIKATAI 
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105 pav. Plieninių alkūnių atitikties deklaracija ir sertifikatas 
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106 pav. Plieninių vamzdžių atitikties deklaracija ir sertifikatas 
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107 pav. Plieninių cinkuotų vamzdžių atitikties deklaracija ir sertifikatai 
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107 pav. PVC-U slėginių vandentiekio vamzdžių atitikties sertifikatas 
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108 pav. Vandentiekio vamzdžių sistemos PE-RT/AL/PE-RT vamzdžių ir jungiamųjų dalių (metalinių ir PPSU jungčių)  

atitikties deklaracija 
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109 pav. Izoliacinių vamzdžių atitikties deklaracija 
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110 pav. Ventilių atitikties deklaracija 
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111 pav. Ventilių atitikties deklaracija 
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112 pav. MSV-F rankinio balansinio ventilio atitikties deklaracija 
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113 pav. MSV-I rankinio balansinio ventilio atitikties deklaracija 
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114 pav. UAB Danfoss produkcijos  atitikties deklaracija 
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115 pav. Flanšinių filtrų atitikties deklaracija 
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116 pav. Rutulinių ventilių vandeniui, grubaus valymo filtrų, atbulinių vožtuvų atitikties deklaracija 
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117 pav. Spirito termometrų sertifikatai 
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118 pav. Bimetalinių termometrų techninis aprašas 
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119 pav. Manometrų techninis aprašas 
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120 pav. Apsauginių vožtuvų techninis aprašas 
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121 pav.Apsauginių vožtuvų sertifikatas 
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122 pav. Apsauginių vožtuvų atitikties deklaracija 
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INTERNETO SVETAINĖ: WWW.WAVIN.LT 

Wavin – įmonių grupė su centrine būstine Zwolle’s mieste, Olandijoje. Tai didžiausias 

plastikinių vamzdžių tiekėjas Europoje, siūlantis plačiausią produkcijos asortimentą, išvystęs 

geriausią klientų aptarnavimo sistemą, glaudžiai bendradarbiaujantis tiek su galutiniais vartotojais, 

tiek užsakovais. Wavin – lyderis naujovių diegime. 

Wavin internetinėje svetainėje galima rasti informacijos apie įmonę, pastato šalto ir karšto 

vandens tiekimo sistemų vamzdžių, jungiamųjų dalių, uždaromosios ir apsauginės armatūros, 

montavimo ir eksploatavimo įrangos, įrankių bei sujungimų sandarinimo medžiagų naujoves. 

Susipažinti su Wavin technologijų ir naujovių įmonės mokslinius tyrimais, pamatyti siūlomus 

gaminius, jų kainas ir rasti gaminių pardavimo vietas. Be to, galima pasižiūrėti reprezentacinių 

projektų su įrengtomis plastikinių vamzdžių sistemomis Lietuvoje ir kitose šalyse fotografijų 

galeriją, filmą apie Wavin naujoves.    

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.SANISTAL.LT 

Įmonė ,,Sanistal” prekiauja santechnika, šildymo įranga, metalais bei įrankiais. Internetinėje 

svetainėje galima rasti įmonės teikiamų paslaugų ir produktų grupių aprašus bei pačių produktų 

detalias techninių savybių charakteristikas. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.JAUKURAI.LT 

UAB ,,Jaukurai” interneto svetainėje galima rasti detalius santechnikos ir inžinerinių sistemų 

produktų katalogus, kuriuose yra prekių aprašymai, atsiliepimai apie jas, techniniai parametrai, 

pateikto prekių nuotraukos. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.REMS.LT 

Interneto svetainėje galima rasti katalogą vamzdžių pjovimo, montavimo, išbandymo, taip pat 

lenkimo, vamzdžių ir kanalų valymo, plastikinių vamzdžių suvirinimo įrankių ir įrenginių 

pasiūlymus. Pateiktos įrankių ir įrenginių naujovės, jų eksploatacijos instrukcijos, katalogai, 

darbuotojų saugos pasai. Pateikta kiekvieno įrankio ir įrenginio filmuota medžiaga. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.GITANA.LT 

 UAB ,,Gitana” internetinėje svetainėje galima rasti vamzdžių kirpimo ir pjovimo, 

lenkimo, sujungimo, testavimo, diagnostikos, suvirinimo, priežiūros ir valymo įrankių ir įrenginių 

katalogą. Jame pateikti detalūs duomenys apie įrankių ir įrenginių technines savybes. 

http://www.wavin.lt/
http://www.sanistal.lt/
http://www.jaukurai.lt/
http://www.rems.lt/
http://www.gitana.lt/
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INTERNETO SVETAINĖ: WWW.ROTHENBERGER.COM 

 

Rothenberger internetinėje svetainėje galima rasti vamzdžių kirpimo ir pjovimo, lenkimo, 

sujungimo, testavimo, diagnostikos, suvirinimo, priežiūros ir valymo įrankių ir įrenginių katalogą. 

Jame pateikti detalūs duomenys apie įrankių ir įrenginių technines savybes. 

 

2.2. VIDEO MEDŽIAGA 

 

Video medžiaga pateikta šios programos mokymo medžiagos priede Nr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rothenberger.com/
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3 MOKYMO ELEMENTAS. MEDŽIAGŲ PARINKIMAS, ĮRANGOS IR ĮRANKIŲ 

PARUOŠIMAS PASTATO ŠALTO IR KARŠTO VANDENS ĖMIMO ARMATŪROS IR 

PRIETAISŲ MONTAVIMUI IR EKSPLOATAVIMUI UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” 

 

3.1. UNITAZŲ, DUŠO KABINŲ, SANTECHNINĖS KERAMIKOS ATITIKTIES 

DEKLARACIJOS PAVYZDYS 
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123 pav. Unitazų, dušo kabinų, santechninės keramikos atitikties deklaracija ir sertifikatai 
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3.2. VIDEO MEDŽIAGA 

 

Video medžiaga pateikta šios programos mokymo medžiagos priede Nr. 1. 
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4 MOKYMO ELEMENTAS. PASTATO ŠALTO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ, 

VANDENS ĖMIMO ARMATŪROS IR PRIETAISŲ MONTAVIMAS IR EKSPLOATAVIMAS 

BEI ATLIKTŲ DARBŲ KOKYBĖS VERTINIMAS UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” 

 

4.1. UAB „SANTECHNIAI DARBAI” ŠALTO VANDENTIEKIO VAMZDYNŲ 

MONTAVIMO TECHNOLOGINĖ KORTELĖ  
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124 pav. Šaltojo vandentiekio vamzdynų montavimo technologinė kortelė 
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4.2. UAB „SANTECHNINAI DARBAI” VANDENTIEKIŲ SISTEMŲ MONTAVIMO IŠ 

POLIPROPILENO VAMZDŽIŲ TECHNOLOGINĖ KORTELĖ 
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125 pav. Vandentiekio sistemų montavimo iš polipropileno vamzdžių technologinė kortelė 
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4.3. SANITARINIŲ PATALPŲ ŽMONĖMS SU NEGALIA ĮRENGIMO TAISYKLĖS 

 

Sanitarinių patalpų žmonėms su negalia įrengimo taisyklės pateiktos šios programos S.6.5. 

modulio pirmojo elemento 1.4. skyriuje – 555 lapas. 
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4.4. TIPINIAI TECHNINIO PROJEKTO ARBA DARBO BRĖŽINAI – AUKŠTŲ PLANAI 

SU VANDENTIEKIO TINKLAIS 

 

Tipiniai techninio projekto arba darbo brėžiniai – aukštų planai su vandentiekio tinklais 

pateikti šios programos S.6.5. modulio pirmojo elemento 1.5. skyriuje – 563 lapas. 
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4.5. „WAVIN” PLASTIKINIŲ VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO VAMZDYNŲ SISTEMOS 

PASTATUOSE V2 2012-04-06 (2012) 

Wavin plastikinių vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemos 
pastatuose_v2_12.04.06 
 
Kitos straipsnio versijos:  
Wavin plastikinių vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemos pastatuose_v01_101214 2010 2011  
 
ST 210734350.02:2010 "Wavin Plastikinių vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemos pastatuose" 
 
Rengė:  Mag. Mindaugas Karalius 
 
Recenzavo:  © LIETUVOS SANTECHNIKŲ ASOCIACIJA 
 
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2012-03-07. Įsakymo Nr. 7 
 
 

 Taisyklės įsigalioja nuo 2012-04-06. 

 DĖMESIO!!!  

Lietuvos statybininkų asociacijos Prezidento 2012 m. Kovo 7 d. įsakymu Nr. 7, 

statybos taisyklės ST 210734350.02:2010 "Wavin Plastikinių vandentiekio ir šildymo 

vamzdynų sistemos pastatuose" įtrauktos į elektroninę Lietuvos statybininkų 

asociacijos statybos taisyklių versijos apimtį "Bendrieji ir specialieji statybos darbai" 

ST 121895674.09:2012.   

 
TURINYS 
 I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

II SKYRIUS. NUORODOS 

III SKYRIUS. PLASTIKINIŲ VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO VAMZDYNŲ SISTEMŲ PASTATUOSE ĮRENGIMO DARBAI 

Sistemos montavimas 

Vandentiekio vamzdynų parametrai 

Šildymo vamzdynų parametrai 

Sistemų įrengimo būdai 

Grindinio šildymo montavimo nurodymai 

IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

 

 

 

http://www.statybostaisykles.lt/node/1859
http://statai.brainmade.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc280179803
http://statai.brainmade.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc280179804
http://statai.brainmade.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc280179805
http://statai.brainmade.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc280179806
http://statai.brainmade.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc280179807
http://statai.brainmade.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc280179808
http://statai.brainmade.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc280179809
http://statai.brainmade.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc280179810
http://statai.brainmade.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc280179811


Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

619 

                                              Mokymų medžiaga 

 

  I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 1.        UAB „WAVIN BALTIC“ statybos taisyklės ST 210734350.02:2010 „Plastikinių vandentiekio ir šildymo vamzdynų 

sistemos pastatuose“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“. Statybos 

taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų 

normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais 

dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis. 

2.        Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos 

vykdant lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistemos montavimo darbus. 

3.        Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus 

kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2001. 

4.        Šių taisyklių reikalavimai yra privalomi įmonėms, kurios montuoja „WAVIN“ produktus. Minėtos įmonės, 

tvirtindamos Statybų taisykles „Bendriesiems statybos darbams“, nurodo privalomą šių Taisyklių taikymą. 

5.        Taisyklių tikslas – suteikti techninę ir technologinę informaciją naudojant kompanijos “WAVIN” medžiagas, 

siekiant deklaruojamos lietaus vandens nuvedimo nuo stogų vamzdynų sistemos sumontavimo kokybės, bei užtikrinti 

ilgalaikį sistemos eksploatavimo saugumą. Jos skiriamos projektuotojams, statybos įmonėms ir individualiems 

statytojams informuoti apie “WAVIN“ įmonėse gaminamų lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistemų montavimo 

būdus ir metodus. 

6.        Taisyklių reikalavimai yra privalomi statybos įmonėms, kurios naudoja kompanijos “WAVIN“ gaminamą 

produkciją. Statybos įmonės, tvirtindamos savo statybos taisykles gali perimti šias Taisykles, prieš tai informavus UAB 

„WAVIN“.  

7.        Aprašytų produktų montavimo darbai bei eksploatacija turi būti atliekama pagal galiojančių statybos techninių 

reglamentų reikalavimus. 

8.        UAB “WAVIN“ prisiima atsakomybę ir teikia garantijas “WAVIN“ produkcijai, kai “WAVIN“ produkcija naudojama 

pagal kompanijos “WAVIN” reikalavimus montuojant aprobuotas sistemas. 

  

II SKYRIUS. NUORODOS  

 10.    Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų: 

10.1.         STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr 131-5326);  

10.2.                       STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“ (Žin., 2009, 35-1348); 

10.3.        STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2011-04-13, Nr. 45); 

10.4.        www.statybostaisyklės.lt naudojimosi taisyklės. 

  

III SKYRIUS. PLASTIKINIŲ VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO VAMZDYNŲ SISTEMŲ PASTATUOSE ĮRENGIMO 

DARBAI  

 Sistemos montavimas 
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 11.    Sistemos įrengimas. „WAVIN“ vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemos pastatuose įrengiamos panaudojant 

daugiasluoksnius metalopolimerinius vamzdžius „PEX-c/AL/PE“ bei plastikines presuojamas „TIGRIS ALUPEX“ arba 

įstumiamas „SMARTFIX“ jungtis. 

12.    Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių „PEX-c/AL/PE“ konstrukcija. Daugiasluoksnius 

metalopolimerinius vamzdžius sudaro vidinėje ir išorinėje pusėje esantys plastikiniai sluoksniai iš bespalvio PE-X ir 

balto PE-HD bei vieno tarp jų esančio aliuminio sluoksnio. Homogeniškas plastiko-metalo sujungimas pasižymi ne tik 

atsparumu difuzijai, bet dar ir kitomis papildomomis teigiamomis savybėmis, tokiomis kaip: vamzdis išlaiko stabilią 

formą, yra lankstus. Lankstant vamzdžius galima iki minimumo sumažinti jungčių skaičių ir suformuoti kompensacines 

kilpas. Vidinis plastikinis sluoksnis PE-Xc - tai polietilenas, sutankintas elektronų srautu (sutankinimo metodas – 

fizikinis procesas, labai higieniškas, jo metu nenaudojamos jokios cheminės medžiagos). 

13.    Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių „PEX-c/AL/PE“ žymėjimas. Daugiasluoksnių metalopolimerinių 

vamzdžių žymėjimas pateiktas 1 lentelėje. 

1 lentelė.    Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių, naudojamų vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemoms 

įrengti pastatuose, žymėjimas. 

Žyma Paaiškinimas 

WAVIN Gamintojas 

61171 m ilgio atžyma 

Tap water, Central heating and Floor heating paskirtis (geriamam vandeniui, centriniam šildymui, grindiniam 

šildymui) 

16 x 2,0 mm matmenys (išorinis skersmuo, sienelės storis) 

PE-Xc / AL / PE struktūra (nuo vidinio sluoksnio) 

T max = 95°C darbinė temperatūra 

Tipo A aliuminio suvirinimo metodas (suvirintas lazeriniu būdu) 

DVGW: DM: UNI: UNE: KIWA: KOMO tikrinimo ženklas ir registracijos numeris 

70°C / 10 bar ilgalaikės eksploatacijos parametrai pagal naudojimo klasę 

Class 2 naudojimo klasė 

MPC Gamintojas 

06.06.2006 gamybos data 

LP 502 linijos numeris 

14.    Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių „PEX-c/AL/PE“ matmenys. Daugiasluoksnių metalopolimerinių 

vamzdžių matmenys pateikti 2 lentelėje. 

2 lentelė.    Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių, naudojamų vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemoms 
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įrengti pastatuose, matmenys. 

Išorinis skersmuo Da, mm Sienelės storis S,mm 

16 2,0 

20 2,25 

25 2,5 

32 3,0 

40 4,0 

50 4,5 

15.    Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių „PEX-c/AL/PE“ lenkimo spindulys. Vamzdį galima nesunkiai 

sulenkti rankiniu būdu, lenkimo spyruoklės pagalba arba vamzdžių lenkimo įtaisu. 3 lentelėje nurodomas mažiausias 

leidžiamas lenkimo spindulys. 

3 lentelė.     Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių, naudojamų vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemoms 

įrengti pastatuose, matmenys. 

Vamzdžio skersmuo 

(D x s, mm) 

Mažiausias leidžiamas lenkimo spindulys (mm) 

Lenkiant rankomis Lenkiant lenkimo įrankiais Lenkiant su spyruokle 

16x2,0 5 x D ~ 80 60 3 x D ~ 48 

20x2,25 5 x D ~ 100 105 3 x D ~ 60 

25x2,5 8 x D ~ 200 105 4 x D ~ 100 

 

16.    Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių „PEX-c/AL/PE“ tvirtinimas. Daugiasluoksniai metalopolimeriniai 

vamzdynai tiesiami taip, kad galėtų kisti jų ilgis. Vamzdžio fiksavimas bei prietaisai turi būti tvirtinami taip, kad galima 

būtų mažinti slėgio ir traukos jėgą. Vamzdžio pailgėjimą ar susitraukimą kompensuojame tempimo lanku, 

kompensatoriumi arba keisdami vamzdynų kryptį. 4 lentelėje nurodomas daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių 

tvirtinimo žingsnis. 

4 lentelė.     Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių tvirtinimo žingsnis. 

Vamzdžio skersmuo (D x s, mm) Tvirtinimo žingsnis, m 
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16x2,0 1,0 

20x2,25 1,2 

25x2,5 1,5 

32x3,0 1,5 

40x4,0 1,8 

50x4,5 1,8 

17.    Presuojamų „TIGRIS ALUPEX“ ir įstumiamų „SMARTFIX“ jungčių konstrukcija. Plastikinės presuojamos „TIGRIS 

ALUPEX“ ir įstumiamos „SMARTFIX“ jungtys pagamintos iš puikiomis techninėmis savybėmis pasižyminčio 

polifenilsulfono (PPSU), kuris išsiskiria nepaprastai aukštu atsparumu smūgiams, briaunų stiprumu bei atsparumu 

temperatūrų svyravimams. Jo tvirtumą galima lyginti su metalu. Kaip ir visos plastikinės medžiagos, PPSU yra visiškai 

atsparus korozijai. Kiekvienoje jungties movoje yra po dvi „akutes“, kurios reikalingos vizualinei jungties kontrolei. 

Guminis sandarinimo žiedas, užtikrinantis 100%-inį jungties sandarumą, pagamintas iš elastomerinės medžiagos, 

atsparios aukštai temperatūrai. Plastiko PPSU temperatūrinis pailgėjimo koeficientas artimas nerūdijančio plieno 

koeficientui, todėl plastikinis jungties korpusas ir presavimo mova dirba kaip viena visuma, temperatūrų pokytis neturi 

įtakos jungties kokybei. 

18.    Presuojamų „TIGRIS ALUPEX“ ir įstumiamų „SMARTFIX“ jungčių žymėjimas. Presuojamų ir įstumiamų jungčių 

žymėjimas pateiktas 5 lentelėje. 

1 lentelė.    Presuojamų ir įstumiamų jungčių, naudojamų vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemoms įrengti 

pastatuose, žymėjimas. 

Žyma Paaiškinimas 

WAVIN gamintojas 

16mm nominalus skersmuo 

3/4" nominalus sriegio skersmuo 

PPSU medžiaga (polifenilsulfonas) 

19.    Presuojamų „TIGRIS ALUPEX“ ir įstumiamų „SMARTFIX“ jungčių matmenys. Presuojamos „TIGRIS ALUPEX“ 

jungtys siūlomos sekančių skersmenų: 16, 20, 25, 32, 40 ir 50mm. Įstumiamos „SMARTFIX“ jungtys siūlomos sekančių 

skersmenų: 16, 20 ir 25mm. 

20.    Plastikinių kolektorių konstrukcija. Plastikiniai kolektoriai pagaminti iš polifenilsulfono (PPSU). Kolektoriai 

gaminami 2-jų arba 3-jų atšakų. 2-jų atšakų kolektoriai yra 2-jų tipų: vienpusis arba dvipusis. Jei reikalingas didesnis 

kolektoriaus atšakų skaičius, papildomos atšakos rankomis prisukamos prie esamo kolektoriaus. 

21.    Plastikinių kolektorių žymėjimas. Plastikinių kolektorių žymėjimas pateiktas 6 lentelėje. 

2 lentelė.    Presuojamų ir įstumiamų jungčių, naudojamų vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemoms įrengti 

pastatuose, žymėjimas. 
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Žyma Paaiškinimas 

WAVIN gamintojas 

PPSU medžiaga (polifenilsulfonas) 

22.    Plastikinių kolektorių matmenys. Plastikinių kolektorių matmenys pateikti 7 lentelėje. 

3 lentelė.    Plastikinių kolektorių, naudojamų vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemoms įrengti pastatuose, 

matmenys. 

Atšakų skersmuo 3/4" 

Atšakų skaičius 2 arba 3 

23.    Sistemos techninės charakteristikos.  „WAVIN“ daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių „PEX-c/AL/PE“ bei 

presuojamų „TIGRIS ALUPEX“ arba įstumiamų „SMARTFIX“ jungčių sistemos techninės charakteristikos pateiktos 8 

lentelėje. 

4 lentelė.    Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių „PEX-c/AL/PE“ bei presuojamų „TIGRIS ALUPEX“ arba 

įstumiamų „SMARTFIX“ jungčių sistemos techninės charakteristikos 

  Maksimali darbinė temperatūra 95
o
C 

Maksimali trumpalaikė temperatūra 110
o
C 

Maksimalus ilgalaikis darbinis slėgis 10bar 

Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas (vamzdžio) 0,025mm/Mk 

Linijinis šilumos laidumo koeficientas (vamzdis) 0,43W/mK 

Vamzdžio šiurkštumo koeficientas 0,007mm 

24.    Šilumos izoliacija. „WAVIN“ vandentiekio bei šildymo vamzdžių sistemoms taikomi bendrieji izoliacijai skirti 

potvarkiai. 

25.    Priešgaisrinė apsauga. Geriamo vandens vamzdynams, kurių skersmuo < 32 mm, nėra numatyta jokių specialių 

priešgaisrinės apsaugos priemonių. Vamzdynų, kurių skersmuo > 32 mm, priešgaisrinės apsaugos reikalavimai daugeliu 

atvejų įvykdomi montuojant vagose, užmūrijant. „WAVIN“ „PEX-c/AL/PE“ vamzdis pagal DIN 4102 1-ąją dalį 

priskiriamas B2 degumo klasei. 

26.    Sistemos montavimas. Sistema gali būti montuojama konstrukcijose ir atvirai. Vamzdžiai bei jungiamosios dalys, 

pagamintos iš polivinilsulfono (PPSU) gali būti tiesiogiai užbetonuojamos. Nerekomenduojama montuoti vietose, kur 

krenta tiesioginiai saulės spinduliai. Tiek presuojamos jungtys „TIGRIS ALUPEX“, tiek ir įstumiamos jungtys „SMARTFIX“ 

yra neardomos, todėl jas leidžiama slėpti konstrukcijose. 

27.    Vamzdžių pailgėjimo skaičiavimas. Vamzdžio linijinis temperatūrinis pailgėjimas skaičiuojamas pagal formulę: 

∆L = α· L · ∆t 

α – vamzdžio linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas (mm/m·K) 
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(Tigris Alupex vamzdžio = 0,025 mm/m·K) 

L – tiesios atkarpos ilgis, m 

∆t – temperatūrų skirtumas, °C 

Judamų ir nejudamų atramų pagalba galima lengvai išspręsti vamzdžio temperatūrinio pailgėjimo klausimus, sienelėse 

kurio neatsiras pavojingi įtempimai dėl temperatūrinio pailgėjimo. 

28.    Kompensavimosi elemento minimalaus ilgio skaičiavimas. Kompensavimosi elemento minimalus ilgis 

apskaičiuojamas pagal formulę: 

LB = c · √d · ∆L 

LB - kompensavimosi elemento minimalus ilgis (mm) 

c – medžiagos konstanta Wavin Tigris Alupex vamzdžiui = 30 

d – išorinis vamzdžio skersmuo (mm) 

∆L – vamzdžio pailgėjimas (mm) 

 

FP - nejudanti atrama 

GL - nevaržanti slydimo atrama 

29.    Presuojamų sujungimų „TIGRIS ALUPEX“ montavimas. Presuojamų sujungimų montavimas atliekamas žemiau 

pateikta tvarka: 

- Reikiamo ilgio vamzdžiai kerpami žirklėmis stačiu kampu arba vamzdžiams pjauti skirtu įrankiu; 

 

- Vamzdis kalibruojamas kalibratoriumi bei turi būti nusklembtos aštrios briaunos. Po kalibracijos turi būti matoma 

mažiausiai 1mm (d=16–25 mm) arba 2mm (d=32–50 mm) dydžio nusklembta briaunelė. Vamzdį kalibruoti galima ir 

akumuliatoriniu kalibratoriumi. Didžiausias greitis, naudojantis akumuliatoriniu prietaisu, yra 500 aps/min. Po ilgesnio 

darbo iš akumuliatorinio kalibratoriaus reikia pašalinti drožles. Vamzdžio kalibravimas reikalingas tam, kad vamzdis 

atgautų po kirpimo prarastą apvalią formą, bei būtų nusklembta briaunelė. Teisingas briaunelės nusklembimas 

užtikrina lengvą vamzdžio sujungimą su jungtimi, bei garantuoja, kad jungties viduje esantis sandarinimo žiedas nebus 
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pažeistas; 

 

- Paruoštas vamzdis į jungtį įstumiamas iki atramos. Ar vamzdis įstumtas tinkamai, patikriname „akutės“ jungtyje 

pagalba; 

 

- Presavimo reples išskleidžiamos ir apgaubiama presuojamos jungties mova. Presavimo reples reikia uždėti per 

nerūdijančio plieno movos centrą taip, kad liktų neuždengta pusė „akutės“. Presavimo replės turi būti dedamos 

lygiagrečiai presui. Presavimo procesas yra užbaigtas, kai presavimo replių trinkelės yra visiškai uždarytos. Po 

presavimo reples vėl išskleisti ir nuimti nuo presuojamos jungties; 

 

Pastaba: Patikimus sujungimus garantuoja tik tie įrankiai, kurie atitinka kompanijos „WAVIN“ keliamus reikalavimus. 

Įrankių gamintojų kataloguose galite rasti informaciją apie įrankių tinkamumą skirtingiems vamzdynų sistemų 

pritaikymams. 

Nurodymas: montuojant presuojamas „TIGRIS ALUPEX“  jungtis negalima naudoti papildomų cheminių sandarinimo 

priemonių. 

30.    Įstumiamų jungčių „SMARTFIX“ montavimas. Įstumamų sujungimų montavimas atliekamas žemiau pateikta 

tvarka: 

- Reikiamo ilgio vamzdžiai kerpami žirklėmis stačiu kampu arba vamzdžiams pjauti skirtu įrankiu; 
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- Vamzdis kalibruojamas kalibratoriumi bei turi būti nusklembtos aštrios briaunos. Po kalibracijos turi būti matoma 

mažiausiai 1 mm dydžio nusklembta briaunelė; 

 

- Vamzdį kalibruoti galima ir akumuliatoriniu kalibratoriumi. Didžiausias greitis, naudojantis akumuliatoriniu prietaisu, 

yra 500 aps/min. Po ilgesnio darbo iš akumuliatorinio kalibratoriaus reikia pašalinti drožles. Vamzdžio kalibravimas 

reikalingas tam, kad vamzdis atgautų po kirpimo prarastą apvalią formą, bei būtų nusklembta briaunelė. Teisingas 

briaunelės nusklembimas užtikrina lengvą vamzdžio sujungimą su jungtimi, bei garantuoja, kad jungties viduje esantis 

sandarinimo žiedas nebus pažeistas; 

 

- Paruoštas vamzdis į jungtį įstumiamas iki atramos. Ar vamzdis įstumtas tinkamai, patikriname „akutės“ jungtyje 

pagalba. Sujungimas atliktas. 

 

Nurodymas: montuojant įstumiamas „SMARTFIX“ jungtis negalima naudoti papildomų cheminių sandarinimo 

priemonių. 

31.    Įstumiamų jungčių „SMARTFIX“ jungimas su variniais vamzdžiais. Įstumamų jungčių sujungimas su variniais 

vamzdžiais atliekamas žemiau pateikta tvarka: 

- Varinio vamzdžio galas pjaunamas stačiu kampu, naudojantis vamzdžių pjovimo įtaisu; 

 

- Vamzdžio aštrios briaunos gali pažeisti sujungimą, todėl jos turi būti nusklembtos; 
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- Paruoštas varinio vamzdžio galas įstumiamas į „SMARTFIX“ jungtį (bus jaučiamas pasipriešinimas kai užspaudimo 

žiedas apspaus vamzdžio sienelę); 

 

32.    Srieginių sujungimų montavimas. Sistemų „TIGRIS ALUPEX“ ir „SMARTFIX“ srieginiai sujungimai ir sujungimai su 

kitomis sistemomis montuojami naudojant tefloninę juostelę. Naudojimas pluoštinių sandarinimo priemonių 

neleidžiamas. 

 

33.    Vandentiekio sistemos hidraulinis bandymas. Būtina patikrinti slėgį visuose vamzdynuose. Patikrinimo 

aprašymas pateiktas pagal DIN1988 2 dalį. Nutiestus, tačiau dar nepaslėptus vamzdynus reikia pripildyti švaraus 

geriamo vandens (nepamiršti apsaugos nuo šalčio). Slėgio matavimo prietaisas jungiamas sistemos žemiausiame taške. 

Naudojami tik tokie slėgio matavimo prietaisai, kurie parodo 0,1 bar slėgio pasikeitimą. Prietaisus, boilerius bei 

santechninius įrengimus reikia uždaryti tam, kad jie būtų apsaugoti nuo kontrolinio slėgio. Tuomet būtina patikrinti 

slėgį vamzdyne, o po to jį sumažinti iki darbinio slėgio. Kontroliniu slėgiu laikomas leistinas darbo slėgis plius 5 bar. 

Pvz.: geriamo vandens sistemai su leistinu darbo slėgiu 10 bar kontrolinis slėgis bus 15 bar. 

34.    Šildymo sistemos hidraulinis bandymas. Patikrinimo aprašymas pateiktas pagal DIN18380. Sumontuotus, tačiau 

dar nepaslėptus vamzdynus reikia pripildyti vandens(nepamiršti apsaugos nuo šalčio). Slėgio matavimo prietaisas 

jungiamas sistemos žemiausiame taške. Naudojami tik tokie slėgio matavimo prietaisai, kurie parodo 0,1 bar slėgio 

pasikeitimą. Šildymo sistemoje būtina patikrinti slėgį, kuris lygus 1,3 bendrojo slėgio, tačiau mažiausias manometrinis 

slėgis yra 1 bar. Iš karto po to, kai slėgis patikrinamas šaltu vandeniu, vanduo papildomas iki didžiausios 

skaičiavimuose įvertintos temperatūros ir patikrinama, ar sistema išlieka sandari esant didžiausiai temperatūrai. 

35.    Grindinio šildymo sistemos hidraulinis bandymas. Prieš grindų betonavimą būtinai reikia atlikti hidraulinį 

bandymą. Reikalaujama, kad slėgis būtų 6 bar 24 val. Slėgio sumažėjimas negali viršyti 0,2 bar. Pabaigoje būtina 

apžiūrėti visus vamzdžių sujungimus. 

Vandentiekio vamzdynų parametrai 

36.    Vandentiekio sistemos slėgio nuostoliai. Vandentiekio sistemos slėgio nuostoliai apskaičiuojami pagal diagramą: 
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37.    Pasipriešinimai jungtyse. Paveikslėlyje pateiktos jungčių apytikrės nuostolių koeficientų vertės: 
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38.    Suminis ir skaičiuojamasis debitas. Vandentiekio sistemos paprastai nėra nuolat naudojamos, vandens čiaupai 

atsukami tik kartais, todėl norint apskaičiuoti vamzdynų skersmenis, vadovaujamasi skaičiuojamaisiais debitais. 
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39.    Vandentiekio sistemos izoliavimas. Vamzdynų izoliavimas nuo įšilimo ir kondensato pagal DIN1988: 

  

Vamzdynų aplinka Mažiausias izoliacijos sluoksnis 

(mm), kai jos šilumos laidumo 

koeficientas 0,040W/mK 

Vamzdynų izoliavimas nešildomose patalpose 4 

Atviri vamzdžiai šildomose patalpose 9 

Vamzdis kanale 4 

Vamzdis kanale šalia karšto vandens vamzdžio 13 

Vamzdis konstrukcijos vagoje 4 

Vamzdis konstrukcijos vagoje šalia karšto vandens vamzdžio 13 

Vamzdis ant betoninių grindų 4 

40.    Vamzdynų izoliavimas siekiant sumažinti šilumos nuostolius. 

Vamzdžių matmenys (mm) Mažiausias izoliacijos sluoksnis (mm), kai jos šilumos laidumo 

koeficientas 0,035W/mK 

16x2,0 20 

20x2,25 20 

25x2,5 20 

32x3,0 30 

40x4,0 30 

50x4,5 40 

 Šildymo vamzdynų parametrai 

41.    Šildymo vamzdynų parametrai. Šildymo sistemos slėgio nuostoliai apskaičiuojami pagal diagramą: 
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42.    Šildymo sistemos izoliavimas. 

Vamzdžių matmenys (mm) Mažiausias izoliacijos sluoksnis (mm), kai jos šilumos laidumo 

koeficientas 0,035W/mK 

16x2,0 20 

20x2,25 20 

25x2,5 20 

32x3,0 30 
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40x4,0 30 

50x4,5 40 

 

Sistemų įrengimo būdai 

43.    Vandentiekio sistemos įrengimo būdai. 

 

Tradicinis įrengimas                    

 

Nuoseklusis įrengimas (naudojant dvigubas alkūnes su atrama) 

 

Kolektorinis įrengimas                

44.    Šildymo sistemos įrengimo būdai.  

 

Dvivamzdė sistema 
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Kolektorinė sistema        

 

Dvivamzdė žiedinė sistema 

 

Vienvamzdė sistema 

45.    Šildymo prietaisų jungimo būdai.  

 

Tiesioginis radiatorių jungimo būdas 

 

Kolektoriaus jungimas 
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Jungimas panaudojant trišakį su vamzdeliu 

 

Jungimas panaudojant alkūnę su vamzdeliu 

Grindinio šildymo montavimo nurodymai 

46.    Slėgio nuostolių apskaičiavimas. 
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47.    Skaičiavimai. Skaičiuojant grindinį šildymą reikia atkreipti dėmesį, kad nebūtų viršyti leidžiami parametrai pagal 

DIN 4725: 

 

48.    Vamzdžio sąnaudos.  

Atstumas tarp vamzdžių (cm) Vamzdžio sąnaudos (m/m
2
) 

10 10,00 

15 6,70 

20 5,00 

25 4,00 

30 3,35 
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35 2,85 

40 2,50 

49.    Temperatūrinių siūlių įrengimas. Siekiant, kad šildomų grindų konstrukcija netrūkinėtų, reikia įrengti 

temperatūrines siūles. Grindinį šildymą be temperatūrinių siūlių galima įrenginėti ne didesniame nei 40 m2 plote, kai 

ilgiausia kraštinė ne ilgesnė nei 8 m, o ilgio ir pločio santykis 2:1. Jei patalpa neatitinka šių reikalavimų, ją reikia 

skaidyti, įrengiant temperatūrines siūles, naudojantis 500 mm ilgio apsauginiu vamzdžiu. 

 

50.    Grindų šildymo konstrukcijos.  

 

  

51.    Montavimas. Visais klojimo atvejais atstumas nuo vamzdžio iki sienos turi būti ne mažesnis kaip 5 cm. Wavin 

Tigris Alupex vamzdžiai klojami išvyniojant ir lenkiant. 

52.    Klojimo formos. Įrengiant grindinį šildyma kloti Wavin Tigris Alupex vamzdžius galima visais įprastiniais klojimo 

būdais. Dėl nedidelio linijinio šiluminio plėtimosi Wavin Tigris Alupex vamzdžiai nesusiduria su problemomis, 

kylančiomis dėl mechaninių apkrovų ilgalaikio darbo režimo metu. Galima rinktis tokią klojimo formą, kuri jūsų 
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nuožiūra geriausiai tiks atitinkamos vietos ypatumams ar labiausiai atitiks namo gyventojų pageidavimus: 

- vamzdžių tiesimas spirale. Spiralės formos konstrukcija su grįžtamąja juosta šildymo žiedo centre. Dėl išbalansuoto 

klojimo pasiekiamas labai tolygus šilumos paskirstymas (1 pav.). Prie vitrinų ar išorinių sienų gali būti mažinamas 

atstumas tarp klojamų vamzdžių (2 pav.). 

- tradicinis vamzdžių tiesimas. Gyvatės formos konstrukcija su grįžtamąja juosta šildymo ciklo pabaigoje. Šildymo žiedo 

pradžioje gaunama didesnė temperatūra (3 pav.). Prie vitrinų ar išorinių sienų gali būti mažinamas atstumas tarp 

klojamų vamzdžių (4 pav.). 

 

53.    Grindų paviršiaus temperatūros apskaičiavimas.  
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IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

54.    Šios  UAB Wavin Baltic parengtos ir Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintos Statybos taisyklės įsigalioja 

įmonei tapus Lietuvos statybininkų asociacijos arba Statybos taisyklių elektroninės sistemos „STATAI“ nare ir Statybos 

taisykles patvirtinus įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu. 

55.    Galiojančia elektroninės Statybos taisyklių sistemos dokumento versija pagal nutylėjimą laikoma sutarties su 

Užsakovu pasirašymo metu galiojanti naujausia STATAI sistemoje patvirtinta elektroninė Taisyklių versija, nebent 

kitaip būtų nurodyta sutartyje. Galiojančia popierine Taisyklių versija laikoma konkreti vadovo patvirtinta versija. 

56.    Visi ginčai tarp Rangovų ir Užsakovų dėl šių taisyklių taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

 

 126 pav. Statybos taisyklės ,,Wavin plastikinių vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemos pastatuose"  
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5 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS 

 

5.1. UŽDUOTIES (OPERACIJOS ATLIKIMO) APRAŠYMAS 

 

Užduoties objektas – pastato šalto ir karšto vandens tiekimo sistemos. 

 

Užduoties tikslas – sumontuoti karšti ir šalto vandens tiekimo vamzdžius su uždaromąja armatūra. 

 

Užduočiai atlikti reikės: vamzdžių ir jų jungiamųjų dalių, presavimo arba suvirinimo įrankių 

izoliacinių ir sandarinimo medžiagų. 

 

Užduoties atlikimo aplinka / sąlygos – pastato sanitarinis mazgas; vamzdžiai nauji. 

 

Užduoties atlikimui reikalinga technologinė dokumentacija: techninės kortelės, darbo brėžiniai 

(montavimo schemos). 

 

Užduoties aprašymas: 

1. Savarankiškai suplanuoti karšto ir šalto vandens tiekimo vamzdžių armatūros išdėstymą bei 

tvirtinimą sanitarinio mazgo žmonėms su negalia įrengimui. 

2. Sumontuoti karšto ir šalto vandens tiekimo vamzdžius su uždaromąja armatūra nuo 

atsišakojimo iki prietaisų. 

3. Sumontuotas atšakas išbandyti hidrauliškai ir paruošti prietaisų ir vandens ėmimo armatūros 

montavimui. 
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5.2. ATLIKTO DARBO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Vertinimo kriterijai: 

 

 Užduodis atlikta iki pabaigos per jai skirtą laiką. 

 Užduotis atlikta kokybiškai, laikantis technologinės dokumentacijos reikalavimų. 

 Užduotis atlikta pagal pateiktą savarankiškos užduoties aprašymą, sujungimai sandarūs. 

 Užduotis atlikta savarankiškai. 
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MODULIS S.6.6. VANDENS APSKAITOS MAZGŲ MONTAVIMAS 

 

1 MOKYMO ELEMENTAS. VANDENS APSKAITOS MAZGŲ MONTAVIMO DARBŲ 

PLANAVIMAS IR TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ORGANIZAVIMAS UAB 

„SANTECHNINIAI DARBAI”  

  

1.1. UAB „SANTECHNINAI DARBAI” PATVIRTINTOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR 

SVEIKATOS INSTRUKCIJOS 
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 127 pav. Darbuotojo, dirbančio su kilnojamais elektiniais įrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija 
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128 pav. Darbuotojo, dirbančio vandentiekio arba kanalizacijos šuliniuose, kamerose, kolektoriuose ir kituose 

požeminiuose statiniuose, saugos ir sveikatos instrukcija 
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129 pav. Vamzdynų montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

666 

                                              Mokymų medžiaga 

 

1.2. STATYBOS TAISYKLĖS, NUSTATANČIOS UAB „SANTEHCNINAI DARBAI” 

VYKDOMŲ STATINIŲ STATYBOS DARBŲ BŪDUS, PROCEDŪRAS IR METODUS BEI 

JIEMS KELIAMUS KOKYBĖS REIKALAVIMUS 

 

 Statybos taisyklės, nustatančios UAB ,,Santechniniai darbai” vykdomų statinių 

statybos darbų būdus, procedūras ir metodus bei jiems keliamus kokybės reikalavimus, pateiktos 

šios programos B.6.1. modulio antrojo elemento 2.2. skyriuje – 33 lapas. 
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1.3. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMU 

NR. 4-253 PATVIRTINTOS „PASTATŲ KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ĮRENGIMO 

TAISYKLĖS” 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 
  

Į S A K Y M A S 

DĖL PASTATŲ KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 
  

2005 m. birželio 28 d. Nr. 4-253 

Vilnius 

  

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118) 6 

straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 156-

5701) 11 punktu, 

t v i r t i n u  Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisykles (pridedama). 

  

  

SUSISIEKIMO MINISTRAS  

LAIKINAI EINANTIS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                             PETRAS ČĖSNA 

______________ 

  

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 

  

PASTATŲ KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  
1. Šios Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos projektuojant ir 

įrengiant naujas bei rekonstruojant esamas karšto vandens sistemas. 

2. Pastato karšto vandens sistema laikoma vamzdynų ir įrenginių sistema: 

2.1. per kurią šaltas geriamasis vanduo, pastate centralizuotai sušildytas iki nustatytos temperatūros, 

įskaitytinai nuo šalto vandens uždaromosios armatūros prieš karšto vandens ruošimo įrenginį tiekiamas iki karšto 

vandens naudojimo vietų; 

2.2. per kurią grupiniame šilumos punkte paruoštas karštas vanduo pastate įskaitytinai nuo įvadinės 

atjungiamosios armatūros tiekiamas iki karšto vandens naudojimo vietų. 

3. Šios Taisyklės netaikomos karšto vandens sistemoms, kuriomis vanduo tiekiamas technologinėms reikmėms 

pramonės įmonėse ar specialioms procedūroms gydymo įstaigose. 

4. Vamzdynai, įrenginiai, uždaromoji ir reguliuojamoji armatūra, kitos medžiagos, vandens ėmimo čiaupai 

pastato karšto vandens sistemoje turi atitikti Geriamajam vandeniui ruošti ir tiekti skirtų gaminių ir procesų saugos 

sveikatai įvertinimo tvarką (1 priedo 6 p.) ir šių Taisyklių reikalavimus. 

5. Karštam vandeniui tiekti naudojami vamzdžiai, jų antikorozinė danga ir kita įranga turi atitikti higienos 

normos „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (1 priedo 1 p.) reikalavimus. Šiose Taisyklėse naudojami 

pagrindiniai žymenys pateikti Taisyklių 6 priede. 

6. Karšto vandens tiekimo sistemos vamzdynai turi būti įrengiami ir vedami per patalpų sienas bei perdangas 

laikantis statybos techninio reglamento STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ reikalavimų (1 

priedo 8 p.). 

7. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr. 

51-2254), Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme (Žin., 2001, Nr. 64-2327) ir kituose teisės aktuose 

vartojamas sąvokas. 

  

II. KARŠTO VANDENS SISTEMŲ VANDENS KOKYBĖ IR TEMPERATŪRA 
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8. Karšto vandens, tiekiamo buitinėms ir higieninėms reikmėms tenkinti, kokybė turi atitikti higienos normos 

„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (1 priedo 1 p.) reikalavimus, keliamus šaltam geriamajam vandeniui. 

9. Karšto vandens temperatūra karšto vandens naudojimo vietose turi būti ne žemesnė kaip 50 ºC ir ne 

aukštesnė kaip 60 ºC, išskyrus legioneliozės prevencijos atvejus, kaip nustatyta higienos normoje (1 priedo 1 p.). 

10. Vaikų ikimokyklinėse įstaigose karšto vandens temperatūra praustuvų ir dušų vandens ėmimo čiaupuose 

turi būti ne aukštesnė kaip 37 ºC. 

11. Maitinimo įstaigose ir kitose vietose, kuriose karšto vandens temperatūra reikalinga aukštesnė, nei 

nurodyta Taisyklių 9 punkte, turi būti įrengti vietiniai vandens šildytuvai. 

  

III. PROJEKTINIŲ VANDENS DEBITŲ IR ŠILUMOS KIEKIŲ NUSTATYMAS KARŠTO VANDENS 

REIKMĖMS 

  
12. Karšto vandens sistema turi būti pajėgi aprūpinti karštu vandeniu nustatytą skaičių naudotojų ir patiekti reikiamą 

karšto vandens kiekį į karšto vandens naudojimo vietas – atitinkamus sanitarinius prietaisus (toliau – prietaisai). 

13. Sekundinį karšto vandens kiekį reikia nustatyti: 

13.1. atskiro prietaiso pagal šių Taisyklių 2 priedą; 

13.2. viso vamzdyno ar jo dalies, per kuriuos karštas vanduo tiekiamas keliems prietaisams, kuriais naudojasi 

tai pačiai grupei priklausantys naudotojai, – pagal šių Taisyklių 3 priedą; 

13.3. viso vamzdyno ar jo dalies, per kurį karštas vanduo tiekiamas įvairiems prietaisams, kuriais naudojasi 

skirtingos naudotojų grupės, – pagal (1) formulę: 

  

,                                                                                                        (1) 

  

kur: 

i – i-toji naudotojų grupė;  

n – naudotojų grupių, kurioms karštas vanduo tiekiamas tais pačiais sistemos dalies vamzdynais, skaičius, vnt.;  

N – prietaisų, į kuriuos tiekiamas karštas vanduo skaičiuojamojoje sistemos dalyje, skaičius, vnt.;  

P – vienalaikio prietaisų veikimo tikimybė;  

 – būdingojo prietaiso čiaupo sekundinis karšto vandens debitas, nustatomas pagal šių Taisyklių 3 priedą 

kiekvienai naudotojų grupei atskirai. Būdingasis čiaupas yra čiaupas to prietaiso, kurio norminis debitas yra didžiausias. 

13.4. Esant žiedinei karšto vandens tiekimo sistemai reikia nustatyti visos sistemos sekundinį debitą, kuris turi 

būti vienodas visuose žiedo ruožuose. 

  

14. Didžiausias sekundinis karšto vandens debitas bet kurioje sistemos dalyje apskaičiuojamas pagal (2) formulę: 

  

,                                                                                                                    (2) 

  

kur: 

 – būdingojo prietaiso čiaupo sekundinis karšto vandens debitas, l/s;  

 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų vienalaikio veikimo tikimybės. 

15. Koeficientas  parenkamas pagal šių Taisyklių 4 priedo lenteles arba apskaičiuojamas pagal (3a) ir (3b) 

formules: 

  

,                                       (3a) 

  

.                                  (3b) 

  

16. Vienalaikio veikimo tikimybė apskaičiuojama pagal (4) formulę: 

  



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

669 

                                              Mokymų medžiaga 

 

,                                                                                                           (4) 

  

kur: 

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui intensyviausio naudojimo valandą, l/h;  

- gyventojų arba kitokių naudotojų, kuriems aprūpinti karštu vandeniu naudojama skaičiuojamoji sistemos 

dalis, skaičius, vnt.;  

 – prietaisų, į kuriuos tiekiamas karštas vanduo skaičiuojamojoje sistemos dalyje, skaičius, vnt. 

17. Karšto vandens sistemos vamzdynų dalies, naudojamos karštam vandeniui skirtingoms naudotojų grupėms, 

besinaudojančioms skirtingais prietaisais, tiekti vienalaikio veikimo tikimybė apskaičiuojama kaip atskirų karšto 

vandens naudotojų grupių vienalaikio veikimo tikimybių vidurkis pagal (5) formulę: 

  

                                                                                               (5) 

  

18. Valandinis debitas (m
3
/h) paros intensyviausio naudojimo valandą apskaičiuojamas pagal (6) formulę: 

  

,                                                                                                       (6) 

  

kur: 

 – valandinis prietaiso čiaupo debitas, l/h;  

 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų panaudojimo tikimybės, nustatant 

valandinį prietaiso čiaupo debitą. 

19. Koeficientas  parenkamas pagal šių Taisyklių 4 priedo lenteles arba apskaičiuojamas pagal (3a) ir (3b) 

formules vietoje  įrašant . 

20. Apskaičiuojant koeficientą  reikia žinoti panaudojimo tikimybę intensyviausio naudojimo valandą, kuri 

surandama iš (7) formulės: 

  

,                                                                                              (7) 

  

kur: 

 – butų, kuriuose yra po 3 karšto vandens naudojimo prietaisus (praustuvas, plautuvė ir vonia), skaičius, vnt. 

21. Jeigu butuose yra kitoks prietaisų skaičius, nei nurodyta šių Taisyklių 20 punkte, tuomet dydis , esantis 

(7) formulėje, koreguojamas taip: 

,                                                                                                                         (8) 

  

kur: 
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 – prietaisų skaičius, vnt.  

22. Tais atvejais, kai skaičiuojama ne gyvenamojo namo karšto vandens sistema, panaudojimo tikimybė 

intensyviausio naudojimo valandą skaičiuojama pagal formulę: 

  

,                                                                                                (9) 

  

kur: 

 – prietaisų apkrovos vienetų skaičius, randamas pagal šių Taisyklių 5 priedo 1 lentelę.  

23. Kai ilgalaikio veikimo tikimybė apskaičiuojama pagal (9) formulę, tuomet koeficientas  apskaičiuojamas 

pagal (3a) ir (3b) formules, vietoje  įrašius . Kai ≤11,5, taikoma (3a) formulė, kitais atvejais taikoma (3b) 

formulė. 

24. Kai karšto vandens sistema naudojama karštam vandeniui skirtingoms naudotojų grupėms, 

besinaudojančioms skirtingais prietaisais, tiekti, valandinis prietaiso debitas apskaičiuojamas pagal (10) formulę: 

  

,                                                                                                        (10) 

  

kur: 

i – i-toji naudotojų grupė;  

n – naudotojų grupių, kurios naudojasi skirtingais prietaisais, skaičius, vnt. 

25. Vidutinis valandinis debitas (m
3
/h) intensyviausio naudojimo laikotarpiu, esant vienos grupės naudotojams, 

apskaičiuojamas pagal (11) formulę: 

  

,                                                                                                            (11) 

  

kur: 

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per intensyviausio naudojimo laikotarpį (parą, 

pamainą), l;  

 – intensyviausio naudojimo trukmė valandomis, h. 

Jeigu naudotojai yra skirtingų grupių, tuomet vidutinis valandinis debitas (m
3
/h) intensyviausio naudojimo 

laikotarpiu apskaičiuojamas pagal (12) formulę: 

  

                                                                                                  (12) 

  

26. Šilumos srautas (kW), reikalingas karštam vandeniui ruošti, paros intensyviausio karšto vandens naudojimo 

valandą apskaičiuojamas pagal (13) formulę: 

  

,                                                                                   (13) 

  

kur:  
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 – karšto vandens, pratekėjusio per šildytuvą, temperatūra, ºC;  

 – šalto vandens temperatūra prieš įtekėjimą į šildytuvą, ºC;  

 – šilumos nuostolių srautas karšto vandens sistemoje, kW. 

27. Šilumos nuostolių srautą sudaro rankšluosčių džiovintuvais perduodama šiluma ir šilumos nuostoliai, 

patiriami šilumą perduodant per karšto vandens sistemos vamzdynus. Šilumos nuostolių srautas (kW) per vamzdynus 

apskaičiuojamas pagal Šilumos nuostolių skaičiavimo metodiką (1 priedo 2 p.). 

28. Vidutinis šilumos srautas (kW), reikalingas karštam vandeniui ruošti, intensyviausio karšto vandens 

naudojimo laikotarpiu apskaičiuojamas pagal (14) formulę: 

  

                                                                                    (14) 

  

  

IV. KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMOS 
 29. Karštas vanduo buitinėms ir higieninėms reikmėms tenkinti į įvairios paskirties pastatus tiekiamas 

paruoštas centralizuotai arba ruošiamas pastatuose įrengtais vietiniais šildytuvais.  

30. Karštą vandenį leidžiama tiekti buitinėms ir higieninėms bei technologinėms reikmėms ta pačia sistema, 

jeigu technologinėms reikmėms naudojamo karšto vandens kokybė turi atitikti geriamojo vandens reikalavimus. 

31. Draudžiama sujungti buitinėms ir higieninėms reikmėms skirto karšto vandens sistemos vamzdynus su 

geriamojo vandens reikalavimų neatitinkančio technologinio vandens sistemos vamzdynais. 

32. Centralizuotai tiekiamą karštą vandenį reikia ruošti karšto vandens naudojimo zonos centre arba numatyti 

įrengti hidraulinio balansavimo priemones. 

33. Karšto vandens sistemose privalomas cirkuliacinis kontūras, išskyrus atvejus, kai karšto vandens naudojimas 

laiko atžvilgiu yra reglamentuotas, o vandens temperatūra nebus žemesnė už nurodytą šių Taisyklių 9 punkte. 

34. Gydymo ir vaikų priežiūros ikimokyklinių įstaigų vonių ir dušų patalpose turi būti įrengti rankšluosčių 

džiovintuvai su termostatais.  

35. Rankšluosčių džiovintuvai jungiami lygiagrečiai prie karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacinių stovų. 

36. Gyvenamuosiuose namuose vonių ir dušų patalpose turi būti įrengti rankšluosčių džiovintuvai su 

termostatais ir prijungti lygiagrečiai prie karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacinių stovų, išskyrus tuos atvejus, 

kai rankšluosčių džiovintuvai prijungti prie šildymo sistemos ir/ar prie elektros tinklo. 

37. Vonioms ir kitoms patalpoms šildyti draudžiama naudoti karšto vandens sistemoje (išskyrus rankšluosčių 

džiovintuvuose) cirkuliuojantį vandenį. 

38. Jeigu gyvenamuosiuose namuose per butą nutiesiami du karšto vandens tiekimo stovai ir tik prie vieno iš jų 

įrengiamas rankšluosčių džiovintuvas, juos reikia sujungti jungtimis ir įrengti vieną bendrą cirkuliacinį stovą, prie kurio 

jungiami rankšluosčių džiovintuvai. Stovų jungtis reikia įrengti pastogėje, jeigu tokia yra, kitu atveju – viršutinio aukšto 

palubėje. 

39. Karšto vandens slėgis ties vandens ėmimo čiaupais turi būti ne didesnis kaip 0,45 MPa ir ne mažesnis, kaip 

nurodyta šių Taisyklių 2 priede. 

  

V. KARŠTO VANDENS SISTEMOS VAMZDYNŲ CHARAKTERISTIKŲ SKAIČIAVIMAS 
  

40. Karšto vandens sistemos tiekimo vamzdynų skersmenys parenkami taip, kad jais pratekėtų sekundinio 

karšto vandens debito ir cirkuliacinio debito, apskaičiuotų pagal (15) formulę, suma: 

  

,                                                                                                     (15) 

  

kur: 

 – koeficientas, kuriuo įvertinama cirkuliacinio debito dalis. 

41. Vandens šildytuvų ir pirmųjų karšto vandens sistemos ruožų iki pirmojo karšto vandens tiekimo stovo 

koeficientas  randamas pagal šių Taisyklių 5 priedo 2 lentelę, kitų tiekimo vamzdyno ruožų šis koeficientas lygus 

nuliui. 

42. Cirkuliacinis sekundinis debitas (l/s) karšto vandens sistemos cirkuliaciniuose vamzdynuose 

apskaičiuojamas pagal (16) formulę: 
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,                                                                                                        (16) 

  

kur: 

 – šilumos nuostolių srautas karšto vandens sistemos j-ajame tiekimo vamzdyno ruože, kW;  

n – sistemos ruožų skaičius, vnt.;  

 – karšto vandens temperatūrų ties vandens šildytuvu ir tolimiausiu karšto vandens vartojimo prietaisu 

skirtumas, ºC.  

Įvertinant šilumos srautą, kurį turi perduoti rankšluosčių džiovintuvai, laikoma, kad =8,5 ºC. 

43. Karšto vandens tiekimo stovas laikomas vienu ruožu, o jo šilumos nuostolių srautu laikoma šilumos 

nuostolių pačiame tiekimo stove ir rankšluosčių džiovintuvais perduoto šilumos srauto suma. 

44. Slėgio nuostoliai vamzdynuose, kuriais tiekiamas karštas vanduo, apskaičiuojami pagal (17) formulę: 

  

,                                                                                                       (17) 

  

kur: 

 – slėgio nuostoliai dėl trinties vamzdyje, kurio ilgis 1 m, Pa/m; 

 – vamzdyno ilgis, m;  

 – koeficientas, kuriuo įvertinamos vietinės kliūtys. 

45. Vietinių kliūčių koeficiento  reikšmės karšto vandens sistemose nustatomos: 

45.1. skirstomosiose ir cirkuliacinėse magistralėse – 0,2; 

45.2. vamzdynuose šilumos punktų ribose ir stovuose su rankšluosčių džiovintuvais – 0,5; 

45.3. tiekiamuosiuose stovuose be rankšluosčių džiovintuvų ir cirkuliaciniuose stovuose – 0,1. 

46. Vandens tekėjimo greitis vamzdynuose turi būti ne didesnis kaip 2,5 m/s. 

47. Slėgio nuostoliai nuo šildytuvo iki tolimiausio prietaiso atskirose šakose turi skirtis ne daugiau kaip 10%. 

48. Slėgio nuostoliai karšto vandens tiekimo ir cirkuliaciniame stovuose, esant projektiniam cirkuliaciniam debitui, 

turi būti ne didesni kaip 0,04 MPa, kai sistema prijungta prie šilumos tiekimo tinklų pagal nepriklausomą schemą. 

49. Kai karštas vanduo imamas tiesiogiai iš šilumos tiekimo tinklų, slėgio nuostoliai karšto vandens sistemoje 

nustatomi atsižvelgiant į slėgį šilumos tiekimo tinklų grąžinimo vamzdyne. Slėgio nuostoliai cirkuliaciniame vamzdyne 

turi būti ne didesni kaip 0,02 MPa. 

  

VI. KARŠTO VANDENS SISTEMOS ĮRENGIMAS 
  

50. Karšto vandens sistema įrengiama šakotinė, jeigu leidžiama sustabdyti vandens tiekimą. Jeigu to daryti 

negalima, įrengiama žiedinė sistema arba atšakos iš dviejų karšto vandens šaltinių kiekvienam naudotojui. 

51. Dušų patalpose, kai dušų galvučių daugiau kaip trys, paskirstymo vamzdis turi sudaryti žiedą. 

52. Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose skirstomieji vamzdynai klojami rūsiuose, techniniuose 

aukštuose, palėpėse, viršutinių aukštų palubėse. Išimties tvarka, jeigu tokių galimybių nėra, vamzdynus galima kloti 

pogrindiniuose kanaluose ir numatyti galimybę juos atidengti.  

53. Karšto vandens sistemos stovus ir atšakas nuo jų, jeigu jie yra plastmasiniai, reikia kloti slėptai, išskyrus 

tualetų ir vonių patalpas. 

54. Karšto vandens sistemos vamzdynai gamybinėse patalpose klojami atvirai, jeigu nėra pavojaus juos 

pažeisti mechaniškai. Leidžiama juos kloti kanaluose kartu su kitais vamzdynais, išskyrus vamzdynus su degiosiomis ir 

nuodingomis medžiagomis.  

55. Karšto vandens sistemos vamzdynus kloti kartu su nuotekų vamzdynais leidžiama tik pereinamuosiuose 

kanaluose. Karšto vandens sistemos vamzdynai tokiu atveju turi būti pakloti aukščiau už nuotekų vamzdynus. 

56. Karšto vandens sistemos vamzdynų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,002. 

57. Stovus reikia nutiesti šachtose, esant būtinybei, galima juos įrengti atvirai virtuvėse, dušų ir vonių patalpose. 

58. Gyvenamuosiuose namuose stovai turi būti nutiesti laiptinėse įrengtose šachtose. 

59. Kiekviename cirkuliaciniame stove ne toliau kaip 1 m nuo cirkuliacinio kontūro magistralės turi būti 

įrengti termostatiniai temperatūros reguliatoriai. 

60. Viršutinėse karšto vandens sistemų vietose turi būti įrengtos priemonės orui išleisti. Orui išleisti negalima 
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naudoti vandens ėmimo čiaupų. Žemiausiose sistemos vietose turi būti įrengti čiaupai vandeniui išleisti. Turi būti 

numatyta galimybė čiaupus užplombuoti. 

61. Visi karšto vandens sistemos vamzdynai, išskyrus atšakas į prietaisus, turi būti izoliuoti laikantis 

reikalavimų, kurie keliami patalpose paklotiems šilumos tiekimo tinklams (1 priedo 7 p.). 

62. Projektuojant karšto vandens sistemas būtina numatyti vamzdynų temperatūrinių kompensacijų galimybę. 

63. Karšto vandens sistemoms reikia naudoti plastmasinius (polietileno, polipropileno, stiklo plastiko ir 

kitokios plastmasės) vamzdžius ir fasonines jų dalis. Leidžiama naudoti vamzdžius ir fasonines jų dalis, pagamintas iš 

vario, žalvario ar bronzos, plieno su vidine ir išorine antikorozine danga. Visi šie gaminiai turi atitikti higienos normos 

„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus (1 priedo 1 p.). 

64. Karšto vandens sistemos vamzdynai turi išlaikyti: 

64.1. bandomąjį slėgį, 1,5 karto viršijantį eksploatacinį slėgį, tačiau ne mažesnį kaip 0,68 MPa; 

64.2. eksploatacinį slėgį, tačiau ne mažesnį kaip 0,45 MPa, kai vandens temperatūra 90 ºC; 

64.3. eksploatacinį slėgį, tačiau ne mažesnį kaip 0,45 MPa per visą 25-ių metų eksploatacijos laikotarpį, esant 

vandens temperatūrai iki 75 ºC. 

65. Karšto vandens sistemų, skirtų karštam vandeniui sanitarinėms ir buitinėms reikmėms tiekti, armatūra turi 

išlaikyti 0,6 MPa eksploatacinį slėgį. 

66. Karšto vandens sistemų, skirtų vandeniui technologinėms reikmėms tiekti, armatūra turi išlaikyti slėgį, 

atitinkantį technologinius reikalavimus. 

67. Armatūra turi būti tokia, kad ją atidarant ir uždarant vandens srautas būtų sklandžiai paleidžiamas arba 

sustabdomas. 

68. Uždaromoji armatūra turi būti įrengta: 

68.1. kiekviename įvade, kai karštas vanduo tiekiamas į pastatą iš kitur esančio šaltinio; 

68.2. vamzdyne, nutiestame iš karšto vandens ruošimo šilumokaičio; 

68.3. žiediniam tinklui dalyti į sekcijas, o sekciją turi sudaryti ne daugiau kaip pusė žiedo; 

68.4. tiekimo ir cirkuliacinių stovų apačioje prie magistralės, jeigu pastatai ne mažesni kaip 3 aukštų; 

68.5. atšakose, jeigu jomis tiekiamas vanduo ne mažiau kaip į 5 prietaisus; 

68.6. atšakose į kiekvieną butą taip, kad tą atšaką būtų galima atjungti neįeinant į butą; 

68.7. atšakose į dušų ar praustuvų grupes; 

68.8. prieš specialios paskirties prietaisus, aparatus, agregatus, jeigu taip nustatyta jų naudojimo (įrengimo) 

instrukcijoje; 

68.9. stovų viršuje, jeigu jie sujungti tarpusavyje. 

69. Žiedo ruožuose armatūra turi būti tokia, kad vanduo galėtų tekėti į abi puses. 

70. Kai stovai gyvenamuosiuose namuose ar kitokios paskirties pastatuose nutiesti per juose įrengtas 

parduotuves, kavines ir kitokias patalpas, į kurias patekti nakties metu negalima, uždaromąją armatūrą reikia įrengti 

tokioje vietoje, kad prie jos visada būtų galima prieiti. 

71. Uždaromoji armatūra iki 50 mm skersmens įskaitytinai turi būti bronzinė, žalvarinė arba iš kitokio 

nerūdijančio metalo.  

72. Prižiūrint uždaromąją armatūrą, įrengtą 1,6-3,0 metrų aukštyje, kai jos skersmuo ne didesnis kaip 150 mm, 

privaloma naudoti kilnojamuosius bokštelius arba pristatomąsias kopėčias. 

73. Atbulinius vožtuvus reikia įrengti: 

73.1. šalto vandens vamzdyne iki jo prijungimo prie vandens šildytuvo; 

73.2. cirkuliaciniame vamzdyne iki jo prijungimo prie vandens šildytuvo; 

73.3. vamzdynų atšakų pradžioje į atskiras vandens ėmimo prietaisų grupes: dušus, praustuvus ir kt.; 

73.4. cirkuliaciniame vamzdyne iki jo prijungimo prie šilumos tiekimo tinklo grąžinimo vamzdyno, esant 

atvirai šilumos tiekimo sistemai. 

74. Sandarinti naudojamos medžiagos turi būti atsparios temperatūrai. Neleidžiama naudoti medžiagų, kurios 

gali pabloginti vandens kokybę. 

75. Tais atvejais, kai karšto vandens slėgis sistemoje gali viršyti nurodytą šių Taisyklių 62 punkte, reikia 

įrengti slėgio reguliatorius. 

  

VII. KARŠTO VANDENS APSKAITA 

  
76. Sunaudoto karšto vandens kiekio apskaitai būtina įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus. Jie turi būti 

pripažinti tinkamais vandeniui, kurio temperatūra yra iki 90 ºC, matuoti ir registruoti Lietuvos Respublikos metrologijos 

tarnyboje.  

77. Karšto vandens apskaitos prietaisai įrengiami: 

77.1. įvairios paskirties pastatuose, išskyrus daugiabučius namus: 

77.1.1. karšto vandens įvade į pastatą, jei karštas vanduo ruošiamas už pastato ribų; 

77.1.2. šalto vandens atšakoje į šilumokaitį, jei karštas vanduo ruošiamas pastate; 
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77.1.3. vamzdynų atšakose į specifinės paskirties įstaigas (parduotuvės, kavinės, sveikatos ar higienos 

priežiūros įstaigos); 

77.1.4. kitose pastato savininko nurodytose vietose; 

77.2. daugiabučiuose namuose: 

77.2.1. vamzdynų atšakose į kiekvieną butą taip, kad atlikti karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūrą ir nuskaityti 

rodmenis būtų galima neįeinant į butą; 

77.2.2. vamzdynų atšakose į specifinės paskirties įstaigas (parduotuvės, kavinės, sveikatos ar higienos priežiūros 

įstaigos), kai tos įstaigos įrengtos daugiabučiuose namuose. 

78. Karšto vandens apskaitos prietaisą reikia parinkti pagal didžiausio vartojimo laikotarpio vidutinį valandinį 

debitą, apskaičiuojamą pagal (11) arba (12) formules. 

79. Parinktą karšto vandens apskaitos prietaisą reikia patikrinti pagal slėgio nuostolius. Jis laikomas tinkamai 

parinktu, jeigu, esant projektiniam sekundiniam vandens debitui, slėgio nuostoliai yra ne didesni kaip 0,05 MPa 

sparneliniame karšto vandens apskaitos prietaise ir ne didesni kaip 0,025 MPa turbininiame karšto vandens apskaitos 

prietaise. 

80. Karšto vandens apskaitos prietaisai turi būti montuojami prižiūrėti ir rodmenims nuskaityti patogiose 

vietose. Patalpos, kuriose įrengti karšto vandens apskaitos prietaisai, turi būti apšviestos natūralia arba elektros šviesa, 

oro temperatūra jose turi būti ne žemesnė kaip 5 ºC. 

81. Karšto vandens apskaitos prietaisus reikia įrengti pagal Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos 

taisyklių (1 priedo 4 p.) reikalavimus. 

  

VIII. KARŠTO VANDENS TALPYKLOS 
  

82. Karšto vandens talpyklos, skirtos vartojimo netolygumui išlyginti, tūris turi būti pakankamas projekte 

numatytam vandens kiekiui talpinti. 

83. Talpyklos įrengimo tikslingumas, jos tipas, įrengimo vieta turi būti pagrįsta techniniais ir ekonominiais 

skaičiavimais ir nustatyta ekonomine nauda. 

84. Kai šilumokaičio našumas yra nepakankamas reikiamam karšto vandens kiekiui intensyviausio naudojimo 

laikotarpiu paruošti, talpyklos tūris apskaičiuojamas pagal (18) formulę: 

  

,                                                                                                     (18) 

  

kur: 

 – pataisos koeficientas, kurio reikšmė priklauso nuo karšto vandens tiekimo bei naudojimo netolygumo, 

yra apskaičiuojamas pagal šių Taisyklių 85 punkto reikalavimus;  

 – intensyviausio naudojimo trukmė, h;  

 – vidutinis šilumos srautas (kW), reikalingas karštam vandeniui ruošti, intensyviausio karšto vandens 

naudojimo metu apskaičiuojamas pagal (14) formulę;  

 ir  – atitinkamai karšto ir šalto vandens temperatūros, ºC. 

85. Kai vanduo tiekiamas ir šildomas tolygiai ir be pertraukų, koeficientas  apskaičiuojamas pagal (19) formulę: 

  

,                                                                                        (19) 

  

kur:  

 – koeficientas, įvertinantis valandinį karšto vandens vartojimo netolygumą;  

  

                                                                                                                     (20) 

  



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

675 

                                              Mokymų medžiaga 

 

86. Patalpa, kurioje montuojamos akumuliacinės talpyklos, turi būti gerai vėdinama ir apšviesta. Jos 

mažiausias aukštis turi būti 2,2 m, o atstumai tarp talpyklų ir statybinių konstrukcijų turi būti ne mažesni kaip 0,7 m.  

87. Akumuliacinės talpyklos turi būti padengtos šilumos izoliacija pagal Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo 

taisyklių (1 priedo 3 p.) reikalavimus. 

88. Akumuliacinės talpyklos turi būti įrengtos pagal Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros 

(eksploatavimo) taisyklių (1 priedo 5 p.) reikalavimus. 

  

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  
89. Medžiagos, iš kurių gaminami karšto vandens sistemų vamzdynai ir kiti tų sistemų elementai, turi išlikti 

chemiškai stabilios karšto vandens temperatūrai esant iki +90 C įskaitytinai. 

Karštam vandeniui ruošti naudojamų šilumokaičių pakopų skaičiaus parinkimo sąlygos ir leistini šildomo 

vandens bei šilumnešio slėgio nuostoliai juose pateikti Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse (1 

priedo 9 p.). 

______________ 

  

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo  

taisyklių  

1 priedas 

  

NUORODOS 
  

1. Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606). 

2. Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 262 (Žin., 2001, Nr. 74-2613). 

3. Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. 

sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17 (Žin., 2005, Nr. 9-299). 

4. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270). 

5. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, tvirtinamos Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro įsakymu. 

6. Geriamajam vandeniui ruošti ir tiekti skirtų gaminių bei procesų saugos sveikatai įvertinimo tvarka, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 685 (Žin., 2002, Nr. 

9-325).  

7. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.03:1999 „Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija“, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 365 (Žin., 1999, Nr. 98-2833). 

8. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 704 (Žin., 2004, Nr. 23-720). 

9. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2005 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 4-80 (Žin., 2005, Nr. 30-945). 

10. Respublikinės statybos normos „Vandens vartojimo normos RSN 26-90“, išleistos Lietuvos Respublikos 

statybos ir urbanistikos ministerijos 1991 m. 

______________ 

  

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo  

taisyklių  

2 priedas 

  

KARŠTO VANDENS DEBITAI SANITARINIUOSE PRIETAISUOSE 
  

Eil. 

Nr. 
Prietaiso pavadinimas 

Sekundinis 

debitas, l/s 

 

Valandinis 

debitas, l/h 

 

Laisvasis 

slėgis prieš 

čiaupą, 

m 

Jungiamojo 

vamzdžio 

minimalus 

skersmuo, mm 

1. Praustuvas su maišomuoju čiaupu 0,09 40 2 10 

2. Plautuvė, taip pat laboratorinė, su maišomuoju 

čiaupu 

0,09 60 2 10 

3. Viešojo maitinimo įstaigų plautuvė su 0,2 280 2 15 
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maišomuoju čiaupu  

4. Vonia su maišomuoju čiaupu, bendru 

praustuvui ir voniai 

0,18 200 3 10 

5. Medicininė vonia su maišomuoju čiaupu, 

sąlyginio skersmens: 

20 mm 

25 mm 

32 mm 

  

  

0,3 

0,4 

1 

  

  

460 

500 

710 

  

  

5 

5 

5 

  

  

20 

25 

32 

6. Vonia kojoms su maišomuoju čiaupu 0,07 165 3 10 

7. Dušas su sekliąja dugnine ir maišomuoju 

čiaupu 

0,09 60 3 10 

8. Dušas su giliąja dugnine ir maišomuoju 

čiaupu 

0,09 80 3 10 

9. Grupinis dušas su maišomuoju čiaupu 0,14 230 3 10 

10. Higieninis dušas (bidė) su maišomuoju čiaupu 0,05 54 5 10 

11. Laistymo čiaupas 0,2 720 2 15 

______________ 

  

                                                                             Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo  

taisyklių  

3 priedas 

  

VANDENS SUNAUDOJIMO NORMOS 
(1 priedo 10 p.) 

  

  

Eil. 

Nr. 

  

  

Pastatas 

  

  

Mato vnt. 

Vandens sunaudojimo norma Prietaiso 

debitas, 

l/s (l/h) 

 

vidutinio 

naudojimo 

parą, l 

intensyviausio 

naudojimo 

parą, l 

intensyviausio 

naudojimo 

valandą, l 

 

  

I. VIENBUČIAI IR DAUGIABUČIAI NAMAI 

1. Namas, kuriame įrengtas centralizuotas 

karšto vandens tiekimas, praustuvai, 

plautuvės ir dušai (be vonių) 

1  

Gyventojas 

75 92 7,9 0,14 (60) 

2. Tas pat su trumposiomis voniomis „ 85 110 9,2 0,2 (200) 

3. Tas pat su 1,5-1,7 m ilgio voniomis  „ 92 120 10 0,2 (200) 

4. Tas pat geresnės įrangos  „ 100 125 10,9 0,2 (200) 

II. BENDRABUČIAI 

5. Namas, kuriame įrengti bendri dušai 1 gyventojas 50 65 6,3 0,14 (60) 

6. Tas pat, kai dušai įrengti prie kiekvieno 

gyvenamojo kambario 

„ 60 75 8,2 0,14 (60) 

7. Tas pat, kai įrengtos bendros virtuvės ir 

dušų blokai aukštuose kiekvienoje 

pastato sekcijoje  

„ 80 100 8,5 0,14 (60) 

III. VIEŠIEJI PASTATAI IR GYDYMO ĮSTAIGOS 

8. Viešbučiai, pensionatai ir moteliai, 

kuriuose įrengtos bendros vonių ir dušų 

patalpos  

1 lova 

(1 vieta) 

70 70 8,2 0,2 (200) 

9. Viešbučiai ir pensionatai, kuriuose įrengti 

dušai kiekvienam kambariui 

„ 140 140 12 0,14 (80) 

10. Viešbučiai, kuriuose įrengtos vonios 

atskiruose numeriuose iki 25 procentų 

nuo bendro numerių skaičiaus  

„ 100 100 10,4 0,2 (180) 

11. Tas pat iki 75 procentų nuo bendro 

numerių skaičiaus 

„ 150 150 15 0,2 (190) 

12. Tas pat iki 100 procentų nuo bendro „ 180 180 16 0,2 (200) 
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numerių skaičiaus 

13. Ligoninės, kuriose įrengtos bendros 

vonios ir dušai 

1 lova 75 75 5,4 0,14 (60) 

14. Tas pat, kai įrengti palatų sanitariniai 

mazgai 

„ 90 90 7,7 0,2 (200) 

15. Ligoninių infekciniai skyriai „ 110 110 9,5 0,14 (120) 

16. Sanatorijos ir poilsio namai su voniomis 

prie kiekvieno gyvenamojo kambario 

  

„ 

  

120 

  

120 

  

4,9 

  

0,2 (200) 

17. Sanatorijos ir poilsio namai, kuriuose 

įrengti dušai prie kiekvieno gyvenamojo 

kambario 

„ 75 75 8,2 0,14 (60) 

18. Poliklinikos ir ambulatorijos 1 pacientas 

per pamainą 

5,2 6 1,2 0,14 (60) 

19. Vaistinės: 

prekybinės ir pagalbinės patalpos 

1 darbuotojas   

5 

  

7 

  

2 

  

0,1 (40) 

laboratorija vaistams ruošti „ 55 75 8,2 0,2 (200) 

20. Lopšeliai-darželiai, kai vaikai būna tik 

dienos metu ir kai maistas gaminamas iš 

pusfabrikačių 

1 vaikas 11,5 16 4,5 0,1(60) 

21. Tas pat, kai maistas gaminamas vietoje, o 

skalbyklose yra skalbimo mašinos  

  

„ 

25 35 8 0,14 (60) 

22. Lopšeliai-darželiai, kai vaikai būna ištisą 

parą ir kai maistas gaminamas iš 

pusfabrikačių 

  

  

„ 

  

  

21,4 

  

  

30 

  

  

4,5 

  

  

0,1 (60) 

23. Tas pat, kai maistas gaminamas vietoje, o 

skalbyklose yra automatinės skalbimo 

mašinos  

  

„ 

28,5 40 8 0,14 (60) 

24. Vaikų poilsio stovyklos (taip pat 

veikiančios ištisus metus), kai maistas 

gaminamas vietoje, o skalbyklose yra 

automatinės skalbimo mašinos 

  

  

1 vieta 

  

  

40 

  

  

40 

  

  

8 

  

  

0,14 (60) 

25. Tas pat, kai skalbiama specializuotose 

skalbyklose  

„ 30 30 4,5 0,1 (60) 

26. Administraciniai pastatai 1 darbuotojas 5 7 2 0,1 (60) 

IV. MOKYMO IR MOKSLO ĮSTAIGOS 

27. Aukštosios ir aukštesniosios mokyklos, 

kuriose įrengtos sporto salės ir bufetai  

1 studentas 

ar 1 

dėstytojas 

6 8 1,2 0,1 (60) 

28. Aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų 

laboratorijos 

1 prietaiso 

pamaina 

112 130 21,6 0,2 (200) 

29. Vidurinės mokyklos, kuriose įrengtos 

sporto salės ir dušai prie jų bei valgyklos, 

kuriose maistas gaminamas iš 

pusfabrikačių  

1 moksleivis 

ar 1 

mokytojas 

3 3,5 1 0,1 (60) 

30. Tas pat, kai dirbama pailgintą darbo 

dieną 

„ 3,4 4 1 0,1 (60) 

31. Profesinės mokyklos, kuriose įrengtos 

sporto salės ir dušai prie jų bei valgyklos 

„ 8 9 1,4 0,1 (60) 

32. Mokyklos-internatai, kuriuose įrengtos 

mokymo patalpos bei sporto salės ir dušai 

prie jų 

„ 2,7 3,2 1 0,1 (60) 

33. Tas pat, kai įrengti miegamieji 1 vieta 30 30 6 0,1 (60) 

34. Moksliniai institutai ir laboratorijos: 

Chemijos 

  

1 darbuotojas 

  

60 

  

80 

  

8 

  

0,2 (200) 

Biologijos „ 55 75 8,2 0,2 (200) 

Fizikos „ 15 20 1,7 0,2 (200) 

humanitarinių mokslų „ 5 7 1,7 0,1 (60) 
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V. VIEŠOJO NAUDOJIMOSI ĮSTAIGOS 

35. Viešojo maitinimo įstaigos, kai maistas 

ruošiamas naudoti vietoje 

1 sutartinis 

patiekalas 

  

4 

  

4 

  

4 

  

0,2 (200) 

36. Tas pat, kai maistas ruošiamas išsinešti į 

namus 

„ 3 3 3 0,2 (200) 

37. Tas pat, kai gaminami pusfabrikačiai:  

Mėsos 

  

1 t. 

  

— 

  

3100 

  

— 

  

0,2 (200) 

Žuvies „ — 700 — 0,2 (200) 

Daržovių „ — 800 — 0.2 (200) 

Kulinariniai „ — 1200 — 0,2 (200) 

38.  Maisto parduotuvės 

  

1 darbuotojas 

pamainoje 

arba 20 m
2
 

prekybinės 

salės ploto 

65 65 9,6 0,2 (200) 

39. Pramoninių prekių parduotuvės 1 darbuotojas 

pamainoje 

5 7 2 0,1 (60) 

40. Kirpyklos 1 darbo vieta 

pamainoje 

33 35 4,7 0,1 (40) 

41. Kinoteatrai 1 vieta 1,5 1,5 0,2 0,1 (50) 

42. Klubai „ 2,6 3 0,4 0,1 (50) 

43. 

  

Teatrai: 

Žiūrovams 

  

„ 

  

5 

  

5 

  

0,3 

  

0,1 (40) 

Artistams 1 аrtistas 25 25 2,2 0,1 (50) 

44. Stadionai ir sporto salės:  

Žiūrovams 

  

1 vieta 

  

1 

  

1 

  

0,1 

  

0,1 (40) 

Sportininkams 1 

sportininkas 

60 60 5 0,14 (50) 

45. Plaukimo baseinai:  

Žiūrovams 

  

1 vieta 

  

1 

  

1 

  

0,1 

  

0,1 (40) 

sportininkams (įskaitant naudojimąsi 

dušu) 

1 

sportininkas 

60 60 5 0,14 (50) 

46. Pirtys praustis ir apsiplauti duše 1 lankytojas — 120 120 0,4 (120) 

47. Tas pat, kai atliekamos procedūros 

sveikatingumui gerinti 

„ — 190 190 0,4 (190) 

48. Tas pat, kai atliekamos procedūros 

sveikatingumui gerinti, kai galima 

apsiplauti vonioje 

„ — 360 360 0,2 (360) 

VI. ĮMONĖS 

49. Mechanizuotos skalbyklos  1 kg sausų 

skalbinių 

25 25 25 Pagal 

prietaisų 

techninius 

pasus  

50. Buitinės patalpos su dušais  1 dušas 

pamainoje 
— 270 270 0,14 (270) 

51. Karštieji cechai (šilumos išsiskiria per  

84 kJ/(м
3
·h)) 

1 darbuotojas 

pamainoje 
— 24 8,4 0,1 (40) 

52. Kiti cechai „ — 11 4,4 0,1 (40) 

______________ 

   

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo  

taisyklių 

4 priedas 

  

KOEFICIENTŲ  IR  REIKŠMĖS PAGAL PRIETAISŲ SKAIČIŲ  BEI JŲ VIENALAIKIO 
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VEIKIMO  IR PANAUDOJIMO TIKIMYBĘ  
  

1 lentelė. Koeficientų   reikšmės, kai   >0,1 ir   200  

  

N P (Phr) 

  0,1 0,125 0,16 0,2 0,25 0,316 0,4 0,5 0,63 0,8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

4 0,58 0,62 0,65 0,69 0,72 0,76 0,78 0,80 0,80 0,80 

6 0,72 0,78 0,83 0,90 0,97 1,04 1,11 1,16 1,20 1,20 

8 0,84 0,91 0,99 1,08 1,18 1,29 1,39 1,50 1,58 1,59 

10 0,95 1,04 1,14 1,25 1,38 1,52 1,66 1,81 1,94 1,97 

12 1,05 1,15 1,28 1,41 1,57 1,74 1,92 2,11 2,29 2,36 

14 1,14 1,27 1,41 1,57 1,75 1,95 2,17 2,40 2,63 2,75 

16 1,25 1,37 1,53 1,71 1,92 2,15 2,41 2,69 2,96 3,14 

18 1,32 1,47 1,65 1,85 2,09 2,35 2,55 2,97 3,24 3,53 

20 1,41 1,57 1,77 1,99 2,25 2,55 2,88 3,24 3,60 3,92 

22 1,49 1,67 1,88 2,13 2,41 2,74 3,11 3,51 3,94 4,33 

24 1,57 1,77 2,00 2,26 2,57 2,93 3,33 3,78 4,27 4,70 

26 1,64 1,86 2,11 2,39 2,73 3,11 3,55 4,04 4,60 5,11 

28 1,72 1,95 2,21 2,52 2,88 3,30 3,77 4,3 4,94 5,51 

30 1,80 2,04 2,32 2,65 3,03 3,48 3,99 4,56 5,27 5,89 

32 1,87 2,13 2,43 2,77 3,18 3,66 4,20 4,82 5,60 6,24 

34 1,94 2,21 2,53 2,90 3,33 3,84 4,42 5,08 5,92 6,65 

36 2,02 2,30 2,63 3,02 3,48 4,02 4,63 5,33 6,23 7,02 

38 2,09 2,38 2,73 3,14 3,62 4,20 4,84 5,58 6,60 7,43 

40 2,16 2,47 2,83 3,26 3,77 4,38 5,05 5,83 6,91 7,84 

45 2,33 2,67 3,08 3,53 4,12 4,78 5,55 6,45 7,72 8,80 

50 2,50 2,88 3,32 3,80 4,47 5,18 6,05 7,07 8,52 9,90 

55 2,66 3,07 3,56 4,07 4,82 5,58 6,55 7,69 9,40 10,80 

60 2,83 3,27 3,79 4,34 5,16 5,98 7,05 8,31 10,20 11,80 

65 2,99 3,46 4,02 4,61 5,50 6,38 7,55 8,93 11,00 12,70 

70 3,14 3,65 4,25 4,88 5,83 6,78 8,05 9,55 11,70 13,70 

75 3,30 3,84 4,48 5,15 6,16 7,18 8,55 10,17 12,50 14,70 

80 3,45 4,02 4,70 5,42 6,49 7,58 9,06 10,79 13,40 15,70 

85 3,60 4,20 4,92 5,69 6,82 7,98 9,57 11,41 14,20 16,80 

90 3,75 4,38 5,14 5,96 7,15 8,38 10,08 12,04 14,90 17,70 

95 3,90 4,56 5,36 6,23 7,48 8,78 10,59 12,67 15,60 18,60 

100 4,05 4,74 5,58 6,50 7,81 9,18 11,10 13,30 16,50 19,60 

105 4,20 4,92 5,80 6,77 8,14 9,58 11,61 13,93 17,20 20,60 

110 4,35 5,10 6,02 7,04 8,47 9,99 12,12 14,56 18,00 21,60 

115 4,50 5,28 6,24 7,31 8,80 10,40 12,63 15,19 18,80 22,60 

120 4,65 5,46 6,46 7,58 9,13 10,81 13,14 15,87 19,50 23,60 

125 4,80 5,64 6,68 7,85 9,46 11,22 13,65 16,45 20,20 24,60 

130 4,95 5,82 6,90 8,12 9,79 11,63 14,16 17,08 21,00 25,50 

135 5,10 6,00 7,12 8,39 10,12 12,04 14,67 17,71 21,90 26,50 

140 5,25 6,18 7,34 8,66 10,45 12,45 15,18 18,34 22,70 27,50 

145 5,39 6,36 7,56 8,93 10,77 12,86 15,69 18,97 23,40 28,40 

150 5,53 6,54 7,78 9,20 11,09 13,27 16,20 19,60 24,20 29,40 

155 5,67 6,72 8,00 9,47 11,41 13,68 16,71 20,23 25,00 30,40 

160 5,81 6,90 8,22 9,74 11,73 14,09 17,22 20,86 25,60 31,30 

165 5,95 7,07 8,44 10,01 12,05 14,50 17,73 21,49 26,40 32,50 

170 6,09 7,23 8,66 10,28 12,37 14,91 18,24 22,12 27,10 33,60 

175 6,23 7,39 8,88 10,55 12,69 15,32 18,75 22,75 27,90 34,70 

180 6,37 7,55 9,10 10,82 13,01 15,73 19,26 23,38 28,50 35,40 

185 6,50 7,71 9,32 11,09 13,33 16,14 19,77 24,01 29,40 36,60 

190 6,63 7,87 9,54 11,36 13,65 16,55 20,28 24,64 30,10 37,60 
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195 6,76 8,03 9,75 11,63 13,97 16,96 20,79 25,27 30,90 38,30 

200 6,89 8,19 9,96 11,90 14,30 17,40 21,30 25,90 31,80 39,50 

  

2 lentelė. Koeficientų   reikšmės, kai    0,1 ir bet koks   

arba   >0,1 ir  > 200  
  

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

Iki 0,015 0,200 0,046 0,266 0,115 0,361 0,35 0,573 0,84 0,883 

0,015 0,202 0,047 0,268 0,120 0,367 0,36 0,580 0,86 0,894 

0,016 0,205 0,048 0,270 0,125 0,373 0,37 0,588 0,88 0,905 

0,017 0,207 0,049 0,271 0,130 0,378 0,38 0,595 0,90 0,916 

0,018 0,210 0,050 0,273 0,135 0,384 0,39 0,602 0,92 0,927 

0,019 0,212 0,052 0,276 0,140 0,389 0,40 0,610 0,94 0,937 

0,020 0,215 0,054 0,280 0,145 0,394 0,41 0,617 0,96 0,948 

0,021 0,217 0,056 0,283 0,150 0,399 0,42 0,624 0,98 0,959 

0,022 0,219 0,058 0,286 0,155 0,405 0,43 0,631 1,00 0,969 

0,023 0,222 0,060 0,289 0,160 0,410 0,44 0,638 1,05 0,995 

0,024 0,224 0,062 0,292 0,165 0,415 0,45 0,645 1,10 1,021 

0,025 0,226 0,064 0,295 0,170 0,420 0,46 0,652 1,15 1,046 

0,026 0,228 0,065 0,298 0,175 0,425 0,47 0,658 1,20 1,071 

0,027 0,230 0,068 0,301 0,180 0,430 0,48 0,665 1,25 1,096 

0,028 0,233 0,070 0,304 0,185 0,435 0,49 0,672 1,30 1,120 

0,029 0,235 0,072 0,307 0,190 0,439 0,50 0,678 1,35 1,144 

0,030 0,237 0,074 0,309 0,195 0,444 0,52 0,692 1,40 1,168 

0,031 0,239 0,076 0,312 0,20 0,449 0,54 0,704 1,45 1,191 

0,032 0,241 0,078 0,315 0,21 0,458 0,56 0,717 1,50 1,215 

0,033 0,243 0,080 0,318 0,22 0,467 0,58 0,730 1,55 1,238 

0,034 0,245 0,082 0,320 0,23 0,476 0,60 0,742 1,60 1,261 

0,035 0,247 0,084 0,323 0,24 0,485 0,62 0,755 1,65 1,283 

0,036 0,249 0,086 0,326 0,25 0,493 0,64 0,767 1,70 1,306 

0,037 0,250 0,088 0,328 0,26 0,502 0,66 0,779 1,75 1,328 

0,038 0,252 0,090 0,331 0,27 0,510 0,68 0,791 1,80 1,350 

0,039 0,254 0,092 0,333 0,28 0,518 0,70 0,803 1,85 1,372 

0,040 0,256 0,094 0,336 0,29 0,526 0,72 0,815 1,90 1,394 

0,041 0,258 0,096 0,338 0,30 0,534 0,74 0,826 1,95 1,416 

0,042 0,259 0,098 0,341 0,31 0,542 0,76 0,838 2,00 1,437 

0,043 0,261 0,100 0,343 0,32 0,550 0,78 0,849 2,1 1,479 

0,044 0,263 0,105 0,349 0,33 0,558 0,80 0,860 2,2 1,521 

0,045 0,265 0,110 0,355 0,34 0,565 0,82 0,872 2,3 1,563 

  

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

2,4 1,604 7,3 3,307 14,4 5,382 22,0 7,417 46,5 13,49 

2,5 1,644 7,4 3,338 14,6 5,437 22,5 7,547 47,0 13,61 

2,6 1,684 7,5 3,369 14,8 5,492 23,0 7,677 47,5 13,73 

2,7 1,724 7,6 3,400 15,0 5,547 23,5 7,806 48,0 13,85 

2,8 1,763 7,7 3,431 15,2 5,602 24,0 7,935 48,5 13,97 

2,9 1,802 7,8 3,462 15,4 5,657 24,5 8,064 49,0 14,09 

3,0 1,840 7,9 3,493 15,6 5,712 25,0 8,192 49,5 14,20 

3,1 1,879 8,0 3,524 15,8 5,767 25,5 8,320 50 14,32 

3,2 1,917 8,1 3,555 16,0 5,821 26,0 8,447 51 14,56 

3,3 1,954 8,2 3,585 16,2 5,876 26,5 8,575 52 14,80 

3,4 1,991 8,3 3,616 16,4 5,930 27,0 8,701 53 15,04 

3,5 2,029 8,4 3,646 16,6 5,984 27,5 8,828 54 15,27 

3,6 2,065 8,5 3,677 16,8 6,039 28,0 8,955 55 15,51 
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3,7 2,102 8,6 3,707 17,0 6,093 28,5 9,081 56 15,74 

3,8 2,138 8,7 3,738 17,2 6,147 29,0 9,207 57 15,98 

3,9 2,174 8,8 3,768 17,4 6,201 29,5 9,332 58 16,22 

4,0 2,210 8,9 3,798 17,6 6,254 30,0 9,457 59 16,45 

4,1 2,246 9,0 3,828 14,4 5,382 30,5 9,583 60 16,69 

4,2 2,281 9,1 3,858 14,6 5,437 31,0 9,707 61 16,92 

4,3 2,317 9,2 3,888 14,8 5,492 31,5 9,832 62 17,15 

4,4 2,352 9,3 3,918 15,0 5,547 32,0 9,957 63 17,39 

4,5 2,386 9,4 3,948 15,2 5,602 32,5 10,08 64 17,62 

4,6 2,421 9,5 3,978 15,4 5,657 33,0 10,20 65 17,85 

4,7 2,456 9,6 4,008 15,6 5,712 33,5 10,33 66 18,09 

4,8 2,490 9,7 4,037 15,8 5,767 34,0 10,45 67 18,32 

4,9 2,524 9,8 4,067 16,0 5,821 34,5 10,58 68 18,55 

5,0 2,558 9,9 4,097 16,2 5,876 35,0 10,70 69 18,79 

5,1 2,592 10,0 4,126 16,4 5,930 35,5 10,82 70 19,02 

5,2 2,626 10,2 4,185 16,6 5,984 36,0 10,94 71 19,25 

5,3 2,660 10,4 4,244 16,8 6,039 36,5 11,07 72 19,48 

5,4 2,693 10,6 4,302 17,0 6,093 37,0 11,19 73 19,71 

5,5 2,726 10,8 4,361 17,2 6,147 37,5 11,31 74 19,94 

5,6 2,760 11,0 4,419 17,4 6,201 38,0 11,43 75 20,18 

5,7 2,793 11,2 4,477 17,6 6,254 38,5 11,56 76 20,41 

5,8 2,826 11,4 4,534 17,8 6,308 39,0 11,68 77 20,64 

5,9 2,858 11,6 4,592 18,0 6,362 39,5 11,80 78 20,87 

6,0 2,891 11,8 4,649 18,2 6,415 40,0 11,92 79 21,10 

6,1 2,924 12,0 4,707 18,4 6,469 40,5 12,04 80 21,33 

6,2 2,956 12,2 4,764 18,6 6,522 41,0 12,16 81 21,56 

6,3 2,989 12,4 4,820 18,8 6,575 41,5 12,28 82 21,69 

6,4 3,021 12,6 4,877 19,0 6,629 42,0 12,41 83 22,02 

6,5 3,053 12,8 4,934 19,2 6,682 42,5 12,53 84 22,25 

6,6 3,085 13,0 4,990 19,4 6,734 43,0 12,65 85 22,48 

6,7 3,117 13,2 5,047 19,6 6,788 43,5 12,77 86 22,71 

6,8 3,149 13,4 5,103 19,8 6,840 44,0 12,89 87 22,94 

6,9 3,181 13,6 5,159 20,0 6,893 44,5 13,01 88 23,17 

7,0 3,212 13,8 5,215 20,5 7,025 45,0 13,13 89 23,39 

7,1 3,244 14,0 5,270 21,0 7,156 45,5 13,25 90 23,62 

7,2 3,275 14,2 5,326 21,5 7,287 46,0 13,37 91 23,85 

  

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

92 24,08 166 40,80 320 74,63 525 118,65 730 162,11 

93 24,31 168 41,25 325 75,72 530 119,71 735 163,17 

94 24,54 170 41,70 330 76,80 535 120,78 740 164,22 

95 24,77 172 42,15 335 77,88 540 121,84 745 165,28 

96 24,99 174 42,60 340 78,96 545 122,91 750 166,33 

97 25,22 176 43,05 345 80,04 550 123,97 755 167,39 

98 25,45 178 43,50 350 81,12 555 125,04 760 168,44 

169,50 99 25,68 180 43,95 355 82,20 560 126,10 765 

100 25,91 182 44,40 360 83,28 565 127,16 770 170,55 

102 26,36 184 44,84 365 84,36 570 128,22 775 171,60 

104 26,82 186 45,29 370 85,44 575 129,29 780 172,66 

106 27,27 188 45,74 375 86,52 580 130,35 785 173,71 

108 27,72 190 46,19 380 87,60 585 131,41 790 174,76 

110 28,18 192 46,64 385 88,67 590 132,47 795 175,82 

112 28,63 194 47,09 390 89,75 595 133,54 800 176,87 

114 29,09 196 47,54 395 90,82 600 134,60 810 178,98 

116 29,54 198 47,99 400 91,90 605 135,66 820 181,08 

118 29,89 200 48,43 405 92,97 610 136,72 830 183,19 

120 30,44 205 49,49 410 94,05 615 137,78 840 185,29 

122 30,90 210 50,59 405 95,12 620 138,84 850 187,39 
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124 31,35 215 51,70 410 96,20 625 139,90 860 189,49 

126 31,80 220 52,80 415 97,27 630 140,96 870 191,60 

128 32,25 225 53,90 420 98,34 635 142,02 880 193,70 

130 32,70 230 55,00 425 99,41 640 143,08 890 195,70 

132 33,15 235 56,10 430 100,49 645 144,14 900 197,90 

134 33,60 240 57,19 435 101,56 650 145,20 910 200,00 

136 34,06 245 58,29 440 102,63 655 146,25 920 202,10 

138 34,51 250 59,38 445 103,70 660 147,31 930 204,20 

140 34,96 255 60,48 450 104,77 665 148,37 940 206,30 

142 35,41 260 61,57 455 105,84 670 149,43 950 208,39 

144 35,86 265 62,66 460 106,91 675 150,49 960 210,49 

146 36,31 270 63,75 475 107,98 680 151,55 970 212,59 

148 36,76 275 64,85 480 109,05 685 152,6 980 214,68 

150 37,21 280 65,94 485 110,11 690 153,66 990 216,78 

152 37,66 285 67,03 490 111,18 695 154,72 1000 218,87 

154 38,11 290 68,12 495 112,25 700 155,77 1250 271,14 

156 38,56 295 69,20 500 113,32 705 156,83 1600 343,90 

158 39,01 300 70,29 505 114,38 710 157,89 2000 426,80 

160 39,46 305 71,38 510 115,45 715 158,94     

162 39,91 310 72,46 515 116,52 720 160,00     

164 40,35 315 73,55 520 117,58 725 161,06     

______________ 

   

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo  

taisyklių  

5 priedas 

  

RODIKLIAI KARŠTO IR CIRKULIACINIO VANDENS DEBITAMS NUSTATYTI 
  

1 lentelė. Prietaisų apkrovos vienetų skaičius 
  

Eil. Nr. Prietaiso pavadinimas Apkrovos vienetų skaičius 

1. Praustuvas 1,5 

2. Praustuvas viešam naudojimui (mokykloje, įstaigoje) 3 

3. Plautuvė su 15 mm skersmens čiaupu 3 

4. Plautuvė su 20 mm skersmens čiaupu 4 

5. Plautuvė su 25 mm skersmens čiaupu 5 

6. Individuali vonia 10 

7. Vonia viešam naudojimui 22 

8. Dušas 3 

  

2 lentelė. Koeficiento reikšmės cirkuliacinio debito daliai įvertinti 

  

 

  

 
 

  

 

1,2 0,57 1,7 0,36 

1,3 0,48 1,8 0,33 

1,4 0,43 1,9 0,25 

1,5 0,40 2,0 0,12 

1,6 0,38 2,1 ir daugiau 0,00 

______________ 

   

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo  

taisyklių  

6 priedas 
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PAGRINDINIŲ DYDŽIŲ ŽYMENYS 
  

 – būdingojo čiaupo sekundinis karšto vandens debitas, l/s; 

 – būdingojo čiaupo valandinis karšto vandens debitas, l/h; 

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui intensyviausio naudojimo valandą, l/h; 

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per intensyviausio naudojimo laikotarpį (parą, 

pamainą), l; 

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per vidutinio naudojimo parą, l/p.; 

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per didžiausio naudojimo parą, l/p.; 

 – didžiausias sekundinis karšto vandens debitas bet kurioje karšto vandens sistemos vamzdyno dalyje, l/s; 

 – didžiausias sekundinis karšto vandens debitas bet kurioje karšto vandens sistemos vamzdyno dalyje, 

įskaičiuojant būtinąją cirkuliacinio debito dalį, l/s; 

 – cirkuliacinis sekundinis debitas bet kurioje karšto vandens sistemos vamzdyno dalyje, l/s; 

 – valandinis debitas karšto vandens sistemoje ar jos dalyje intensyviausio naudojimo valandą, m
3
/h; 

 – vidutinis valandinis debitas karšto vandens sistemoje ar jos dalyje intensyviausio naudojimo laikotarpiu, 

m
3
/h; 

 – šilumos srautas karštam vandeniui ruošti intensyviausio karšto vandens naudojimo valandą, kW; 

 – vidutinis šilumos srautas karštam vandeniui ruošti intensyviausio karšto vandens naudojimo 

laikotarpiu, kW; 

 – šilumos nuostolių srautas karšto vandens sistemoje (arba jos dalyje), kW; 

 – prietaisų apkrovos vienetų skaičius, vnt.; 

 – butų, kuriuose yra po 3 karšto vandens vartojimo prietaisus (praustuvas, plautuvė ir vonia), skaičius, vnt.; 

 – karšto vandens slėgio nuostoliai vamzdynuose, Pa.; 

 – prietaisų, į kuriuos tiekiamas karštas vanduo skaičiuojamojoje sistemos dalyje, skaičius, vnt.; 

 – vienalaikio prietaisų veikimo tikimybė; 

 – prietaisų panaudojimo tikimybė intensyviausio naudojimo valandą; 

 – intensyviausio naudojimo laiko (paros, pamainos) trukmė valandomis, h; 

- naudotojų (gyventojų), kuriuos numatoma aprūpinti karštu vandeniu iš skaičiuojamosios sistemos dalies, 

skaičius, vnt.; 

 – karšto vandens talpyklos tūris, m
3
; 

 – karšto vandens, pratekėjusio per šildytuvą, temperatūra, ºC; 

 – šalto vandens temperatūra prieš įtekėjimą į šildytuvą, ºC; 

i – i-toji naudotojų grupė; 

n – naudotojų grupių, kurioms karštas vanduo tiekiamas tais pačiais sistemos dalies vamzdynais, skaičius, vnt.; 

 – slėgio nuostoliai dėl trinties vamzdyje, kurio ilgis 1 m, Pa.; 

 – vamzdyno ilgis, m;  

 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų vienalaikio veikimo tikimybės; 

 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų panaudojimo tikimybės; 
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 – koeficientas, kuriuo įvertinama būtinoji cirkuliacinio debito dalis; 

 – koeficientas, kuriuo įvertinamos vietinės kliūtys; 

 – pataisos koeficientas, priklausąs nuo karšto vandens tiekimo bei naudojimo netolygumo; 

 – koeficientas karšto vandens naudojimo netolygumui įvertinti.  

______________ 
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1.4. BRĖŽINIAI IR VANDENS APSKAITOS MAZGŲ SCHEMOS 

 

 
130 pav. Rūsio planas su vandentiekio ir nuotekų tinklais 
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131 pav. Vandens apskaitos mazgo principinė schema 
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132 pav. Vandens apskaitos mazgo detalizacija 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

688 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 
133 pav. Vandens apskaitos mazgo detalizacija 
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134 pav. Apskaitos mazgo schema 
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2 MOKYMO ELEMENTAS. MEDŽIAGŲ PARINKIMAS, ĮRANGOS IR ĮRANKIŲ 

PARUOŠIMAS VANDENS APSKAITOS MAZGŲ MONTAVIMUI UAB „SANTECHNINAI 

DARBAI” 

 

2.1. ARMATŪROS BEI MATAVIMO PRIETAISŲ, GAMINIŲ KOKYBĖS ATITIKTIES 

PAVYZDŽIAI: VENTILIŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA; RUTULINIŲ VENTILIŲ 

VANDENIUI, GRUBAUS VALYMO FILTRŲ, ATBULINIŲ VOŽTUVŲ ATITIKTIES 

DEKLARACIJA; SPIRITO IR BIMETALINIO TERMOMETRŲ, MANOMETRŲ SU 

RADIALINIU BEI AKSIALINIU PRIJUNGIMU, APSAUGINIŲ VOŽTUVŲ TECHNINIAI 

APRAŠAI, ATITIKTIES DEKLARACIJOS IR SERTIFIKATAI 

 

 

135 pav. Rutulinių ventilių vandeniui, grubaus valymo filtrų, atbulinių vožtuvų atitikties deklaracija 
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136 pav. Spirito termometrų sertifikatai 
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137 pav. Bimetalinių termometrų techninis aprašas 
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138 pav. Manometrų techninis aprašas 
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139 pav. Apsauginių vožtuvų techninis aprašas 
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140 pav.Apsauginių vožtuvų sertifikatas 
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141 pav. Apsauginių vožtuvų atitikties deklaracija 
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INTERNETO SVETAINĖ: WWW.ARTAKIJA.LT 

UAB ,,Artakija”, užsiimančia prekyba šildymo įranga, interneto svetainėje galima rasti 

siurblių, vandens šildytuvų, skaitiklių, katilų, filtrų katalogus, kuriuose pateikti įrenginių techniniai 

duomenys, kainos, naudojimo sritys, darbo saugos bei personalo kvalifikacijos reikalavimai, 

surinkimo, instaliavimo, paleidimo, aptarnavimo, instrukcijos, be to, kataloge yra įrenginių ir jų 

surinkimo schemos ir brėžiniai. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.SANISTAL.LT 

Įmonė ,,Sanistal” prekiauja santechnika, šildymo įranga, metalais bei įrankiais. Internetinėje 

svetainėje galima rasti įmonės teikiamų paslaugų ir produktų grupių aprašus bei pačių produktų 

detalias techninių savybių charakteristikas. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.JAUKURAI.LT 

Interneto svetainėje galima rasti detalius santechnikos ir inžinerinių sistemų produktų 

katalogus, kuriuose yra prekių aprašymai, atsiliepimai apie jas, techniniai parametrai, pateikto 

prekių nuotraukos. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.REMS.LT 

Rems interneto svetainėje galima rasti katalogą vamzdžių pjovimo, montavimo, išbandymo, 

taip pat lenkimo, vamzdžių ir kanalų valymo, plastikinių vamzdžių suvirinimo įrankių ir įrenginių 

pasiūlymus. Pateiktos įrankių ir įrenginių naujovės, jų eksploatacijos instrukcijos, katalogai, 

darbuotojų saugos pasai. Pateikta kiekvieno įrankio ir įrenginio filmuota medžiaga. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.GITANA.LT 

 UAB ,,Gitana” internetinėje svetainėje galima rasti vamzdžių kirpimo ir pjovimo, 

lenkimo, sujungimo, testavimo, diagnostikos, suvirinimo, priežiūros ir valymo įrankių ir įrenginių 

katalogą. Jame pateikti detalūs duomenys apie įrankių ir įrenginių technines savybes. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.ROTHENBERGER.COM 

Internetinėje svetainėje galima rasti vamzdžių kirpimo ir pjovimo, lenkimo, sujungimo, 

testavimo, diagnostikos, suvirinimo, priežiūros ir valymo įrankių ir įrenginių katalogą. Jame pateikti 

detalūs duomenys apie įrankių ir įrenginių technines savybes. 

http://www.artakija.lt/
http://www.sanistal.lt/
http://www.jaukurai.lt/
http://www.rems.lt/
http://www.gitana.lt/
http://www.rothenberger.com/
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2.2. VIDEO MEDŽIAGA 

 

Video medžiaga pateikta šios programos mokymo medžiagos priede Nr. 1. 
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3 MOKYMO ELEMENTAS. VANDENS APSKAITOS MAZGŲ MONTAVIMAS BEI ATLIKTŲ 

DARBŲ KOKYBĖS VERTINIMAS UAB „SANTECHNINAI DARBAI” 

 

3.1. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMU 

NR. 4-253 PATVIRTINTOS „PASTATŲ KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ĮRENGIMO 

TAISYKLĖS” 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 
  

Į S A K Y M A S 

DĖL PASTATŲ KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 
  

2005 m. birželio 28 d. Nr. 4-253 

Vilnius 

  

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118) 6 

straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 156-

5701) 11 punktu, 

t v i r t i n u  Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisykles (pridedama). 

  

  

SUSISIEKIMO MINISTRAS  

LAIKINAI EINANTIS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                             PETRAS ČĖSNA 

______________ 

  

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 

  

PASTATŲ KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  
1. Šios Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos projektuojant ir 

įrengiant naujas bei rekonstruojant esamas karšto vandens sistemas. 

2. Pastato karšto vandens sistema laikoma vamzdynų ir įrenginių sistema: 

2.1. per kurią šaltas geriamasis vanduo, pastate centralizuotai sušildytas iki nustatytos temperatūros, 

įskaitytinai nuo šalto vandens uždaromosios armatūros prieš karšto vandens ruošimo įrenginį tiekiamas iki karšto 

vandens naudojimo vietų; 

2.2. per kurią grupiniame šilumos punkte paruoštas karštas vanduo pastate įskaitytinai nuo įvadinės 

atjungiamosios armatūros tiekiamas iki karšto vandens naudojimo vietų. 

3. Šios Taisyklės netaikomos karšto vandens sistemoms, kuriomis vanduo tiekiamas technologinėms reikmėms 

pramonės įmonėse ar specialioms procedūroms gydymo įstaigose. 

4. Vamzdynai, įrenginiai, uždaromoji ir reguliuojamoji armatūra, kitos medžiagos, vandens ėmimo čiaupai 

pastato karšto vandens sistemoje turi atitikti Geriamajam vandeniui ruošti ir tiekti skirtų gaminių ir procesų saugos 

sveikatai įvertinimo tvarką (1 priedo 6 p.) ir šių Taisyklių reikalavimus. 

5. Karštam vandeniui tiekti naudojami vamzdžiai, jų antikorozinė danga ir kita įranga turi atitikti higienos 

normos „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (1 priedo 1 p.) reikalavimus. Šiose Taisyklėse naudojami 

pagrindiniai žymenys pateikti Taisyklių 6 priede. 

6. Karšto vandens tiekimo sistemos vamzdynai turi būti įrengiami ir vedami per patalpų sienas bei perdangas 

laikantis statybos techninio reglamento STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ reikalavimų (1 

priedo 8 p.). 

7. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr. 
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51-2254), Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme (Žin., 2001, Nr. 64-2327) ir kituose teisės aktuose 

vartojamas sąvokas. 

  

II. KARŠTO VANDENS SISTEMŲ VANDENS KOKYBĖ IR TEMPERATŪRA 
  

8. Karšto vandens, tiekiamo buitinėms ir higieninėms reikmėms tenkinti, kokybė turi atitikti higienos normos 

„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (1 priedo 1 p.) reikalavimus, keliamus šaltam geriamajam vandeniui. 

9. Karšto vandens temperatūra karšto vandens naudojimo vietose turi būti ne žemesnė kaip 50 ºC ir ne 

aukštesnė kaip 60 ºC, išskyrus legioneliozės prevencijos atvejus, kaip nustatyta higienos normoje (1 priedo 1 p.). 

10. Vaikų ikimokyklinėse įstaigose karšto vandens temperatūra praustuvų ir dušų vandens ėmimo čiaupuose 

turi būti ne aukštesnė kaip 37 ºC. 

11. Maitinimo įstaigose ir kitose vietose, kuriose karšto vandens temperatūra reikalinga aukštesnė, nei 

nurodyta Taisyklių 9 punkte, turi būti įrengti vietiniai vandens šildytuvai. 

  

III. PROJEKTINIŲ VANDENS DEBITŲ IR ŠILUMOS KIEKIŲ NUSTATYMAS KARŠTO VANDENS 

REIKMĖMS 

  
12. Karšto vandens sistema turi būti pajėgi aprūpinti karštu vandeniu nustatytą skaičių naudotojų ir patiekti reikiamą 

karšto vandens kiekį į karšto vandens naudojimo vietas – atitinkamus sanitarinius prietaisus (toliau – prietaisai). 

13. Sekundinį karšto vandens kiekį reikia nustatyti: 

13.1. atskiro prietaiso pagal šių Taisyklių 2 priedą; 

13.2. viso vamzdyno ar jo dalies, per kuriuos karštas vanduo tiekiamas keliems prietaisams, kuriais naudojasi 

tai pačiai grupei priklausantys naudotojai, – pagal šių Taisyklių 3 priedą; 

13.3. viso vamzdyno ar jo dalies, per kurį karštas vanduo tiekiamas įvairiems prietaisams, kuriais naudojasi 

skirtingos naudotojų grupės, – pagal (1) formulę: 

  

,                                                                                                        (1) 

  

kur: 

i – i-toji naudotojų grupė;  

n – naudotojų grupių, kurioms karštas vanduo tiekiamas tais pačiais sistemos dalies vamzdynais, skaičius, vnt.;  

N – prietaisų, į kuriuos tiekiamas karštas vanduo skaičiuojamojoje sistemos dalyje, skaičius, vnt.;  

P – vienalaikio prietaisų veikimo tikimybė;  

 – būdingojo prietaiso čiaupo sekundinis karšto vandens debitas, nustatomas pagal šių Taisyklių 3 priedą 

kiekvienai naudotojų grupei atskirai. Būdingasis čiaupas yra čiaupas to prietaiso, kurio norminis debitas yra didžiausias. 

13.4. Esant žiedinei karšto vandens tiekimo sistemai reikia nustatyti visos sistemos sekundinį debitą, kuris turi 

būti vienodas visuose žiedo ruožuose. 

  

14. Didžiausias sekundinis karšto vandens debitas bet kurioje sistemos dalyje apskaičiuojamas pagal (2) formulę: 

  

,                                                                                                                    (2) 

  

kur: 

 – būdingojo prietaiso čiaupo sekundinis karšto vandens debitas, l/s;  

 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų vienalaikio veikimo tikimybės. 

15. Koeficientas  parenkamas pagal šių Taisyklių 4 priedo lenteles arba apskaičiuojamas pagal (3a) ir (3b) 

formules: 

  

,                                       (3a) 
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.                                  (3b) 

  

16. Vienalaikio veikimo tikimybė apskaičiuojama pagal (4) formulę: 

  

,                                                                                                           (4) 

  

kur: 

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui intensyviausio naudojimo valandą, l/h;  

- gyventojų arba kitokių naudotojų, kuriems aprūpinti karštu vandeniu naudojama skaičiuojamoji sistemos 

dalis, skaičius, vnt.;  

 – prietaisų, į kuriuos tiekiamas karštas vanduo skaičiuojamojoje sistemos dalyje, skaičius, vnt. 

17. Karšto vandens sistemos vamzdynų dalies, naudojamos karštam vandeniui skirtingoms naudotojų grupėms, 

besinaudojančioms skirtingais prietaisais, tiekti vienalaikio veikimo tikimybė apskaičiuojama kaip atskirų karšto 

vandens naudotojų grupių vienalaikio veikimo tikimybių vidurkis pagal (5) formulę: 

  

                                                                                               (5) 

  

18. Valandinis debitas (m
3
/h) paros intensyviausio naudojimo valandą apskaičiuojamas pagal (6) formulę: 

  

,                                                                                                       (6) 

  

kur: 

 – valandinis prietaiso čiaupo debitas, l/h;  

 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų panaudojimo tikimybės, nustatant 

valandinį prietaiso čiaupo debitą. 

19. Koeficientas  parenkamas pagal šių Taisyklių 4 priedo lenteles arba apskaičiuojamas pagal (3a) ir (3b) 

formules vietoje  įrašant . 

20. Apskaičiuojant koeficientą  reikia žinoti panaudojimo tikimybę intensyviausio naudojimo valandą, kuri 

surandama iš (7) formulės: 

  

,                                                                                              (7) 

  

kur: 

 – butų, kuriuose yra po 3 karšto vandens naudojimo prietaisus (praustuvas, plautuvė ir vonia), skaičius, vnt. 

21. Jeigu butuose yra kitoks prietaisų skaičius, nei nurodyta šių Taisyklių 20 punkte, tuomet dydis , esantis 

(7) formulėje, koreguojamas taip: 
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,                                                                                                                         (8) 

  

kur: 

 – prietaisų skaičius, vnt.  

22. Tais atvejais, kai skaičiuojama ne gyvenamojo namo karšto vandens sistema, panaudojimo tikimybė 

intensyviausio naudojimo valandą skaičiuojama pagal formulę: 

  

,                                                                                                (9) 

  

kur: 

 – prietaisų apkrovos vienetų skaičius, randamas pagal šių Taisyklių 5 priedo 1 lentelę.  

23. Kai ilgalaikio veikimo tikimybė apskaičiuojama pagal (9) formulę, tuomet koeficientas  apskaičiuojamas 

pagal (3a) ir (3b) formules, vietoje  įrašius . Kai ≤11,5, taikoma (3a) formulė, kitais atvejais taikoma (3b) 

formulė. 

24. Kai karšto vandens sistema naudojama karštam vandeniui skirtingoms naudotojų grupėms, 

besinaudojančioms skirtingais prietaisais, tiekti, valandinis prietaiso debitas apskaičiuojamas pagal (10) formulę: 

  

,                                                                                                        (10) 

  

kur: 

i – i-toji naudotojų grupė;  

n – naudotojų grupių, kurios naudojasi skirtingais prietaisais, skaičius, vnt. 

25. Vidutinis valandinis debitas (m
3
/h) intensyviausio naudojimo laikotarpiu, esant vienos grupės naudotojams, 

apskaičiuojamas pagal (11) formulę: 

  

,                                                                                                            (11) 

  

kur: 

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per intensyviausio naudojimo laikotarpį (parą, 

pamainą), l;  

 – intensyviausio naudojimo trukmė valandomis, h. 

Jeigu naudotojai yra skirtingų grupių, tuomet vidutinis valandinis debitas (m
3
/h) intensyviausio naudojimo 

laikotarpiu apskaičiuojamas pagal (12) formulę: 

  

                                                                                                  (12) 

  

26. Šilumos srautas (kW), reikalingas karštam vandeniui ruošti, paros intensyviausio karšto vandens naudojimo 

valandą apskaičiuojamas pagal (13) formulę: 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

705 

                                              Mokymų medžiaga 

 

  

,                                                                                   (13) 

  

kur:  

 – karšto vandens, pratekėjusio per šildytuvą, temperatūra, ºC;  

 – šalto vandens temperatūra prieš įtekėjimą į šildytuvą, ºC;  

 – šilumos nuostolių srautas karšto vandens sistemoje, kW. 

27. Šilumos nuostolių srautą sudaro rankšluosčių džiovintuvais perduodama šiluma ir šilumos nuostoliai, 

patiriami šilumą perduodant per karšto vandens sistemos vamzdynus. Šilumos nuostolių srautas (kW) per vamzdynus 

apskaičiuojamas pagal Šilumos nuostolių skaičiavimo metodiką (1 priedo 2 p.). 

28. Vidutinis šilumos srautas (kW), reikalingas karštam vandeniui ruošti, intensyviausio karšto vandens 

naudojimo laikotarpiu apskaičiuojamas pagal (14) formulę: 

  

                                                                                    (14) 

  

  

IV. KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMOS 
 29. Karštas vanduo buitinėms ir higieninėms reikmėms tenkinti į įvairios paskirties pastatus tiekiamas 

paruoštas centralizuotai arba ruošiamas pastatuose įrengtais vietiniais šildytuvais.  

30. Karštą vandenį leidžiama tiekti buitinėms ir higieninėms bei technologinėms reikmėms ta pačia sistema, 

jeigu technologinėms reikmėms naudojamo karšto vandens kokybė turi atitikti geriamojo vandens reikalavimus. 

31. Draudžiama sujungti buitinėms ir higieninėms reikmėms skirto karšto vandens sistemos vamzdynus su 

geriamojo vandens reikalavimų neatitinkančio technologinio vandens sistemos vamzdynais. 

32. Centralizuotai tiekiamą karštą vandenį reikia ruošti karšto vandens naudojimo zonos centre arba numatyti 

įrengti hidraulinio balansavimo priemones. 

33. Karšto vandens sistemose privalomas cirkuliacinis kontūras, išskyrus atvejus, kai karšto vandens naudojimas 

laiko atžvilgiu yra reglamentuotas, o vandens temperatūra nebus žemesnė už nurodytą šių Taisyklių 9 punkte. 

34. Gydymo ir vaikų priežiūros ikimokyklinių įstaigų vonių ir dušų patalpose turi būti įrengti rankšluosčių 

džiovintuvai su termostatais.  

35. Rankšluosčių džiovintuvai jungiami lygiagrečiai prie karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacinių stovų. 

36. Gyvenamuosiuose namuose vonių ir dušų patalpose turi būti įrengti rankšluosčių džiovintuvai su 

termostatais ir prijungti lygiagrečiai prie karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacinių stovų, išskyrus tuos atvejus, 

kai rankšluosčių džiovintuvai prijungti prie šildymo sistemos ir/ar prie elektros tinklo. 

37. Vonioms ir kitoms patalpoms šildyti draudžiama naudoti karšto vandens sistemoje (išskyrus rankšluosčių 

džiovintuvuose) cirkuliuojantį vandenį. 

38. Jeigu gyvenamuosiuose namuose per butą nutiesiami du karšto vandens tiekimo stovai ir tik prie vieno iš jų 

įrengiamas rankšluosčių džiovintuvas, juos reikia sujungti jungtimis ir įrengti vieną bendrą cirkuliacinį stovą, prie kurio 

jungiami rankšluosčių džiovintuvai. Stovų jungtis reikia įrengti pastogėje, jeigu tokia yra, kitu atveju – viršutinio aukšto 

palubėje. 

39. Karšto vandens slėgis ties vandens ėmimo čiaupais turi būti ne didesnis kaip 0,45 MPa ir ne mažesnis, kaip 

nurodyta šių Taisyklių 2 priede. 

  

V. KARŠTO VANDENS SISTEMOS VAMZDYNŲ CHARAKTERISTIKŲ SKAIČIAVIMAS 
  

40. Karšto vandens sistemos tiekimo vamzdynų skersmenys parenkami taip, kad jais pratekėtų sekundinio 

karšto vandens debito ir cirkuliacinio debito, apskaičiuotų pagal (15) formulę, suma: 

  

,                                                                                                     (15) 

  

kur: 

 – koeficientas, kuriuo įvertinama cirkuliacinio debito dalis. 

41. Vandens šildytuvų ir pirmųjų karšto vandens sistemos ruožų iki pirmojo karšto vandens tiekimo stovo 
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koeficientas  randamas pagal šių Taisyklių 5 priedo 2 lentelę, kitų tiekimo vamzdyno ruožų šis koeficientas lygus 

nuliui. 

42. Cirkuliacinis sekundinis debitas (l/s) karšto vandens sistemos cirkuliaciniuose vamzdynuose 

apskaičiuojamas pagal (16) formulę: 

  

,                                                                                                        (16) 

  

kur: 

 – šilumos nuostolių srautas karšto vandens sistemos j-ajame tiekimo vamzdyno ruože, kW;  

n – sistemos ruožų skaičius, vnt.;  

 – karšto vandens temperatūrų ties vandens šildytuvu ir tolimiausiu karšto vandens vartojimo prietaisu 

skirtumas, ºC.  

Įvertinant šilumos srautą, kurį turi perduoti rankšluosčių džiovintuvai, laikoma, kad =8,5 ºC. 

43. Karšto vandens tiekimo stovas laikomas vienu ruožu, o jo šilumos nuostolių srautu laikoma šilumos 

nuostolių pačiame tiekimo stove ir rankšluosčių džiovintuvais perduoto šilumos srauto suma. 

44. Slėgio nuostoliai vamzdynuose, kuriais tiekiamas karštas vanduo, apskaičiuojami pagal (17) formulę: 

  

,                                                                                                       (17) 

  

kur: 

 – slėgio nuostoliai dėl trinties vamzdyje, kurio ilgis 1 m, Pa/m; 

 – vamzdyno ilgis, m;  

 – koeficientas, kuriuo įvertinamos vietinės kliūtys. 

45. Vietinių kliūčių koeficiento  reikšmės karšto vandens sistemose nustatomos: 

45.1. skirstomosiose ir cirkuliacinėse magistralėse – 0,2; 

45.2. vamzdynuose šilumos punktų ribose ir stovuose su rankšluosčių džiovintuvais – 0,5; 

45.3. tiekiamuosiuose stovuose be rankšluosčių džiovintuvų ir cirkuliaciniuose stovuose – 0,1. 

46. Vandens tekėjimo greitis vamzdynuose turi būti ne didesnis kaip 2,5 m/s. 

47. Slėgio nuostoliai nuo šildytuvo iki tolimiausio prietaiso atskirose šakose turi skirtis ne daugiau kaip 10%. 

48. Slėgio nuostoliai karšto vandens tiekimo ir cirkuliaciniame stovuose, esant projektiniam cirkuliaciniam debitui, 

turi būti ne didesni kaip 0,04 MPa, kai sistema prijungta prie šilumos tiekimo tinklų pagal nepriklausomą schemą. 

49. Kai karštas vanduo imamas tiesiogiai iš šilumos tiekimo tinklų, slėgio nuostoliai karšto vandens sistemoje 

nustatomi atsižvelgiant į slėgį šilumos tiekimo tinklų grąžinimo vamzdyne. Slėgio nuostoliai cirkuliaciniame vamzdyne 

turi būti ne didesni kaip 0,02 MPa. 

  

VI. KARŠTO VANDENS SISTEMOS ĮRENGIMAS 
  

50. Karšto vandens sistema įrengiama šakotinė, jeigu leidžiama sustabdyti vandens tiekimą. Jeigu to daryti 

negalima, įrengiama žiedinė sistema arba atšakos iš dviejų karšto vandens šaltinių kiekvienam naudotojui. 

51. Dušų patalpose, kai dušų galvučių daugiau kaip trys, paskirstymo vamzdis turi sudaryti žiedą. 

52. Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose skirstomieji vamzdynai klojami rūsiuose, techniniuose 

aukštuose, palėpėse, viršutinių aukštų palubėse. Išimties tvarka, jeigu tokių galimybių nėra, vamzdynus galima kloti 

pogrindiniuose kanaluose ir numatyti galimybę juos atidengti.  

53. Karšto vandens sistemos stovus ir atšakas nuo jų, jeigu jie yra plastmasiniai, reikia kloti slėptai, išskyrus 

tualetų ir vonių patalpas. 

54. Karšto vandens sistemos vamzdynai gamybinėse patalpose klojami atvirai, jeigu nėra pavojaus juos 

pažeisti mechaniškai. Leidžiama juos kloti kanaluose kartu su kitais vamzdynais, išskyrus vamzdynus su degiosiomis ir 

nuodingomis medžiagomis.  

55. Karšto vandens sistemos vamzdynus kloti kartu su nuotekų vamzdynais leidžiama tik pereinamuosiuose 

kanaluose. Karšto vandens sistemos vamzdynai tokiu atveju turi būti pakloti aukščiau už nuotekų vamzdynus. 
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56. Karšto vandens sistemos vamzdynų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,002. 

57. Stovus reikia nutiesti šachtose, esant būtinybei, galima juos įrengti atvirai virtuvėse, dušų ir vonių patalpose. 

58. Gyvenamuosiuose namuose stovai turi būti nutiesti laiptinėse įrengtose šachtose. 

59. Kiekviename cirkuliaciniame stove ne toliau kaip 1 m nuo cirkuliacinio kontūro magistralės turi būti 

įrengti termostatiniai temperatūros reguliatoriai. 

60. Viršutinėse karšto vandens sistemų vietose turi būti įrengtos priemonės orui išleisti. Orui išleisti negalima 

naudoti vandens ėmimo čiaupų. Žemiausiose sistemos vietose turi būti įrengti čiaupai vandeniui išleisti. Turi būti 

numatyta galimybė čiaupus užplombuoti. 

61. Visi karšto vandens sistemos vamzdynai, išskyrus atšakas į prietaisus, turi būti izoliuoti laikantis 

reikalavimų, kurie keliami patalpose paklotiems šilumos tiekimo tinklams (1 priedo 7 p.). 

62. Projektuojant karšto vandens sistemas būtina numatyti vamzdynų temperatūrinių kompensacijų galimybę. 

63. Karšto vandens sistemoms reikia naudoti plastmasinius (polietileno, polipropileno, stiklo plastiko ir 

kitokios plastmasės) vamzdžius ir fasonines jų dalis. Leidžiama naudoti vamzdžius ir fasonines jų dalis, pagamintas iš 

vario, žalvario ar bronzos, plieno su vidine ir išorine antikorozine danga. Visi šie gaminiai turi atitikti higienos normos 

„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus (1 priedo 1 p.). 

64. Karšto vandens sistemos vamzdynai turi išlaikyti: 

64.1. bandomąjį slėgį, 1,5 karto viršijantį eksploatacinį slėgį, tačiau ne mažesnį kaip 0,68 MPa; 

64.2. eksploatacinį slėgį, tačiau ne mažesnį kaip 0,45 MPa, kai vandens temperatūra 90 ºC; 

64.3. eksploatacinį slėgį, tačiau ne mažesnį kaip 0,45 MPa per visą 25-ių metų eksploatacijos laikotarpį, esant 

vandens temperatūrai iki 75 ºC. 

65. Karšto vandens sistemų, skirtų karštam vandeniui sanitarinėms ir buitinėms reikmėms tiekti, armatūra turi 

išlaikyti 0,6 MPa eksploatacinį slėgį. 

66. Karšto vandens sistemų, skirtų vandeniui technologinėms reikmėms tiekti, armatūra turi išlaikyti slėgį, 

atitinkantį technologinius reikalavimus. 

67. Armatūra turi būti tokia, kad ją atidarant ir uždarant vandens srautas būtų sklandžiai paleidžiamas arba 

sustabdomas. 

68. Uždaromoji armatūra turi būti įrengta: 

68.1. kiekviename įvade, kai karštas vanduo tiekiamas į pastatą iš kitur esančio šaltinio; 

68.2. vamzdyne, nutiestame iš karšto vandens ruošimo šilumokaičio; 

68.3. žiediniam tinklui dalyti į sekcijas, o sekciją turi sudaryti ne daugiau kaip pusė žiedo; 

68.4. tiekimo ir cirkuliacinių stovų apačioje prie magistralės, jeigu pastatai ne mažesni kaip 3 aukštų; 

68.5. atšakose, jeigu jomis tiekiamas vanduo ne mažiau kaip į 5 prietaisus; 

68.6. atšakose į kiekvieną butą taip, kad tą atšaką būtų galima atjungti neįeinant į butą; 

68.7. atšakose į dušų ar praustuvų grupes; 

68.8. prieš specialios paskirties prietaisus, aparatus, agregatus, jeigu taip nustatyta jų naudojimo (įrengimo) 

instrukcijoje; 

68.9. stovų viršuje, jeigu jie sujungti tarpusavyje. 

69. Žiedo ruožuose armatūra turi būti tokia, kad vanduo galėtų tekėti į abi puses. 

70. Kai stovai gyvenamuosiuose namuose ar kitokios paskirties pastatuose nutiesti per juose įrengtas 

parduotuves, kavines ir kitokias patalpas, į kurias patekti nakties metu negalima, uždaromąją armatūrą reikia įrengti 

tokioje vietoje, kad prie jos visada būtų galima prieiti. 

71. Uždaromoji armatūra iki 50 mm skersmens įskaitytinai turi būti bronzinė, žalvarinė arba iš kitokio 

nerūdijančio metalo.  

72. Prižiūrint uždaromąją armatūrą, įrengtą 1,6-3,0 metrų aukštyje, kai jos skersmuo ne didesnis kaip 150 mm, 

privaloma naudoti kilnojamuosius bokštelius arba pristatomąsias kopėčias. 

73. Atbulinius vožtuvus reikia įrengti: 

73.1. šalto vandens vamzdyne iki jo prijungimo prie vandens šildytuvo; 

73.2. cirkuliaciniame vamzdyne iki jo prijungimo prie vandens šildytuvo; 

73.3. vamzdynų atšakų pradžioje į atskiras vandens ėmimo prietaisų grupes: dušus, praustuvus ir kt.; 

73.4. cirkuliaciniame vamzdyne iki jo prijungimo prie šilumos tiekimo tinklo grąžinimo vamzdyno, esant 

atvirai šilumos tiekimo sistemai. 

74. Sandarinti naudojamos medžiagos turi būti atsparios temperatūrai. Neleidžiama naudoti medžiagų, kurios 

gali pabloginti vandens kokybę. 

75. Tais atvejais, kai karšto vandens slėgis sistemoje gali viršyti nurodytą šių Taisyklių 62 punkte, reikia 

įrengti slėgio reguliatorius. 

  

VII. KARŠTO VANDENS APSKAITA 

  
76. Sunaudoto karšto vandens kiekio apskaitai būtina įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus. Jie turi būti 
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pripažinti tinkamais vandeniui, kurio temperatūra yra iki 90 ºC, matuoti ir registruoti Lietuvos Respublikos metrologijos 

tarnyboje.  

77. Karšto vandens apskaitos prietaisai įrengiami: 

77.1. įvairios paskirties pastatuose, išskyrus daugiabučius namus: 

77.1.1. karšto vandens įvade į pastatą, jei karštas vanduo ruošiamas už pastato ribų; 

77.1.2. šalto vandens atšakoje į šilumokaitį, jei karštas vanduo ruošiamas pastate; 

77.1.3. vamzdynų atšakose į specifinės paskirties įstaigas (parduotuvės, kavinės, sveikatos ar higienos 

priežiūros įstaigos); 

77.1.4. kitose pastato savininko nurodytose vietose; 

77.2. daugiabučiuose namuose: 

77.2.1. vamzdynų atšakose į kiekvieną butą taip, kad atlikti karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūrą ir nuskaityti 

rodmenis būtų galima neįeinant į butą; 

77.2.2. vamzdynų atšakose į specifinės paskirties įstaigas (parduotuvės, kavinės, sveikatos ar higienos priežiūros 

įstaigos), kai tos įstaigos įrengtos daugiabučiuose namuose. 

78. Karšto vandens apskaitos prietaisą reikia parinkti pagal didžiausio vartojimo laikotarpio vidutinį valandinį 

debitą, apskaičiuojamą pagal (11) arba (12) formules. 

79. Parinktą karšto vandens apskaitos prietaisą reikia patikrinti pagal slėgio nuostolius. Jis laikomas tinkamai 

parinktu, jeigu, esant projektiniam sekundiniam vandens debitui, slėgio nuostoliai yra ne didesni kaip 0,05 MPa 

sparneliniame karšto vandens apskaitos prietaise ir ne didesni kaip 0,025 MPa turbininiame karšto vandens apskaitos 

prietaise. 

80. Karšto vandens apskaitos prietaisai turi būti montuojami prižiūrėti ir rodmenims nuskaityti patogiose 

vietose. Patalpos, kuriose įrengti karšto vandens apskaitos prietaisai, turi būti apšviestos natūralia arba elektros šviesa, 

oro temperatūra jose turi būti ne žemesnė kaip 5 ºC. 

81. Karšto vandens apskaitos prietaisus reikia įrengti pagal Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos 

taisyklių (1 priedo 4 p.) reikalavimus. 

  

VIII. KARŠTO VANDENS TALPYKLOS 
  

82. Karšto vandens talpyklos, skirtos vartojimo netolygumui išlyginti, tūris turi būti pakankamas projekte 

numatytam vandens kiekiui talpinti. 

83. Talpyklos įrengimo tikslingumas, jos tipas, įrengimo vieta turi būti pagrįsta techniniais ir ekonominiais 

skaičiavimais ir nustatyta ekonomine nauda. 

84. Kai šilumokaičio našumas yra nepakankamas reikiamam karšto vandens kiekiui intensyviausio naudojimo 

laikotarpiu paruošti, talpyklos tūris apskaičiuojamas pagal (18) formulę: 

  

,                                                                                                     (18) 

  

kur: 

 – pataisos koeficientas, kurio reikšmė priklauso nuo karšto vandens tiekimo bei naudojimo netolygumo, 

yra apskaičiuojamas pagal šių Taisyklių 85 punkto reikalavimus;  

 – intensyviausio naudojimo trukmė, h;  

 – vidutinis šilumos srautas (kW), reikalingas karštam vandeniui ruošti, intensyviausio karšto vandens 

naudojimo metu apskaičiuojamas pagal (14) formulę;  

 ir  – atitinkamai karšto ir šalto vandens temperatūros, ºC. 

85. Kai vanduo tiekiamas ir šildomas tolygiai ir be pertraukų, koeficientas  apskaičiuojamas pagal (19) formulę: 

  

,                                                                                        (19) 

  

kur:  
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 – koeficientas, įvertinantis valandinį karšto vandens vartojimo netolygumą;  

  

                                                                                                                     (20) 

  

86. Patalpa, kurioje montuojamos akumuliacinės talpyklos, turi būti gerai vėdinama ir apšviesta. Jos 

mažiausias aukštis turi būti 2,2 m, o atstumai tarp talpyklų ir statybinių konstrukcijų turi būti ne mažesni kaip 0,7 m.  

87. Akumuliacinės talpyklos turi būti padengtos šilumos izoliacija pagal Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo 

taisyklių (1 priedo 3 p.) reikalavimus. 

88. Akumuliacinės talpyklos turi būti įrengtos pagal Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros 

(eksploatavimo) taisyklių (1 priedo 5 p.) reikalavimus. 

  

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  
89. Medžiagos, iš kurių gaminami karšto vandens sistemų vamzdynai ir kiti tų sistemų elementai, turi išlikti 

chemiškai stabilios karšto vandens temperatūrai esant iki +90 C įskaitytinai. 

Karštam vandeniui ruošti naudojamų šilumokaičių pakopų skaičiaus parinkimo sąlygos ir leistini šildomo 

vandens bei šilumnešio slėgio nuostoliai juose pateikti Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse (1 

priedo 9 p.). 

______________ 

  

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo  

taisyklių  

1 priedas 

  

NUORODOS 
  

1. Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606). 

2. Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 262 (Žin., 2001, Nr. 74-2613). 

3. Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. 

sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17 (Žin., 2005, Nr. 9-299). 

4. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270). 

5. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, tvirtinamos Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro įsakymu. 

6. Geriamajam vandeniui ruošti ir tiekti skirtų gaminių bei procesų saugos sveikatai įvertinimo tvarka, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 685 (Žin., 2002, Nr. 

9-325).  

7. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.03:1999 „Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija“, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 365 (Žin., 1999, Nr. 98-2833). 

8. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 704 (Žin., 2004, Nr. 23-720). 

9. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2005 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 4-80 (Žin., 2005, Nr. 30-945). 

10. Respublikinės statybos normos „Vandens vartojimo normos RSN 26-90“, išleistos Lietuvos Respublikos 

statybos ir urbanistikos ministerijos 1991 m. 

______________ 

  

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo  

taisyklių  

2 priedas 

  

KARŠTO VANDENS DEBITAI SANITARINIUOSE PRIETAISUOSE 
  

Eil. Prietaiso pavadinimas Sekundinis Valandinis Laisvasis Jungiamojo 
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Nr. debitas, l/s 

 

debitas, l/h 

 

slėgis prieš 

čiaupą, 

m 

vamzdžio 

minimalus 

skersmuo, mm 

1. Praustuvas su maišomuoju čiaupu 0,09 40 2 10 

2. Plautuvė, taip pat laboratorinė, su maišomuoju 

čiaupu 

0,09 60 2 10 

3. Viešojo maitinimo įstaigų plautuvė su 

maišomuoju čiaupu  

0,2 280 2 15 

4. Vonia su maišomuoju čiaupu, bendru 

praustuvui ir voniai 

0,18 200 3 10 

5. Medicininė vonia su maišomuoju čiaupu, 

sąlyginio skersmens: 

20 mm 

25 mm 

32 mm 

  

  

0,3 

0,4 

1 

  

  

460 

500 

710 

  

  

5 

5 

5 

  

  

20 

25 

32 

6. Vonia kojoms su maišomuoju čiaupu 0,07 165 3 10 

7. Dušas su sekliąja dugnine ir maišomuoju 

čiaupu 

0,09 60 3 10 

8. Dušas su giliąja dugnine ir maišomuoju 

čiaupu 

0,09 80 3 10 

9. Grupinis dušas su maišomuoju čiaupu 0,14 230 3 10 

10. Higieninis dušas (bidė) su maišomuoju čiaupu 0,05 54 5 10 

11. Laistymo čiaupas 0,2 720 2 15 

______________ 

  

                                                                             Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo  

taisyklių  

3 priedas 

  

VANDENS SUNAUDOJIMO NORMOS 
(1 priedo 10 p.) 

  

  

Eil. 

Nr. 

  

  

Pastatas 

  

  

Mato vnt. 

Vandens sunaudojimo norma Prietaiso 

debitas, 

l/s (l/h) 

 

vidutinio 

naudojimo 

parą, l 

intensyviausio 

naudojimo 

parą, l 

intensyviausio 

naudojimo 

valandą, l 

 

  

I. VIENBUČIAI IR DAUGIABUČIAI NAMAI 

1. Namas, kuriame įrengtas centralizuotas 

karšto vandens tiekimas, praustuvai, 

plautuvės ir dušai (be vonių) 

1  

Gyventojas 

75 92 7,9 0,14 (60) 

2. Tas pat su trumposiomis voniomis „ 85 110 9,2 0,2 (200) 

3. Tas pat su 1,5-1,7 m ilgio voniomis  „ 92 120 10 0,2 (200) 

4. Tas pat geresnės įrangos  „ 100 125 10,9 0,2 (200) 

II. BENDRABUČIAI 

5. Namas, kuriame įrengti bendri dušai 1 gyventojas 50 65 6,3 0,14 (60) 

6. Tas pat, kai dušai įrengti prie kiekvieno 

gyvenamojo kambario 

„ 60 75 8,2 0,14 (60) 

7. Tas pat, kai įrengtos bendros virtuvės ir 

dušų blokai aukštuose kiekvienoje 

pastato sekcijoje  

„ 80 100 8,5 0,14 (60) 

III. VIEŠIEJI PASTATAI IR GYDYMO ĮSTAIGOS 

8. Viešbučiai, pensionatai ir moteliai, 

kuriuose įrengtos bendros vonių ir dušų 

patalpos  

1 lova 

(1 vieta) 

70 70 8,2 0,2 (200) 

9. Viešbučiai ir pensionatai, kuriuose įrengti „ 140 140 12 0,14 (80) 
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dušai kiekvienam kambariui 

10. Viešbučiai, kuriuose įrengtos vonios 

atskiruose numeriuose iki 25 procentų 

nuo bendro numerių skaičiaus  

„ 100 100 10,4 0,2 (180) 

11. Tas pat iki 75 procentų nuo bendro 

numerių skaičiaus 

„ 150 150 15 0,2 (190) 

12. Tas pat iki 100 procentų nuo bendro 

numerių skaičiaus 

„ 180 180 16 0,2 (200) 

13. Ligoninės, kuriose įrengtos bendros 

vonios ir dušai 

1 lova 75 75 5,4 0,14 (60) 

14. Tas pat, kai įrengti palatų sanitariniai 

mazgai 

„ 90 90 7,7 0,2 (200) 

15. Ligoninių infekciniai skyriai „ 110 110 9,5 0,14 (120) 

16. Sanatorijos ir poilsio namai su voniomis 

prie kiekvieno gyvenamojo kambario 

  

„ 

  

120 

  

120 

  

4,9 

  

0,2 (200) 

17. Sanatorijos ir poilsio namai, kuriuose 

įrengti dušai prie kiekvieno gyvenamojo 

kambario 

„ 75 75 8,2 0,14 (60) 

18. Poliklinikos ir ambulatorijos 1 pacientas 

per pamainą 

5,2 6 1,2 0,14 (60) 

19. Vaistinės: 

prekybinės ir pagalbinės patalpos 

1 darbuotojas   

5 

  

7 

  

2 

  

0,1 (40) 

laboratorija vaistams ruošti „ 55 75 8,2 0,2 (200) 

20. Lopšeliai-darželiai, kai vaikai būna tik 

dienos metu ir kai maistas gaminamas iš 

pusfabrikačių 

1 vaikas 11,5 16 4,5 0,1(60) 

21. Tas pat, kai maistas gaminamas vietoje, o 

skalbyklose yra skalbimo mašinos  

  

„ 

25 35 8 0,14 (60) 

22. Lopšeliai-darželiai, kai vaikai būna ištisą 

parą ir kai maistas gaminamas iš 

pusfabrikačių 

  

  

„ 

  

  

21,4 

  

  

30 

  

  

4,5 

  

  

0,1 (60) 

23. Tas pat, kai maistas gaminamas vietoje, o 

skalbyklose yra automatinės skalbimo 

mašinos  

  

„ 

28,5 40 8 0,14 (60) 

24. Vaikų poilsio stovyklos (taip pat 

veikiančios ištisus metus), kai maistas 

gaminamas vietoje, o skalbyklose yra 

automatinės skalbimo mašinos 

  

  

1 vieta 

  

  

40 

  

  

40 

  

  

8 

  

  

0,14 (60) 

25. Tas pat, kai skalbiama specializuotose 

skalbyklose  

„ 30 30 4,5 0,1 (60) 

26. Administraciniai pastatai 1 darbuotojas 5 7 2 0,1 (60) 

IV. MOKYMO IR MOKSLO ĮSTAIGOS 

27. Aukštosios ir aukštesniosios mokyklos, 

kuriose įrengtos sporto salės ir bufetai  

1 studentas 

ar 1 

dėstytojas 

6 8 1,2 0,1 (60) 

28. Aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų 

laboratorijos 

1 prietaiso 

pamaina 

112 130 21,6 0,2 (200) 

29. Vidurinės mokyklos, kuriose įrengtos 

sporto salės ir dušai prie jų bei valgyklos, 

kuriose maistas gaminamas iš 

pusfabrikačių  

1 moksleivis 

ar 1 

mokytojas 

3 3,5 1 0,1 (60) 

30. Tas pat, kai dirbama pailgintą darbo 

dieną 

„ 3,4 4 1 0,1 (60) 

31. Profesinės mokyklos, kuriose įrengtos 

sporto salės ir dušai prie jų bei valgyklos 

„ 8 9 1,4 0,1 (60) 

32. Mokyklos-internatai, kuriuose įrengtos 

mokymo patalpos bei sporto salės ir dušai 

„ 2,7 3,2 1 0,1 (60) 
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prie jų 

33. Tas pat, kai įrengti miegamieji 1 vieta 30 30 6 0,1 (60) 

34. Moksliniai institutai ir laboratorijos: 

Chemijos 

  

1 darbuotojas 

  

60 

  

80 

  

8 

  

0,2 (200) 

Biologijos „ 55 75 8,2 0,2 (200) 

Fizikos „ 15 20 1,7 0,2 (200) 

humanitarinių mokslų „ 5 7 1,7 0,1 (60) 

V. VIEŠOJO NAUDOJIMOSI ĮSTAIGOS 

35. Viešojo maitinimo įstaigos, kai maistas 

ruošiamas naudoti vietoje 

1 sutartinis 

patiekalas 

  

4 

  

4 

  

4 

  

0,2 (200) 

36. Tas pat, kai maistas ruošiamas išsinešti į 

namus 

„ 3 3 3 0,2 (200) 

37. Tas pat, kai gaminami pusfabrikačiai:  

Mėsos 

  

1 t. 

  

— 

  

3100 

  

— 

  

0,2 (200) 

Žuvies „ — 700 — 0,2 (200) 

Daržovių „ — 800 — 0.2 (200) 

Kulinariniai „ — 1200 — 0,2 (200) 

38.  Maisto parduotuvės 

  

1 darbuotojas 

pamainoje 

arba 20 m
2
 

prekybinės 

salės ploto 

65 65 9,6 0,2 (200) 

39. Pramoninių prekių parduotuvės 1 darbuotojas 

pamainoje 

5 7 2 0,1 (60) 

40. Kirpyklos 1 darbo vieta 

pamainoje 

33 35 4,7 0,1 (40) 

41. Kinoteatrai 1 vieta 1,5 1,5 0,2 0,1 (50) 

42. Klubai „ 2,6 3 0,4 0,1 (50) 

43. 

  

Teatrai: 

Žiūrovams 

  

„ 

  

5 

  

5 

  

0,3 

  

0,1 (40) 

Artistams 1 аrtistas 25 25 2,2 0,1 (50) 

44. Stadionai ir sporto salės:  

Žiūrovams 

  

1 vieta 

  

1 

  

1 

  

0,1 

  

0,1 (40) 

Sportininkams 1 

sportininkas 

60 60 5 0,14 (50) 

45. Plaukimo baseinai:  

Žiūrovams 

  

1 vieta 

  

1 

  

1 

  

0,1 

  

0,1 (40) 

sportininkams (įskaitant naudojimąsi 

dušu) 

1 

sportininkas 

60 60 5 0,14 (50) 

46. Pirtys praustis ir apsiplauti duše 1 lankytojas — 120 120 0,4 (120) 

47. Tas pat, kai atliekamos procedūros 

sveikatingumui gerinti 

„ — 190 190 0,4 (190) 

48. Tas pat, kai atliekamos procedūros 

sveikatingumui gerinti, kai galima 

apsiplauti vonioje 

„ — 360 360 0,2 (360) 

VI. ĮMONĖS 

49. Mechanizuotos skalbyklos  1 kg sausų 

skalbinių 

25 25 25 Pagal 

prietaisų 

techninius 

pasus  

50. Buitinės patalpos su dušais  1 dušas 

pamainoje 
— 270 270 0,14 (270) 

51. Karštieji cechai (šilumos išsiskiria per  

84 kJ/(м
3
·h)) 

1 darbuotojas 

pamainoje 
— 24 8,4 0,1 (40) 

52. Kiti cechai „ — 11 4,4 0,1 (40) 

______________ 
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Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo  

taisyklių 

4 priedas 

  

KOEFICIENTŲ  IR  REIKŠMĖS PAGAL PRIETAISŲ SKAIČIŲ  BEI JŲ VIENALAIKIO 

VEIKIMO  IR PANAUDOJIMO TIKIMYBĘ  
  

1 lentelė. Koeficientų   reikšmės, kai   >0,1 ir   200  

  

N P (Phr) 

  0,1 0,125 0,16 0,2 0,25 0,316 0,4 0,5 0,63 0,8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

4 0,58 0,62 0,65 0,69 0,72 0,76 0,78 0,80 0,80 0,80 

6 0,72 0,78 0,83 0,90 0,97 1,04 1,11 1,16 1,20 1,20 

8 0,84 0,91 0,99 1,08 1,18 1,29 1,39 1,50 1,58 1,59 

10 0,95 1,04 1,14 1,25 1,38 1,52 1,66 1,81 1,94 1,97 

12 1,05 1,15 1,28 1,41 1,57 1,74 1,92 2,11 2,29 2,36 

14 1,14 1,27 1,41 1,57 1,75 1,95 2,17 2,40 2,63 2,75 

16 1,25 1,37 1,53 1,71 1,92 2,15 2,41 2,69 2,96 3,14 

18 1,32 1,47 1,65 1,85 2,09 2,35 2,55 2,97 3,24 3,53 

20 1,41 1,57 1,77 1,99 2,25 2,55 2,88 3,24 3,60 3,92 

22 1,49 1,67 1,88 2,13 2,41 2,74 3,11 3,51 3,94 4,33 

24 1,57 1,77 2,00 2,26 2,57 2,93 3,33 3,78 4,27 4,70 

26 1,64 1,86 2,11 2,39 2,73 3,11 3,55 4,04 4,60 5,11 

28 1,72 1,95 2,21 2,52 2,88 3,30 3,77 4,3 4,94 5,51 

30 1,80 2,04 2,32 2,65 3,03 3,48 3,99 4,56 5,27 5,89 

32 1,87 2,13 2,43 2,77 3,18 3,66 4,20 4,82 5,60 6,24 

34 1,94 2,21 2,53 2,90 3,33 3,84 4,42 5,08 5,92 6,65 

36 2,02 2,30 2,63 3,02 3,48 4,02 4,63 5,33 6,23 7,02 

38 2,09 2,38 2,73 3,14 3,62 4,20 4,84 5,58 6,60 7,43 

40 2,16 2,47 2,83 3,26 3,77 4,38 5,05 5,83 6,91 7,84 

45 2,33 2,67 3,08 3,53 4,12 4,78 5,55 6,45 7,72 8,80 

50 2,50 2,88 3,32 3,80 4,47 5,18 6,05 7,07 8,52 9,90 

55 2,66 3,07 3,56 4,07 4,82 5,58 6,55 7,69 9,40 10,80 

60 2,83 3,27 3,79 4,34 5,16 5,98 7,05 8,31 10,20 11,80 

65 2,99 3,46 4,02 4,61 5,50 6,38 7,55 8,93 11,00 12,70 

70 3,14 3,65 4,25 4,88 5,83 6,78 8,05 9,55 11,70 13,70 

75 3,30 3,84 4,48 5,15 6,16 7,18 8,55 10,17 12,50 14,70 

80 3,45 4,02 4,70 5,42 6,49 7,58 9,06 10,79 13,40 15,70 

85 3,60 4,20 4,92 5,69 6,82 7,98 9,57 11,41 14,20 16,80 

90 3,75 4,38 5,14 5,96 7,15 8,38 10,08 12,04 14,90 17,70 

95 3,90 4,56 5,36 6,23 7,48 8,78 10,59 12,67 15,60 18,60 

100 4,05 4,74 5,58 6,50 7,81 9,18 11,10 13,30 16,50 19,60 

105 4,20 4,92 5,80 6,77 8,14 9,58 11,61 13,93 17,20 20,60 

110 4,35 5,10 6,02 7,04 8,47 9,99 12,12 14,56 18,00 21,60 

115 4,50 5,28 6,24 7,31 8,80 10,40 12,63 15,19 18,80 22,60 

120 4,65 5,46 6,46 7,58 9,13 10,81 13,14 15,87 19,50 23,60 

125 4,80 5,64 6,68 7,85 9,46 11,22 13,65 16,45 20,20 24,60 

130 4,95 5,82 6,90 8,12 9,79 11,63 14,16 17,08 21,00 25,50 

135 5,10 6,00 7,12 8,39 10,12 12,04 14,67 17,71 21,90 26,50 

140 5,25 6,18 7,34 8,66 10,45 12,45 15,18 18,34 22,70 27,50 

145 5,39 6,36 7,56 8,93 10,77 12,86 15,69 18,97 23,40 28,40 

150 5,53 6,54 7,78 9,20 11,09 13,27 16,20 19,60 24,20 29,40 

155 5,67 6,72 8,00 9,47 11,41 13,68 16,71 20,23 25,00 30,40 
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160 5,81 6,90 8,22 9,74 11,73 14,09 17,22 20,86 25,60 31,30 

165 5,95 7,07 8,44 10,01 12,05 14,50 17,73 21,49 26,40 32,50 

170 6,09 7,23 8,66 10,28 12,37 14,91 18,24 22,12 27,10 33,60 

175 6,23 7,39 8,88 10,55 12,69 15,32 18,75 22,75 27,90 34,70 

180 6,37 7,55 9,10 10,82 13,01 15,73 19,26 23,38 28,50 35,40 

185 6,50 7,71 9,32 11,09 13,33 16,14 19,77 24,01 29,40 36,60 

190 6,63 7,87 9,54 11,36 13,65 16,55 20,28 24,64 30,10 37,60 

195 6,76 8,03 9,75 11,63 13,97 16,96 20,79 25,27 30,90 38,30 

200 6,89 8,19 9,96 11,90 14,30 17,40 21,30 25,90 31,80 39,50 

  

2 lentelė. Koeficientų   reikšmės, kai    0,1 ir bet koks   

arba   >0,1 ir  > 200  
  

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

Iki 0,015 0,200 0,046 0,266 0,115 0,361 0,35 0,573 0,84 0,883 

0,015 0,202 0,047 0,268 0,120 0,367 0,36 0,580 0,86 0,894 

0,016 0,205 0,048 0,270 0,125 0,373 0,37 0,588 0,88 0,905 

0,017 0,207 0,049 0,271 0,130 0,378 0,38 0,595 0,90 0,916 

0,018 0,210 0,050 0,273 0,135 0,384 0,39 0,602 0,92 0,927 

0,019 0,212 0,052 0,276 0,140 0,389 0,40 0,610 0,94 0,937 

0,020 0,215 0,054 0,280 0,145 0,394 0,41 0,617 0,96 0,948 

0,021 0,217 0,056 0,283 0,150 0,399 0,42 0,624 0,98 0,959 

0,022 0,219 0,058 0,286 0,155 0,405 0,43 0,631 1,00 0,969 

0,023 0,222 0,060 0,289 0,160 0,410 0,44 0,638 1,05 0,995 

0,024 0,224 0,062 0,292 0,165 0,415 0,45 0,645 1,10 1,021 

0,025 0,226 0,064 0,295 0,170 0,420 0,46 0,652 1,15 1,046 

0,026 0,228 0,065 0,298 0,175 0,425 0,47 0,658 1,20 1,071 

0,027 0,230 0,068 0,301 0,180 0,430 0,48 0,665 1,25 1,096 

0,028 0,233 0,070 0,304 0,185 0,435 0,49 0,672 1,30 1,120 

0,029 0,235 0,072 0,307 0,190 0,439 0,50 0,678 1,35 1,144 

0,030 0,237 0,074 0,309 0,195 0,444 0,52 0,692 1,40 1,168 

0,031 0,239 0,076 0,312 0,20 0,449 0,54 0,704 1,45 1,191 

0,032 0,241 0,078 0,315 0,21 0,458 0,56 0,717 1,50 1,215 

0,033 0,243 0,080 0,318 0,22 0,467 0,58 0,730 1,55 1,238 

0,034 0,245 0,082 0,320 0,23 0,476 0,60 0,742 1,60 1,261 

0,035 0,247 0,084 0,323 0,24 0,485 0,62 0,755 1,65 1,283 

0,036 0,249 0,086 0,326 0,25 0,493 0,64 0,767 1,70 1,306 

0,037 0,250 0,088 0,328 0,26 0,502 0,66 0,779 1,75 1,328 

0,038 0,252 0,090 0,331 0,27 0,510 0,68 0,791 1,80 1,350 

0,039 0,254 0,092 0,333 0,28 0,518 0,70 0,803 1,85 1,372 

0,040 0,256 0,094 0,336 0,29 0,526 0,72 0,815 1,90 1,394 

0,041 0,258 0,096 0,338 0,30 0,534 0,74 0,826 1,95 1,416 

0,042 0,259 0,098 0,341 0,31 0,542 0,76 0,838 2,00 1,437 

0,043 0,261 0,100 0,343 0,32 0,550 0,78 0,849 2,1 1,479 

0,044 0,263 0,105 0,349 0,33 0,558 0,80 0,860 2,2 1,521 

0,045 0,265 0,110 0,355 0,34 0,565 0,82 0,872 2,3 1,563 

  

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

2,4 1,604 7,3 3,307 14,4 5,382 22,0 7,417 46,5 13,49 

2,5 1,644 7,4 3,338 14,6 5,437 22,5 7,547 47,0 13,61 

2,6 1,684 7,5 3,369 14,8 5,492 23,0 7,677 47,5 13,73 

2,7 1,724 7,6 3,400 15,0 5,547 23,5 7,806 48,0 13,85 

2,8 1,763 7,7 3,431 15,2 5,602 24,0 7,935 48,5 13,97 

2,9 1,802 7,8 3,462 15,4 5,657 24,5 8,064 49,0 14,09 
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3,0 1,840 7,9 3,493 15,6 5,712 25,0 8,192 49,5 14,20 

3,1 1,879 8,0 3,524 15,8 5,767 25,5 8,320 50 14,32 

3,2 1,917 8,1 3,555 16,0 5,821 26,0 8,447 51 14,56 

3,3 1,954 8,2 3,585 16,2 5,876 26,5 8,575 52 14,80 

3,4 1,991 8,3 3,616 16,4 5,930 27,0 8,701 53 15,04 

3,5 2,029 8,4 3,646 16,6 5,984 27,5 8,828 54 15,27 

3,6 2,065 8,5 3,677 16,8 6,039 28,0 8,955 55 15,51 

3,7 2,102 8,6 3,707 17,0 6,093 28,5 9,081 56 15,74 

3,8 2,138 8,7 3,738 17,2 6,147 29,0 9,207 57 15,98 

3,9 2,174 8,8 3,768 17,4 6,201 29,5 9,332 58 16,22 

4,0 2,210 8,9 3,798 17,6 6,254 30,0 9,457 59 16,45 

4,1 2,246 9,0 3,828 14,4 5,382 30,5 9,583 60 16,69 

4,2 2,281 9,1 3,858 14,6 5,437 31,0 9,707 61 16,92 

4,3 2,317 9,2 3,888 14,8 5,492 31,5 9,832 62 17,15 

4,4 2,352 9,3 3,918 15,0 5,547 32,0 9,957 63 17,39 

4,5 2,386 9,4 3,948 15,2 5,602 32,5 10,08 64 17,62 

4,6 2,421 9,5 3,978 15,4 5,657 33,0 10,20 65 17,85 

4,7 2,456 9,6 4,008 15,6 5,712 33,5 10,33 66 18,09 

4,8 2,490 9,7 4,037 15,8 5,767 34,0 10,45 67 18,32 

4,9 2,524 9,8 4,067 16,0 5,821 34,5 10,58 68 18,55 

5,0 2,558 9,9 4,097 16,2 5,876 35,0 10,70 69 18,79 

5,1 2,592 10,0 4,126 16,4 5,930 35,5 10,82 70 19,02 

5,2 2,626 10,2 4,185 16,6 5,984 36,0 10,94 71 19,25 

5,3 2,660 10,4 4,244 16,8 6,039 36,5 11,07 72 19,48 

5,4 2,693 10,6 4,302 17,0 6,093 37,0 11,19 73 19,71 

5,5 2,726 10,8 4,361 17,2 6,147 37,5 11,31 74 19,94 

5,6 2,760 11,0 4,419 17,4 6,201 38,0 11,43 75 20,18 

5,7 2,793 11,2 4,477 17,6 6,254 38,5 11,56 76 20,41 

5,8 2,826 11,4 4,534 17,8 6,308 39,0 11,68 77 20,64 

5,9 2,858 11,6 4,592 18,0 6,362 39,5 11,80 78 20,87 

6,0 2,891 11,8 4,649 18,2 6,415 40,0 11,92 79 21,10 

6,1 2,924 12,0 4,707 18,4 6,469 40,5 12,04 80 21,33 

6,2 2,956 12,2 4,764 18,6 6,522 41,0 12,16 81 21,56 

6,3 2,989 12,4 4,820 18,8 6,575 41,5 12,28 82 21,69 

6,4 3,021 12,6 4,877 19,0 6,629 42,0 12,41 83 22,02 

6,5 3,053 12,8 4,934 19,2 6,682 42,5 12,53 84 22,25 

6,6 3,085 13,0 4,990 19,4 6,734 43,0 12,65 85 22,48 

6,7 3,117 13,2 5,047 19,6 6,788 43,5 12,77 86 22,71 

6,8 3,149 13,4 5,103 19,8 6,840 44,0 12,89 87 22,94 

6,9 3,181 13,6 5,159 20,0 6,893 44,5 13,01 88 23,17 

7,0 3,212 13,8 5,215 20,5 7,025 45,0 13,13 89 23,39 

7,1 3,244 14,0 5,270 21,0 7,156 45,5 13,25 90 23,62 

7,2 3,275 14,2 5,326 21,5 7,287 46,0 13,37 91 23,85 

  

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

NP arba  

NPh 
 arba  

h 

92 24,08 166 40,80 320 74,63 525 118,65 730 162,11 

93 24,31 168 41,25 325 75,72 530 119,71 735 163,17 

94 24,54 170 41,70 330 76,80 535 120,78 740 164,22 

95 24,77 172 42,15 335 77,88 540 121,84 745 165,28 

96 24,99 174 42,60 340 78,96 545 122,91 750 166,33 

97 25,22 176 43,05 345 80,04 550 123,97 755 167,39 

98 25,45 178 43,50 350 81,12 555 125,04 760 168,44 

169,50 99 25,68 180 43,95 355 82,20 560 126,10 765 

100 25,91 182 44,40 360 83,28 565 127,16 770 170,55 

102 26,36 184 44,84 365 84,36 570 128,22 775 171,60 

104 26,82 186 45,29 370 85,44 575 129,29 780 172,66 

106 27,27 188 45,74 375 86,52 580 130,35 785 173,71 

108 27,72 190 46,19 380 87,60 585 131,41 790 174,76 
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110 28,18 192 46,64 385 88,67 590 132,47 795 175,82 

112 28,63 194 47,09 390 89,75 595 133,54 800 176,87 

114 29,09 196 47,54 395 90,82 600 134,60 810 178,98 

116 29,54 198 47,99 400 91,90 605 135,66 820 181,08 

118 29,89 200 48,43 405 92,97 610 136,72 830 183,19 

120 30,44 205 49,49 410 94,05 615 137,78 840 185,29 

122 30,90 210 50,59 405 95,12 620 138,84 850 187,39 

124 31,35 215 51,70 410 96,20 625 139,90 860 189,49 

126 31,80 220 52,80 415 97,27 630 140,96 870 191,60 

128 32,25 225 53,90 420 98,34 635 142,02 880 193,70 

130 32,70 230 55,00 425 99,41 640 143,08 890 195,70 

132 33,15 235 56,10 430 100,49 645 144,14 900 197,90 

134 33,60 240 57,19 435 101,56 650 145,20 910 200,00 

136 34,06 245 58,29 440 102,63 655 146,25 920 202,10 

138 34,51 250 59,38 445 103,70 660 147,31 930 204,20 

140 34,96 255 60,48 450 104,77 665 148,37 940 206,30 

142 35,41 260 61,57 455 105,84 670 149,43 950 208,39 

144 35,86 265 62,66 460 106,91 675 150,49 960 210,49 

146 36,31 270 63,75 475 107,98 680 151,55 970 212,59 

148 36,76 275 64,85 480 109,05 685 152,6 980 214,68 

150 37,21 280 65,94 485 110,11 690 153,66 990 216,78 

152 37,66 285 67,03 490 111,18 695 154,72 1000 218,87 

154 38,11 290 68,12 495 112,25 700 155,77 1250 271,14 

156 38,56 295 69,20 500 113,32 705 156,83 1600 343,90 

158 39,01 300 70,29 505 114,38 710 157,89 2000 426,80 

160 39,46 305 71,38 510 115,45 715 158,94     

162 39,91 310 72,46 515 116,52 720 160,00     

164 40,35 315 73,55 520 117,58 725 161,06     

______________ 

   

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo  

taisyklių  

5 priedas 

  

RODIKLIAI KARŠTO IR CIRKULIACINIO VANDENS DEBITAMS NUSTATYTI 
  

1 lentelė. Prietaisų apkrovos vienetų skaičius 
  

Eil. Nr. Prietaiso pavadinimas Apkrovos vienetų skaičius 

1. Praustuvas 1,5 

2. Praustuvas viešam naudojimui (mokykloje, įstaigoje) 3 

3. Plautuvė su 15 mm skersmens čiaupu 3 

4. Plautuvė su 20 mm skersmens čiaupu 4 

5. Plautuvė su 25 mm skersmens čiaupu 5 

6. Individuali vonia 10 

7. Vonia viešam naudojimui 22 

8. Dušas 3 

  

2 lentelė. Koeficiento reikšmės cirkuliacinio debito daliai įvertinti 

  

 

  

 
 

  

 

1,2 0,57 1,7 0,36 

1,3 0,48 1,8 0,33 

1,4 0,43 1,9 0,25 

1,5 0,40 2,0 0,12 
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1,6 0,38 2,1 ir daugiau 0,00 

______________ 

   

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo  

taisyklių  

6 priedas 

  

PAGRINDINIŲ DYDŽIŲ ŽYMENYS 
  

 – būdingojo čiaupo sekundinis karšto vandens debitas, l/s; 

 – būdingojo čiaupo valandinis karšto vandens debitas, l/h; 

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui intensyviausio naudojimo valandą, l/h; 

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per intensyviausio naudojimo laikotarpį (parą, 

pamainą), l; 

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per vidutinio naudojimo parą, l/p.; 

 – karšto vandens sunaudojimo norma vienam naudotojui per didžiausio naudojimo parą, l/p.; 

 – didžiausias sekundinis karšto vandens debitas bet kurioje karšto vandens sistemos vamzdyno dalyje, l/s; 

 – didžiausias sekundinis karšto vandens debitas bet kurioje karšto vandens sistemos vamzdyno dalyje, 

įskaičiuojant būtinąją cirkuliacinio debito dalį, l/s; 

 – cirkuliacinis sekundinis debitas bet kurioje karšto vandens sistemos vamzdyno dalyje, l/s; 

 – valandinis debitas karšto vandens sistemoje ar jos dalyje intensyviausio naudojimo valandą, m
3
/h; 

 – vidutinis valandinis debitas karšto vandens sistemoje ar jos dalyje intensyviausio naudojimo laikotarpiu, 

m
3
/h; 

 – šilumos srautas karštam vandeniui ruošti intensyviausio karšto vandens naudojimo valandą, kW; 

 – vidutinis šilumos srautas karštam vandeniui ruošti intensyviausio karšto vandens naudojimo 

laikotarpiu, kW; 

 – šilumos nuostolių srautas karšto vandens sistemoje (arba jos dalyje), kW; 

 – prietaisų apkrovos vienetų skaičius, vnt.; 

 – butų, kuriuose yra po 3 karšto vandens vartojimo prietaisus (praustuvas, plautuvė ir vonia), skaičius, vnt.; 

 – karšto vandens slėgio nuostoliai vamzdynuose, Pa.; 

 – prietaisų, į kuriuos tiekiamas karštas vanduo skaičiuojamojoje sistemos dalyje, skaičius, vnt.; 

 – vienalaikio prietaisų veikimo tikimybė; 

 – prietaisų panaudojimo tikimybė intensyviausio naudojimo valandą; 

 – intensyviausio naudojimo laiko (paros, pamainos) trukmė valandomis, h; 

- naudotojų (gyventojų), kuriuos numatoma aprūpinti karštu vandeniu iš skaičiuojamosios sistemos dalies, 

skaičius, vnt.; 

 – karšto vandens talpyklos tūris, m
3
; 

 – karšto vandens, pratekėjusio per šildytuvą, temperatūra, ºC; 

 – šalto vandens temperatūra prieš įtekėjimą į šildytuvą, ºC; 

i – i-toji naudotojų grupė; 
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n – naudotojų grupių, kurioms karštas vanduo tiekiamas tais pačiais sistemos dalies vamzdynais, skaičius, vnt.; 

 – slėgio nuostoliai dėl trinties vamzdyje, kurio ilgis 1 m, Pa.; 

 – vamzdyno ilgis, m;  

 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų vienalaikio veikimo tikimybės; 

 – empirinis koeficientas, priklausantis nuo prietaisų skaičiaus ir jų panaudojimo tikimybės; 

 – koeficientas, kuriuo įvertinama būtinoji cirkuliacinio debito dalis; 

 – koeficientas, kuriuo įvertinamos vietinės kliūtys; 

 – pataisos koeficientas, priklausąs nuo karšto vandens tiekimo bei naudojimo netolygumo; 

 – koeficientas karšto vandens naudojimo netolygumui įvertinti.  

______________ 
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3.2. VANDENS APSKAITOS MAZGO MONTAVIMO PRINCIPINĖ SCHEMA, VANDENS 

APSKAITOS MAZGO DETALIZACIJA, RŪSIO PLANAS SU VANDENTIEKIO 

TINKLAIS 

 

 
142 pav. Rūsio planas su vandentiekio ir nuotekų tinklais 
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143 pav. Vandens apskaitos mazgo principinė schema 
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144 pav. Vandens apskaitos mazgo detalizacija 
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145 pav. Vandens apskaitos mazgo detalizacija 
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146 pav. Apskaitos mazgo schema 

 

 

 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

724 

                                              Mokymų medžiaga 

 

4 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS 

 

4.1. UŽDUOTIES (OPERACIJOS ATLIKIMO) APRAŠYMAS 

 

 

Užduoties objektas – vandens apskaitos mazgas. 

 

Užduoties tikslas – sumontuoti vandens apskaitos mazgo vamzdynus, armatūrą ir prietaisus. 

 

Užduočiai atlikti reikės: santechniko įrankių komplekto, sandarinimo medžiagų. 

 

Užduoties atlikimo aplinka / sąlygos – pastato vandentiekio įvado patalpa. 

 

Užduoties atlikimui reikalinga technologinė dokumentacija: brėžiniai, montavimo schemos. 

 

Užduoties aprašymas: 

1. Savarankiškai numatyti vandens apskaitos mazgo vamzdžių tvirtinimo tinkamiausias vietas. 

2. Pritvirtinti vamzdžius. 

3. Sujungti flanšines ir sriegines mazgo armatūros bei skaitiklių jungtis. 

4. Atlikti sumontuoto mazgo hidraulinius bandymus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 
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4.2. ATLIKTO DARBO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Vertinimo kriterijai: 

 

 Užduodis atlikta iki pabaigos per jai skirtą laiką. 

 Užduotis atlikta kokybiškai, laikantis technologinės dokumentacijos reikalavimų. 

 Užduotis atlikta pagal pateiktą savarankiškos užduoties aprašymą, sujungimai sandarūs. 

 Užduotis atlikta savarankiškai. 
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MODULIS S.6.7. PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO ĮRENGIMAS 

 

1 MOKYMO ELEMENTAS. PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO ĮRENGIMO DARBŲ 

PLANAVIMAS, TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ORGANIZAVIMAS UAB „SANTECHNINIAI 

DARBAI” 

 

1.1. UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” PATVIRTINTOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR 

SVEIKATOS INSTRUKCIJOS 
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147 pav. Darbuotojo, dirbančio su kilnojamais elektiniais įrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija  
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148 pav. Darbuotojo, dirbančio vandentiekio arba kanalizacijos šuliniuose, kamerose, kolektoriuose ir kituose 

požeminiuose statiniuose, saugos ir sveikatos instrukcija  
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149 pav. Vamzdynų montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija 
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1.2. STATYBOS TAISYKLĖS, NUSTATANČIOS UAB „SANTECHNIANIAI DARBAI” 

VYKDOMŲ STATINIŲ STATYBOS DARBŲ BŪDUS, PROCEDŪRAS IR METODUS BEI 

JIEMS KELIAMUS KOKYBĖS REIKALAVIMUS 

 

Statybos taisyklės, nustatančios UAB ,,Santechniniai darbai” vykdomų statinių statybos darbų 

būdus, procedūras ir metodus bei jiems keliamus kokybės reikalavimus, pateiktos šios programos 

B.6.1. modulio antrojo elemento 2.2. skyriuje – 33 lapas. 
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1.3. BRĖŽINIAI SU PRIEŠGAISRINIŲ ČIAUPŲ IŠDĖSTYMU AUKŠTŲ PLANUOSE 

  

Brėžiniai su priešgaisrinių čiaupų išdėstymu aukštų planuose pateikti šios programos S.6.7. 

modulio trečiojo elemento 3.3. skyriuje – 770 lapas. 
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2 MOKYMO ELEMENTAS. MEDŽIAGŲ PARINKIMAS, ĮRANGOS IR ĮRANKIŲ 

PARUOŠIMAS PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO ĮRENGIMUI UAB „SANTECHNINIAI 

DARBAI” 

 

2.1. VANDENS SLĖGIO KĖLIMO STOTELIŲ AUTOMATINIAM VANDENS TIEKIMUI 

IR SLĖGIO KĖLIMUI GYVENAMUOSIUOSE, BIURŲ IR ADMINISTRACINIUOSE 

PASTATUOSE, VIEŠBUČIUOSE, LIGONINĖSE, PREKYBOS CENTRUOSE IR 

PRAMONĖS SISTEMOSE, GERIAMOJO IR BUITINIO VANDENS, VANDENS 

AUŠINIMUI, GAISRŲ GESINIMUI IR KITOKIO TECHNOLOGINIO VANDENS BE 

CHEMINIŲ, MECHANINIŲ, ABRAZYVINIŲ AR ILGAPLUOŠČIŲ PRIEMAIŠŲ 

PUMPAVIMUI TECHNINIS KONSTRUKCINIS APRAŠAS (TECHNINĖ 

SPEFICIKACIJA), JŲ GRAFIKAI 

 

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC 

 

 

 

 

Konstrukcija  

slėgio kėlimo stotelės su 2 - 6 lygiagrečiai sujungtais 

siurbliais, standartiniais nerūdijančio plieno aukšto 

slėgio išcentriniais siurbliais su šlapiojo rotoriaus 

varikliu 

Naudojimas  

 Automatiniam vandens tiekimui ir slėgio 

kėlimui gyvenamuosiuose, biurų ir 

administraciniuose pastatuose, viešbučiuose, 

ligoninėse, prekybos centruose ir pramonės 

sistemose 

Aprūpinimas/ funkcija  

 Sistema su 2-6 siurbliais 

 Automatinis siurblio valdymas per 

CC‐Controller 

 Su terpėmis besiliečiančios dalys atsparios 

korozijai 

 Cinkuotas pagrindo rėmas su reguliuojamo 

aukščio amortizatoriumi korpuso triukšmo 

slopinimui 

 Hidraulinė transmisija/žiedinė atskiriamoji 

sklendė prie kiekvieno siurblio, iš įsiurbimo 

ir iš slėgio pusės  

 Atbulinis slėgio pusės vožtuvas 

http://productfinder.wilo.com/repo/Graphics/preview/00010530_0.jpg
http://productfinder.wilo.com/repo/Graphics/preview/00435514_0.jpg
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 Geriamojo ir buitinio vandens, vandens 

aušinimui, gaisrų gesinimui ir kitokio 

technologinio vandens be cheminių, 

mechaninių, abrazyvinių ar ilgapluoščių 

priemaišų pumpavimui 

Modelio kodo paaiškinimas  

Pvz.:  Wilo-COR-4 MVIS 804/CC 

CO  
Kompaktiška slėgio kėlimo 

stotelė 

R 
Atitinkamo pagrindinio siurblio 

reguliavimas dažnio keitikliu 

4 Siurblių skaičius 

MVIS Siurblių konstrukcinė serija 

8 
Nominalus viengubo siurblio 

debitas [m
3
/h] 

04 
Viengubo siurblio pakopų 

skaičius 

CC 
Reguliatorius; CC = Comfort-

Controller 

Ypatybės / gaminio privalumai  

 Patogus naudoti įrenginys, atitinkantis visus 

DIN 1988 reikalavimus 

 2-6 lygiagrečiai sujungti vertikalūs aukšto 

slėgio išcentriniai serijos MVIS siurbliai, 

pagaminti tik iš nerūdijančio plieno 

 Beveik negirdimai veikianti sistema dėl 

šlapiojo rotoriaus nerūdijančio plieno aukšto 

slėgio MVIS siurblių 

 Iki 20 dB[A] tyliau negu įprastiniai 

atitinkamos hidraulinės galios įrenginiai 

 Kitos specifinės sistemos pagal vartotojo 

užsakymą 

Techniniai duomenys  

 Maitinimo įtampa 3~230 /400 V ± 10 %, 

50 Hz (kitos versijos pagal užsakymą) 

 Darbinės terpės temperatūra maks. 50 °C 

 Aplinkos temperatūra maks. 40 °C 

 Darbinis slėgis 16 bar 

 Įtako slėgis 6 bar 

 Nominalus jungčių skersmuo galinio slėgio 

pusėje R 2" - R 3" 

 Nominalus jungčių skersmuo įtako pusėje 

R 2" - Rp 3" 

 Nominalios apsukos 2750 1/min 

 Apsaugos klasė IP 44 

 Membraninis slėgio indas 8 l, PN16, iš 

slėgio pusės 

 Slėgio jutiklis galinio slėgio matavimui 

 Manometras (įsiurbimo pusei) pasirinktinai 

 Manometras (galinio slėgio matavimui) 

 Apsauga nuo sausosios eigos pasirinktinai 

Aprašymas/konstrukcija  

 Pagrindo rėmas: Cinkuotas pagrindo rėmas 

su reguliuojamo aukščio vibracijos 

slopintuvu korpuso triukšmo slopinimui;kiti 

modeliai pagal užsakymą 

 Vamzdynas: visas nerūdijančio plieno 

1.4571 vamzdynas, skirtas jungimui prie 

visų pastatų automatikoje naudojamų 

medžiagų vamzdynų; vamzdyno matmenys 

– priderinti pagal bendrą slėgio kėlimo 

stotelės našumą 

 Siurbliai: naudojami 2–6 lygiagrečiai 

sujungti serijų MVIS 2.., MVIS 4.. ir MVIS 

8.. siurbliai; visos su terpe besiliečiančios 

šių siurblių dalys iš nerūdijančio plieno 

1.4301 

 Armatūra: kiekvienas siurblys iš įsiurbimo ir 

slėgio pusės aprūpintas hidrauline 

transmisija iš CuZn, padengta nikeliu, su 

DVGW patikrinimo ženklu arba žiediniu 

atskiriamuoju vožtuvu ir atbuliniu slėgio 

pusės vožtuvu iš POM su DVGW leidimu 

CuZn korpuse 

 Membraniniai slėgio plėtimosi indai: 8 l/PN 

16 galinio slėgio pusėje pritvirtinti 

rezervuarai su butilo kaučiuko membrana, 

pagal maisto produktų saugos įstatymą 

leidžiama naudoti maisto pramonėje; 

patikrai ir apžiūrai skirta uždaromoji rutulinė 

sklendė iš CuZn, padengtas nikeliu, su 

išleidimo anga ir pratekėjimo armatūra pagal 

DIN 4807 

 Slėgio jutiklis: 4–20 mA, pritvirtintas 

galinio slėgio pusėje ir prijungtas prie 

Comfort Controller valdiklio 

 Slėgio rodmuo: pradinio ir galinio slėgio 

pusėje rodomas manometru (ø 63 mm); 

galinio slėgio rodmuo papildomai rodomas 

skaitmeniniame, jautriame lietimui 

Comfort‐Controller ekrane 

 Valdiklis/reguliatorius: Standartinė stotelė 

yra su CC valdikliu; COR stotelėse jis 

sujungtas su dažnio keitikliu pagrindinio 

siurblio sukimosi greičio reguliavimui 
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 Elektros tinklo saugiklis [AC 3], atitinkantis 

variklio galią ir ETĮ direktyvas 

 Leistinos darbinės terpės (kitoms terpėms 

pagal užsakymą):  

o Geriamasis ir karštas geriamasis 

vanduo 

o Aušinimo vanduo 

o Vanduo gaisrų gesinimui (vandeniu 

užpildyta linija; sausoms atšakoms 

pagal užsakymą - Atkreipkite 

dėmesį į atskirus DIN 1988 (EN 

806) ir priešgaisrinės apsaugos 

departamento nurodymus 

Pastaba dėl darbinės terpės: Leistina darbinė 

terpė - vanduo, kuriame nėra cheminių ar 

mechaninių naudojamų medžiagų priemaišų, 

abrazyvinių arba ilgapluoščių sudedamųjų 

dalių 

 

Medžiagos  

 Darbaračiai: nerūdijantis plienas 1.4301 

 Pakopų kameros: nerūdijantis plienas 1.4301 

 Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas 

1.4301 

 Velenas: nerūdijantis plienas 1.4122 

 Sandariklis: EPDM (EP 851) 

 Korpuso pagrindas: nerūdijantis plienas 

1.4301 

 Slėgio gaubtas: nerūdijantis plienas 1.4301 

 Guoliai: sintetine derva impregnuota anglis 

 Siurblio kronšteinas: EN‐GJL-250 

 Nerūdijančio plieno 1.4571 vamzdynas 

Tiekimo komplektacija  

 Gamykloje sumontuota, patikrinto veikimo 

ir sandarumo, paruošta jungimui slėgio 

kėlimo stotelė 

 Pakuotė 

 Montavimo ir naudojimo instrukcija 

Pasirinktys  

Tiekimo komplektas 

Visiškai sumontuotas, paruoštas jungimui ir 

patikrintas, DIN 1988 5-os dalies kriterijus 

atitinkantis agregatas su 2 - 6 lygiagrečiai išdėstytais 

nerūdijančio plieno aukšto slėgio išcentriniais 

šlapiojo rotoriaus siurbliais (serija MVIS), 

sumontuotais ant bendro pagrindo rėmo, turinčiais 

bendrą vamzdyną su visomis reikiamomis 

hidraulinėmis dalimis, centriniu agregatu ir slėgio 

jutikliais, taip pat sujungtas visais reikiamais 

jungimo kabeliais. Su pakuote ir montavimo ir 

naudojimo instrukcija. 

Pastaba  

Patogus reguliatorius "CC" su kaupiklyje 

programuojamu valdymu PLC ir grafiniu lietimui 

jautriu ekranu, meniu atliekamos veikimo parametrų 

nuostatos, su dažnio keitikliu arba be jo bepakopiam 

pagrindinės apkrovos siurblio reguliavimui (dažnio 

keitikliai serijoje COR) 

Planavimo nurodymai  

Slėgio reduktorius 
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Svyruojantis įtako slėgis kompensuojamas 

kiekviename viengubame siurblyje integruotu 

greičio reguliavimu, jei slėgio svyravimas ne 

didesnis nei skirtumas tarp reikiamos darbinės 

siurblio slėgio vertės ir viengubo siurblio slėgio 

nulinio debito taške esant min. apsukų skaičiui (20 

Hz arba 25 Hz režimas). Jei slėgis svyruoja daugiau, 

prieš įrenginį reikia sumontuoti slėgio reduktoriaus 

vožtuvą 

Srovės nuotėkio relė 

Montuojant srovės nuotėkio reles su dažnio 

keitikliais, būtina atkreipti dėmesį, kad pagal 

DIN/VDE 0664 numatytos tik visoms srovės rūšims 

jautrios srovės nuotėkio relės 

Įtako slėgis 

Parenkant stotelę, būtina atsižvelgti į maks. įtako 

slėgį (žr. „Techniniai duomenys“). Maks. įtako 

slėgis skaičiuojamas iš maks. darbinio stotelės slėgio 

atimant maks. siurblio slėgį nulinio debito taške ( kai 

Q = 0) 

Tik priešgaisrinėms sistemoms 

Versija pagal DIN 1988 (EN 806), dalys 5+6 

Pradedant eksploatuoti slėgio kėlimo stotelę ir jos 

veikimo metu būtina laikytis DIN 1988 (EN 806) 

reikalavimų! 

 

 

150 pav. Slėgio kėlimo stotelės techninis konstrukcinis aprašas (techninė specifikacija)  
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Grafikai  

 

 

151 pav. Slėgio kėlimo stotelių darbo grafikai 

 

 INTERNETO SVETAINĖ: WWW.WILO.LT 

UAB ,,Wilo Lietuva” internetinėje svetainėje galima rasti vandens tiekimo ir slėgio kėlimo 

įrenginių katalogą, išsamų jų aprašymą, pateiktus pasirinkimo pagal poreikius pasiūlymus. Kataloge 

yra detalus įrenginių techninių savybių ir ypatybių apibūdinimas, nurodyti produktų privalumai, 

pritaikymo galimybės. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.ARTAKIJA.LT 

UAB ,,Artakija” interneto svetainėje galima rasti siurblių, vandens šildytuvų, skaitiklių, 

katilų, filtrų katalogus, kuriuose pateikti įrenginių techniniai duomenys, kainos, naudojimo sritys, 

darbo saugos bei personalo kvalifikacijos reikalavimai, surinkimo, instaliavimo, paleidimo, 

aptarnavimo, instrukcijos, be to, kataloge yra įrenginių ir jų surinkimo schemos ir brėžiniai. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.SANISTAL.LT 

Įmonė ,,Sanistal” internetinėje svetainėje galima rasti įmonės teikiamų paslaugų ir produktų 

grupių aprašus bei pačių produktų detalias techninių savybių charakteristikas. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.JAUKURAI.LT 

http://www.wilo.lt/
http://www.artakija.lt/
http://www.sanistal.lt/
http://www.jaukurai.lt/
http://productfinder.wilo.com/repo/Graphics/preview/00435519_0.jpg
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UAB ,,Jaukurai” interneto svetainėje galima rasti detalius santechnikos ir inžinerinių sistemų 

produktų katalogus, kuriuose yra prekių aprašymai, atsiliepimai apie jas, techniniai parametrai, 

pateikto prekių nuotraukos. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.REMS.LT 

Rems interneto svetainėje galima rasti katalogą vamzdžių pjovimo, montavimo, išbandymo, 

taip pat lenkimo, vamzdžių ir kanalų valymo, plastikinių vamzdžių suvirinimo įrankių ir įrenginių 

pasiūlymus. Pateiktos įrankių ir įrenginių naujovės, jų eksploatacijos instrukcijos, katalogai, 

darbuotojų saugos pasai. Pateikta kiekvieno įrankio ir įrenginio filmuota medžiaga. 

Pateiktos schemos ir nuotraukos, siūlomos produkcijos video medžiaga.   

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.GITANA.LT 

UAB ,,Gitana” internetinėje svetainėje galima rasti vamzdžių kirpimo ir pjovimo, lenkimo, 

sujungimo, testavimo, diagnostikos, suvirinimo, priežiūros ir valymo įrankių ir įrenginių katalogą. 

Jame pateikti detalūs duomenys apie įrankių ir įrenginių technines savybes. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.ROTHENBERGER.COM 

Rothenbergerter inetinėje svetainėje galima rasti vamzdžių kirpimo ir pjovimo, lenkimo, 

sujungimo, testavimo, diagnostikos, suvirinimo, priežiūros ir valymo įrankių ir įrenginių katalogą. 

Jame pateikti detalūs duomenys apie įrankių ir įrenginių technines savybes. 

  

2.2. VIDEO MEDŽIAGA 

 

Video medžiaga pateikta šios programos mokymo medžiagos priede Nr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rems.lt/
http://www.gitana.lt/
http://www.rothenberger.com/
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3 MOKYMO ELEMENTAS. PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO ĮRENGIMAS BEI 

ATLIKITŲ DARBŲ KOKYBĖS VERTINIMAS UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” 

 

3.1. PRIEŠGAISRINIO VANDENS ĮVADO IR VANDENTIEKIO MONTAVIMO 

NURODYMAI BEI DARBŲ EILIŠKUMAS 

 

PRIEŠGAISRINIO VANDENS ĮVADO IR VANDENTIEKIO MONTAVIMO 

NURODYMAI BEI DARBŲ EILIŠKUMAS 

 

 

1. Priešgaisrinio vandens įvado montavimas. 

1.1 Priešgaisrinis vandens įvadas montuojamas rūsyje, vamzdžiai ir įrenginiai tvirtinami prie 

ant grindų sumontuotų stovų. 

1.2 Montuojama uždaromoji armatūra, atbuliniai (apsauginiai) vožtuvai, priešgaisriniai 

siurbliai ir apvedimo linija, kuri reikalinga siurblių remonto atveju arba dingus elektros 

energijai. 

1.3 Sumontuoti mazgai hidrauliškai išbandomi. 

1.4 Po išbandymo įvado mazgai jungiami su magistralėmis. 

 

2. Priešgaisrinio vandentiekio montavimas. 

2.1 Plieniniai vamzdžiai, jei nėra cinkuoti, gruntuojami. 

2.2 Laikikliai magistralinėms vamzdžių linijoms tvirtinti montuojami į lubas rūsio patalpose. 

2.3 Deimantiniais grąžtais 1, 2... aukšto perdengimuose gręžiamos kiaurymės priešgaisrinio 

vandentiekio stovams. 

2.4 Magistralinių linijų iš cinkuotų vamzdžių montavimas rūsio patalpose, naudojant 

srieginius sujungimus ir jungiant cinkuotais fitingais. 

2.5 Stovų iškėlimas iki 1, 2... aukšto priešgaisrinių spintų. 

2.6 Priešgaisrinių spintų montavimas sienose arba ant jų. 

2.7 Priešgaisrinių čiaupų, įmontuotų priešgaisrinėse spintose, prijungimas prie stovų. 

2.8 Priešgaisrinio vandentiekio užpildymas vandieniu ir hidraulinis išbandymas slėgį 

sukeliant hidrauliniu presu. 

2.9 Po hidraulinio išbandymo vamzdynai izoliuojami izoliaciniais kevalais su metaline folija. 

2.10 Jei vamzdynas išvedžiotas virš pakabinamų lubų, jis paslepiamas, dengiamas jomis. 

2.11 Jei priešgaisrinio vandentiekio stovai sumontuoti sienų nišose, tai šios užtaisomos tik 

atlikus vazdyno hidraulinį bandymą.     

 

152 pav.Priešgaisrinio vandens įvado ir vandentiekio montavimoir darbų eiliškumo aprašas 
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3.2. VANDENS SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖS MONTAVIMO IR NAUDOJIMO 

INSTRUKCIJA 
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153 pav. Vandens slėgio kėlimo stotelės montavimo ir naudojimo instrukcija 
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3.3. PAVYZDINIAI BRĖŽINIAI: PASTATO AUKŠTŲ PLANAI SU NURODYTOMIS 

PRIEŠGAISRINIŲ ČIAUPŲ IŠDĖSTYMO VIETOMIS, VANDENS APSKAITOS MAZGO 

SU PRIEŠGAISRINAIS SIURBLIAIS DETALIZACIJA 

  

154 pav. Rūsio planas su priešgaisrinių siurblių išdėstymu 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

771 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

155 pav. Pirmo aukšto planas su priešgaisrinių čiaupų išdėstymu 
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156 pav. Antro aukšto planas su priešgaisrinių čiaupų išdėstymu 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

773 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 
157 pav. Vandens apskaitos mazgo su priešgaisriniais siurbliais detalizacija 
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4 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS 

 

4.1. UŽDUOTIES (OPERACIJOS ATLIKIMO) APRAŠYMAS 

 

Užduoties objektas – priešgaisrinis vandentiekis. 

 

Užduoties tikslas – sujungti priešgaisrinio vandentiekio armatūrą ir prietaisus. 

 

Užduočiai atlikti reikės: santechniko įrankių ir įrangos, sandarinimo medžiagų. 

 

Užduoties atlikimo aplinka / sąlygos – priešgaisrinės stoties patalpa, pastato vidaus bendrosios 

patalpos. 

 

Užduoties atlikimui reikalinga technologinė dokumentacija: aukštų planai su priešgaisrinių čiaupų ir 

siurblių išdėstymu, vandens apskaitos mazgo su priešgaisriniais siurbliais detalizacija. 

 

Užduoties aprašymas: 

1. Savarankiškai parinkti priešgaisrinių čiaupų spintų montavimo vietas. 

2. Užsriegti cinkuotų vamzdžių galus sriegimo įrenginiu. 

3. Sumontuoti vamzdžių tvirtinimo laikiklius. 

4. Sujungti flanšines ir sriegines uždaromosios bei reguliuojamosios armatūros, siurblių 

jungtis. 

5. Hidrauliškai išbandyti mazgą. 
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4.2. ATLIKTO DARBO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Vertinimo kriterijai: 

 

 Užduodis atlikta iki pabaigos per jai skirtą laiką. 

 Užduotis atlikta kokybiškai, laikantis technologinės dokumentacijos reikalavimų. 

 Užduotis atlikta pagal pateiktą savarankiškos užduoties aprašymą, sujungimai sandarūs. 

 Užduotis atlikta savarankiškai. 

 

  



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

776 

                                              Mokymų medžiaga 

 

MODULIS S.6.8. PASTATO NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMŲ MONTAVIMAS 

 

1 MOKYMO ELEMENTAS. PASTATO NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMŲ MONTAVIMO 

DARBŲ PLANAVIMAS, TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ORGANIZAVIMAS UAB 

„SANTECHNINIAI DARBAI”  

 

1.1. UAB „SANTECHNAINIAI DARBAI” PATVIRTINTOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR 

SVEIKATOS INSTRUKCIJOS 
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158 pav. Darbuotojo, dirbančio su kilnojamais elektiniais įrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija   
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159 pav. Darbuotojo, dirbančio vandentiekio arba kanalizacijos šuliniuose, kamerose, kolektoriuose ir kituose 

požeminiuose statiniuose, saugos ir sveikatos instrukcija  
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160 pav. Vamzdynų montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija 
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1.2. STATYBOS TAISYKLĖS, NUSTATANČIOS UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” 

VYKDOMŲ STATINIŲ STATYBOS DARBŲ BŪDUS, PROCEDŪRAS IR METODUS BEI 

JIEMS KELIAMUS KOKYBĖS REIKALAVIMUS 

 

Statybos taisyklės, nustatančios UAB ,,Santechniniai darbai” vykdomų statinių statybos darbų 

būdus, procedūras ir metodus bei jiems keliamus kokybės reikalavimus, pateiktos šios programos 

B.6.1. modulio antrojo elemento 2.2. skyriuje – 33 lapas. 
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1.3. BRĖŽINAI: PASTATO NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI AUKŠTŲ PLANUOSE 

 

 

161 pav. Rūsio planas su nuotekų šalinimo tinklais  
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161 pav. Pirmo aukšto planas su nuotekų šalinimo tinklais 
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163 pav. Antro aukšto planas su nuotekų šalinimo tinklais 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

803 

                                              Mokymų medžiaga 

 

1.4. „WAVIN” MOKYMO MEDŽIAGA: PASTATO NUOTEKŲ SISTEMOS 

 

,,Wavin" mokomoji medžiaga ,,Pastato nuotekų sistemos“ pateikta šios programos B.6.2. 

modulio antrojo elemento 2.1. skyriuje – 61 lapas. 
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2 MOKYMO ELEMENTAS. MEDŽIAGŲ PARINKIMAS, ĮRANGOS IR ĮRANKIŲ 

PARUOŠIMAS PASTATO NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMŲ MONTAVIMUI UAB 

„SANTECHNINIAI DARBAI” 

 

2.1. PVC VAMZDŽIŲ JUNGIAMŲJŲ DALIŲ, NUOTEKŲ ŠALINIMO ARMATŪROS BEI 

PRIETAISŲ ATITIKTIES DEKLARACIJŲ IR SERTIFIKATŲ PAVYZDŽIAI  
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164 pav. VIEGA gaminių atitikties deklaracija ir sertifikatas 
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165 pav. HL gaminių atitikties deklaracija  
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166 pav. PVC-U vidaus kanalizacijai skirtų jungiamųjų dalių atitikties  sertifikatas 
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INTERNETO SVETAINĖ: WWW.WAVIN.LT 

Wavin internetinėje svetainėje galima rasti informacijos apie įmonę, vamzdžių, jungiamųjų 

dalių, armatūros, apsauginės armatūros, prietaisų, surinktuvų, vandens uždorių, įrangos bei įrankių, 

sujungimų sandarimo medžiagų naujoves. Susipažinti su Wavin technologijų ir naujovių įmonės 

mokslinius tyrimais, pamatyti siūlomus gaminius, jų kainas ir rasti gaminių pardavimo vietas. Be to, 

galima pasižiūrėti reprezentacinių projektų su įrengtomis plastikinių vamzdžių sistemomis 

Lietuvoje ir kitose šalyse fotografijų galeriją, filmą apie Wavin naujoves.    

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.ARTAKIJA.LT 

UAB ,,Artakija“ interneto svetainėje galima rasti siurblių, vandens šildytuvų, skaitiklių, 

katilų, filtrų katalogus, kuriuose pateikti įrenginių techniniai duomenys, kainos, naudojimo sritys, 

darbo saugos bei personalo kvalifikacijos reikalavimai, surinkimo, instaliavimo, paleidimo, 

aptarnavimo, instrukcijos, be to, kataloge yra įrenginių ir jų surinkimo schemos ir brėžiniai. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.SANISTAL.LT 

Įmonė ,,Sanistal” internetinėje svetainėje galima rasti įmonės teikiamų paslaugų ir produktų 

grupių aprašus bei pačių produktų detalias techninių savybių charakteristikas. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.JAUKURAI.LT 

UAB ,,Jaukurai” interneto svetainėje galima rasti detalius santechnikos ir inžinerinių sistemų 

produktų katalogus, kuriuose yra prekių aprašymai, atsiliepimai apie jas, techniniai parametrai, 

pateikto prekių nuotraukos. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.REMS.LT 

Rems interneto svetainėje galima rasti katalogą vamzdžių pjovimo, montavimo, išbandymo, 

taip pat lenkimo, vamzdžių ir kanalų valymo, plastikinių vamzdžių suvirinimo įrankių ir įrenginių 

pasiūlymus. Pateiktos įrankių ir įrenginių naujovės, jų eksploatacijos instrukcijos, katalogai, 

darbuotojų saugos pasai. Pateikta kiekvieno įrankio ir įrenginio filmuota medžiaga. 

Pateiktos schemos ir nuotraukos, siūlomos produkcijos video medžiaga.   

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.GITANA.LT 

http://www.wavin.lt/
http://www.artakija.lt/
http://www.sanistal.lt/
http://www.jaukurai.lt/
http://www.rems.lt/
http://www.gitana.lt/
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UAB ,,Gitana” internetinėje svetainėje galima rasti vamzdžių kirpimo ir pjovimo, lenkimo, 

sujungimo, testavimo, diagnostikos, suvirinimo, priežiūros ir valymo įrankių ir įrenginių katalogą. 

Jame pateikti detalūs duomenys apie įrankių ir įrenginių technines savybes. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.ROTHENBERGER.COM 

Internetinėje svetainėje galima rasti vamzdžių kirpimo ir pjovimo, lenkimo, sujungimo, 

testavimo, diagnostikos, suvirinimo, priežiūros ir valymo įrankių ir įrenginių katalogą. Jame pateikti 

detalūs duomenys apie įrankių ir įrenginių technines savybes. 

  

2.2. VIDEO MEDŽIAGA 

 

Video medžiaga pateikta šios programos mokymo medžiagos priede Nr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rothenberger.com/
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3 MOKYMO ELEMENTAS. PASTATŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMŲ MONTAVIMAS 

BEI ATLIKTŲ DARBŲ KOKYBĖS VERTINIMAS UAB „SANTECHNINIAI DARBAI”  

 

3.1. UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” TECHNOLOGINĖS KORTELĖS: „STATINIO 

NUOTEKŲ ŠALINTUVO SISTEMOS MONTAVIMAS  IŠ POLIPROPILENO VAMZDŽIŲ 

IR FASONINIŲ DALIŲ (PVC, PP) ”, „SANITARINIŲ PRIETAISŲ MONTAVIMAS” 
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167 pav. Technologinė kortelė ,,Statinio nuotekų šalintuvo sistemos montavimas iš polipropileno vamzdžių ir fasoninių 

dalių (PVC, PP)"  
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168 pav. Technologinė kortelė ,,Sanitarinių prietaisų montavimas"  
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3.2. SANITARINIŲ PATALPŲ ŽMONĖMS SU NEGALIA ĮRENGIMO TAISYKLĖS 
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169 pav. Sanitarinių patalpų žmonėms su negalia įrengimo taisyklės 
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3.3. TIPINIAI TECHNINIO PROJEKTO BRĖŽINIAI – AUKŠTŲ PLANAI SU NUOTEKŲ 

TINKLAIS 

 

Tipiniai techninio projekto brėžiniai pateikti šios programos S.6.8. modulio trečiojo elemento 

3.1. skyriuje – 810 lapas. 
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3.4. „WAVIN” PLASTIKINIŲ NUOTEKŲ VAMZDYNŲ SISTEMOS PASTATUOSE V2 

2012-04-06 (2012)  

 

Wawin plastikinių nuotekų vamzdynų sistemos pastatuose v2_12.04.06 
 
ST 210734350.01:2010 "Wavin Plastikinių nuotekų vamzdynų sistemos pastatuose" 
 
Rengė:  Mag. Mindaugas Karalius 
 
Recenzavo:  © LIETUVOS SANTECHNIKŲ ASOCIACIJA  
 
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2012-03-07. Įsakymo Nr. 7 
 
 Taisyklės įsigalioja nuo 2012-04-06. 
 
 

  DĖMESIO!!! 

 Lietuvos statybininkų asociacijos Prezidento 2012 m. Kovo 7 d. įsakymu Nr. 7, statybos 

taisyklės ST 210734350.01:2010 "Wavin Plastikinių nuotekų vamzdynų sistemos 

pastatuose" įtrauktos į elektroninę Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklių 

versijos apimtį "Bendrieji ir specialieji statybos darbai" ST 121895674.09:2012.  

  
TURINYS 
I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

II SKYRIUS. NUORODOS 

III SKYRIUS. PLASTIKINIŲ NUOTEKŲ VAMZDYNŲ SISTEMOS PASTATUOSE 

Standartinė nuotekų sistema „WAVIN“ „OPTIMA“ 

Mažatriukšmė nuotekų sistema „WAVIN“ „ASTO" 

IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

 

 

http://statybostaisykles.lt/print/2011#_Toc280183700
http://statybostaisykles.lt/print/2011#_Toc280183701
http://statybostaisykles.lt/print/2011#_Toc280183702
http://statybostaisykles.lt/print/2011#_Toc280183703
http://statybostaisykles.lt/print/2011#_Toc280183706
http://statybostaisykles.lt/print/2011#_Toc280183707
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I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 1.             UAB „WAVIN BALTIC“ statybos taisyklės ST 210734350.01:2010 „Plastikinių nuotekų vamzdynų sistemos 
pastatuose“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“. Statybos taisyklės 
yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių 
statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei 
sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis. 
2.             Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos 
vykdant lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistemos montavimo darbus. 
3.             Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus 
kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2001. 
4.             Šių taisyklių reikalavimai yra privalomi įmonėms, kurios montuoja „WAVIN“ produktus. Minėtos įmonės, 
tvirtindamos Statybų taisykles „Bendriesiems statybos darbams“, nurodo privalomą šių Taisyklių taikymą. 
5.             Taisyklių tikslas – suteikti techninę ir technologinę informaciją naudojant kompanijos “WAVIN” medžiagas, 
siekiant deklaruojamos lietaus vandens nuvedimo nuo stogų vamzdynų sistemos sumontavimo kokybės, bei užtikrinti 
ilgalaikį sistemos eksploatavimo saugumą. Jos skiriamos projektuotojams, statybos įmonėms ir individualiems 
statytojams informuoti apie “WAVIN“ įmonėse gaminamų lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistemų montavimo 
būdus ir metodus. 
6.             Taisyklių reikalavimai yra privalomi statybos įmonėms, kurios naudoja kompanijos “WAVIN“ gaminamą 
produkciją. Statybos įmonės, tvirtindamos savo statybos taisykles gali perimti šias Taisykles, prieš tai informavus UAB 
„WAVIN“.  
7.             UAB “WAVIN“ prisiima atsakomybę ir teikia garantijas “WAVIN“ produkcijai, kai “WAVIN“ produkcija 
naudojama pagal kompanijos “WAVIN” reikalavimus montuojant aprobuotas sistemas. 
  

 II SKYRIUS. NUORODOS 
 8.        Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų: 
8.1.   STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr 131-5326);  
8.2.   STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 
(Žin., 2009, 35-1348); 
8.3.            STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2011-04-13, Nr. 45); 
8.4.            www.statybostaisyklės.lt naudojimosi taisyklės. 
  

III SKYRIUS. PLASTIKINIŲ NUOTEKŲ VAMZDYNŲ SISTEMOS PASTATUOSE  
  

Standartinė nuotekų sistema „WAVIN“ „OPTIMA“ 
 10.         Sistemos įrengimas. Standartinai nuotekų vamzdynai pastatuose įrengiami panaudojant „OPTIMA“  sistemos 
vamzdžius bei jungiamąsias dalis. „WAVIN“ „OPTIMA“ - pastato nuotekų vamzdžių sistema, skirta nuotekoms išleisti 
pastatų viduje. Vamzdžiai ir jungiamosios dalys pagamintos iš neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC), gali būti pilkos 
(RAL 7037) arba baltos (RAL 9003) spalvos. Vamzdžiai atsparūs korozijai, jų neveikia cheminiais junginiais užterštas 
vanduo, nesikaupia apnašos. Sistema taip pat atspari karštam vandeniui, tačiau 95°C temperatūros vanduo neturėtų 
tekėti ilgiau kaip 1–2 minutes. 
8. Struktūrinės sienelės vamzdis. UAB „WAVIN BALTIC“ gaminami pastato nuotekų sistemos vamzdžiai yra 
struktūrinės sienelės, t.y. turi tris sluoksnius: išorinį ir vidinį, gaminamą iš polivinilchlorido (PVC), bei tarp jų esantį 
suputintą sluoksnį. Tokia vamzdžio sandara leidžia pasiekti dar geresnes garso slopinimo savybes, pats vamzdis 
tvirtesnis (sienelės storis atitinka prieš tai buvusių storasienių vamzdžių sienelės storį), bei atitinka europinį standartą 
LST EN 1453-1. 
11.         Vamzdžių žymėjimas. Struktūrinės sienelės “OPTIMA” vamzdžių žymėjimo pavyzdys pateiktas žemiau: 

 
1-      Gamintojas 
2-      Sistemos pavadinimas 
3-      Pritaikymo sritis (vidaus kanalizacija ventiliacija) 
4-      Medžiaga 
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5-      Pritaikymas pagal standartą  
6-      Matmenys (skersmuo ir sienelės storis) 
7-      Pagaminimo data (metai/mėnuo/diena, valandos:minutės) 
8-      Gamybos linijos numeris 
9-      Standarto numeris      
12.         Pakavimas ir sandėliavimas. Vamzdžiai turi būti saugomi lygioje aikštėje, be staigių nuolydžių ir nelygumų. 
Vamzdžiai dedami į rietuvę, ne aukštesnę kaip 2 m. Jei vamzdžiai saugomi lauke, juos reikia uždengti saulės spindulių 
nepraleidžiančia medžiaga. Visos jungiamosios detalės turi būti laikomos gamyklos pakuotėje, t.y. plastmasiniuose 
maišuose. 
13.         Gabenimas. Vežamus vamzdžius rekomenduojama sukrauti taip, kad transportuojant jie nejudėtų. Pavienius 
vamzdžius iškrauti ir pakrauti būtina rankomis. Labai atsargiai vamzdžius transportuoti reikia žiemą, nes šaltyje 
plastikas yra trapesnis. 
14.         Kanalizacijos vamzdynų matmenų nustatymas. Kanalizacijos vamzdynų matmenys nustatomi pagal žemiau 
pateiktą lentelę: 

Projektinio nutekamojo vandens 

 srauto suma qs f l/s 

Minmalus vidinis vamzdžio 

 skresmu dl (mm) 

0,3 26 

0,6 34 

1,2 44 

2,4 56 

2,9 65 

3,9 80 

5,4 96 

8,5 115 

12,6 145 

15.         Matmenų nustatymas vėdinamiems nutekamiesiems plastikiniams vamzdžiams. Kreivės skaičiuojamos pagal 
vidinius vamzdžių skersmenis iš žemiau pateiktos diagramos. 
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Matmenų nustatymas lietaus vandens plastikiniams vamzdžiams.  
Kreivės skaičiuojamos pagal vidinius vamzdžių skersmenis iš žemiau pateiktos diagramos. 

 
1.             Vamzdžių pjovimas. Vamzdis pjaunamas smulkiai dantytu pjūklu. Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą 
vietą būtina nuvalyti. Vamzdį reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą palyginti 
dilde, kad jungdami vamzdį su mova nepažeistumėte guminio žiedo. 
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2.             Vamzdžių jungimas. Prieš įstatant lygų vamzdžio galą į movą, būtina patikrinti. 
-          ar lygusis vamzdžio galas yra nušlifuotas ir be drožlių; 
-          ar movos guminė tarpinė yra griovelyje ir ar ji nepažeista; 
-          ar lygusis vamzdžio galas ir mova yra švarūs.Jei lygusis vamzdžio galas ir mova nėra švarūs, reikia gerai juos 
nuvalyti. 
Patepti vamzdžio ar jungiamosios detalės lygųjį galą silikoniniu tepalu (movos vidaus tepti nereikia). 
Lygųjį vamzdžio galą įstumti į movą iki atramos. Pažymėti vietą, kur vamzdis sutampa su movos pradžia. Patraukti 
lygųjį vamzdžio galą 10 mm atgal. Patikrinti, ar lygusis vamzdžio galas yra savo vietoje (turi matytis 10 mm tarpas tarp 
pažymėtos vietos ir movos galo). 

 
3.             Sujungimas su ketaus vamzdžio galu. Sujungimo atlikimo tvarka: 
-          Uždėti guminį žiedą ant ketaus vamzdžio galo, kūgine žiedo dalimi link plastikinio perėjimo. Pereinamąją detalę 
užmauti ant ketaus vamzdžio galo; 
arba: 
-          Plastikinį vamzdį įstatyti į ketaus vamzdžio movą su guminiu sandarinimo žiedu. 
Pastaba: Nereikia naudoti jokios tepimo priemonės. 

 
4.             Vamzdžio apkabų tvirtinimas. Priklausomai nuo vamzdžių skersmens, kanalizacijos vamzdžių tvirtinimo prie 
sienų atstumai turi būti skirtingi. 

 Vamzdžio skersmuo (mm) Horizontalus tvirtinimas (m) Vertikalus tvirtinimas (m) 

32 0,4 0,8 

40 0,5 1,0 

50 0,5 1,0 

75 1,0 1,5 

110 1,0 2,0 

Vakuuminių oro vožtuvų paskirtis ir savybės.  
Vakuuminiai oro vožtuvai „MiniVent“ ir „MaxiVent“ – tai kanalizacijos tinklų dalys, pakeičiančios įprastus ventiliacinius 
vamzdžius. Tokiu būdu stovas baigiasi patalpoje arba palėpėje, taupomos medžiagos (ventiliacijos vamzdis, jo aptaisa 
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pereinant į stogo konstrukciją), mažėja darbo sąnaudos, nepažeidžiamas stogo hermetiškumas, išvengiama sistemos 
peršalimo galimybė. Oro vožtuvas montuojamas tokiose vietose, kur lengvai prieina oras bei yra galimybė jį apžiūrėti. 
Aplinkos temperatūra gali svyruoti nuo –20

o
 C iki + 60

o
 C. Patalpose, kuriose temperatūra yra žemiau 0

o
C, ant vožtuvo 

reikia palikti  
5.             viršutinę jo įpakavimo dalį. Vakuuminiai oro vožtuvai Mini-Vent montuojami ant vamzdžių, kurių skersmuo 
nuo 32 iki 50mm, o Maxi-Vent ant vamzdžių, kurių skersmuo nuo 75 iki 110mm. „Mini-Vent“ oro pralaidumas 7,5 l/s, 
„Maxi-Vent“ 32 l/s. Vakuuminiai oro vožtuvai atitinka standartą EN 12380. 
6.             Vakuuminių oro vožtuvų darbo principas. Kai slėgis vamzdyje didesnis ar lygus patalpos slėgiui, vožtuvas yra 
uždarytas ir neišleidžia kvapo iš kanalizacijos vamzdžio į patalpą. Kai slėgis vamzdyje sumažėja, vožtuvas atsidaro ir 
įleidžia orą į sistemą. 

  

Mažatriukšmė nuotekų sistema „WAVIN“ „ASTO“ 
7.             Sistemos įrengimas. Mažatriukšmiai nuotekų vamzdynai pastatuose įrengiami panaudojant „ASTO“  sistemos 
vamzdžius bei jungiamąsias dalis. „WAVIN“ „ASTO“ – pilnai sukomplektuota mažatriukšmė buitinių nuotekų sistema, 
skirta montuoti pastatų viduje. 58, 78, 110, 160 ir 200 mm išorinio skersmens vamzdžiai ir jungiamosios dalys 
gaminamos Vokietijoje iš Astolan® – plastikinės medžiagos, pakeičiančios ketų. Palyginti su ketinėmis sistemomis, 
sistemos iš „ASTO“ gaminių montuojamos lengviau ir greičiau, nes naudojamos movinės jungiamosios dalys. „WAVIN“ 
„ASTO“ gaminiai atsparūs karštam vandeniui ir atitinka DIN 1986 reikalavimus – gali trumpą laiką atlaikyti 95°C 
temperatūrą ir ilgą laiką – 90°C. Šiuos gaminius galima naudoti nuotekoms, kurių pH yra nuo 2 iki 12. Dėl didelio tankio 
ir specialios molekulinės struktūros Astolan® gali sugerti tiek oru, tiek konstrukcija sklindantį triukšmą. „ASTO“ 
gaminiai – labai stiprūs, atsparūs korozijai, juose nesikaupia apnašos.  
8.             „ASTO“ sistemos vamzdžių techniniai duomenys. Medžiagos. Astolan® – mineraline medžiaga sustiprintas 
PP (polipropilenas) , atsparus karštam vandeniui, B2 atsparumo ugniai klasės pagal DIN 4102. 

Fizikinės charakteristikos: 

Tankis  1,9 g/cm
3
 DIN 53479 

Trūkstamasis pailgėjimas          29 % 

Tempiamasis stipris 13 N/mm
2
 

Tamprumo modulis 3800 N/mm
2
 

Temperatūrinis ilgėjimo koeficientas 0,09 mm/m K 

Atsparumo ugniai klasė B2 pagal DIN 4102 

Spalva Šviesiai pilka, RAL 7035 

9.             „ASTO“ vamzdžių 1 metro masė. Buitinių nuotekų sistemos vamzdžių 1 metro masė – labai svarbus rodiklis 
oru ir konstrukcija sklindančio triukšmo sugėrimo atžvilgiu. Suderinus didelį tankį ir mažą tamprumą gaunami 
optimalūs rezultatai slopinant šių rūšių triukšmo sklidimą vamzdynuose. Projektuojant „ASTO“ sistemą buvo specialiai 
atsižvelgta į abu šiuos parametrus. Sistemos gaminiai turi didesnio santykinio storio sieneles ir yra didelio tankio. 
Lentelėje pateiktos mažiausios leistinos vamzdžių 1 metro masės vertės. 

1 metro masė 
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58mm 1,40kg/m 

78mm 2,10kg/m 

110mm 3,55kg/m 

160mm 5,15kg/m 

200mm 7,50kg/m 

10.         Pritaikymo sritys. Dėl puikių techninių bei triukšmo izoliavimo charakteristikų „ASTO“ yra optimalus 
sprendimas tokiuose pastatuose, kaip: 
-          individualūs namai; 
-          daugiaaukščiai namai; 
-          administraciniai pastatai; 
-          viešbučiai; 
-          ligoninės; 
-          prekybos centrai; 
-          mokyklos, universitetai ir kitos ugdymo įstaigos. 

 
Iš „ASTO“ vamzdžių bei jungiamųjų ir fasoninių dalių galima įrengti: 
-          atskiras nuotekų nuvedamąsias linijas; 
-          kolektorius; 
-          stovus; 
-          ventiliacijos vamzdžius; 
-          lietaus stovus. 
11.         Vamzdžių žymėjimas. “ASTO” vamzdžių žymėjimo pavyzdys pateiktas žemiau: 

 
      Wavin AS, DN 100, 2002, , Z.-42.1-228, ASTOLAN®, Ü DIN 4102, B2. 
      1               2          3           4                 5              6                  7             8 
1 – Sistemos pavadinimas 
2 - Nominalus skersmuo 
3 - Gamybos metai 
4 - Kokybės ženklas 
5- Sertifikato žymuo 
6 - Medžiagos pavadinimas 
7 - Kontrolės ženklas 
8 - Atsparumo ugniai klasė 
12.         Pakavimas ir sandėliavimas. „ASTO“ vamzdžiai bei jungiamosios ir fasoninės dalys pakuojami taip, kad 
vartotojui būtų patogu juos gabenti. Naudojami pakavimo būdai garantuoja optimalią saugą, efektyvų laikymą ir 
lengvą krovimą. Standartinis vamzdžių pakavimo būdas – ant padėklų. Kiekvienoje pakuotėje gali būti 14–38 vamzdžiai 
– kiekis priklauso nuo vamzdžių skersmens. Kadangi standartinis visų vamzdžių lygiais galais ilgis yra 3 metrai, įvairaus 
skersmens vamzdžiams (DN 58, DN 78, DN 110, DN 160 ir DN 200) naudojami to paties tipo padėklai, todėl galima 
taupiau panaudoti sandėlio plotą. Padėklus galima krauti ir pervežti šakiniu krautuvu. „ASTO“ jungiamosios ir 
fasoninės dalys pakuojamos į kartono dėžes. 
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13.         Gabenimas. Jeigu gabenami nesupakuoti į originalią pakuotę „ASTO“ vamzdžiai, juos reikia sudėti taip, kad 
remtųsi visu savo ilgiu. Vamzdžių negalima išlenkti. Vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia saugoti nuo 
smūgių. 

 
14.         Laikymas. Tinkamai laikomi vamzdžiai bei jungiamosios ir fasoninės dalys nebus deformuoti ar pažeisti. 
Gamykloje supakuotus padėklus galima krauti į rietuves. Nesupakuotų vamzdžių rietuvės aukštis turi būti ne didesnis 
kaip 1,5 metro. Elastomerinių sandarinimo žiedų nereikia laikyti atvirame ore. 

 
15.         „ASTO“ akustinės savybės. „ASTO“ – šiuolaikinė ketaus alternatyva. Kitaip nei metalinėms medžiagoms, 
Astolan® medžiagai būdingas žemas triukšmo perdavimo lygis. Garso energija negali sklisti vamzdžio sienele. Puikias 
„ASTO“ gaminių triukšmo izoliavimo savybes patvirtino daugybė lyginamųjų matavimų, kuriuos Apsaugos nuo 
triukšmo ir šilumos institute (Esenas, Vokietija) atliko prof. dr. Zeller. Matavimų rezultatai patvirtino, kad palyginti su 
ketumi „ASTO“ turi puikias savybes. 

 
Apsaugos nuo triukšmo ir šilumos institutas, prof. dr. Zeller, Vokietija. 1986-09-30 bandymų ataskaita 
Nr. 15.216. *Sumontavus ant 80 kg/m2 sienos. 
Bandymai atlikti Bauphysik institute 2002 m 
Ypač žemi triukšmo sklidimo lygiai pasiekiami tinkamai sumontavus „ASTO“ sistemą Tai buvo patvirtinta atlikus 
matavimus Frauenhoferio statybų fizikos institute (Štutgartas, Vokietija). 
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Triukšmo matavimų, atliktų Frauenhoferio statybų fizikos institute (Štutgartas), duomenys, PBA 130/1997. 
* Sumontavus ant 220 kg/m2 sienos. 
16.         Triukšmo izoliacija. Reikia laikytis galiojančių nacionalinių ir vietos statybos normų. Kad būtų užtikrinta 
optimali triukšmo izoliacija, rekomenduojama vykdyti tolesnius nurodymus, kurie grindžiami daugiamete patirtimi 
pagal griežtus ir aiškius Vokietijos standartus ir normas (pvz., DIN 4109 ir DIN 1053). Nuotekų vamzdynų negalima 
įrengti gyvenamosiose, miegamosiose ir darbo patalpose. Jeigu nuotekų vamzdynai tvirtinami prie masyvių sienų, 
besiribojančių su gyvenamosiomis, miegamosiomis ir darbo patalpomis, sienos 1 m2 masė rekomenduojama ne 
mažesnė kaip 220 kg. Šis reikalavimas keliamas ir vamzdynus montuojant šachtose bei tvirtinant prie tarpinių sienų. 
Šachtos turi būti padengtos ne mažesnio kaip 1,5 cm storio tinko sluoksniu ant atitinkamo pagrindo. „ASTO“ 
vamzdynai neturi liestis su tinku, kad nesusidarytų garso tilteliai. Kur negalima išvengti vamzdyno ir tinko sąlyčio, 
rekomenduojama vamzdį apvynioti mineralinės vatos sluoksniu. 

 
Keliamas triukšmas labai priklauso nuo vamzdyno trasos. Jeigu smūgių zonų nebus visiškai arba jų bus kiek galima 
mažiau, triukšmo generavimas bus mažesnis, todėl rekomenduojama vengti staigių krypties pakeitimų. Ten, kur 
vamzdyno kryptis turi būti pakeista iš vertikalios į horizontalią, reikia statyti ne 90° alkūnę, bet dvi 45° alkūnes, 
sujungtas trumpa (bet ne trumpesne kaip 25 cm) tiesaus vamzdžio atkarpa. Šiam tikslui „ASTO“ gaminių asortimente 
numatyta ilgoji 45° alkūnė. 
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17.         Montavimas betone. „ASTO“ vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis galima užbetonuoti. Reikia 
atsižvelgti į šiluminius išilginius poslinkius. Vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia tinkamai pritvirtinti, kad 
būtų išvengta išilginių poslinkių atliekant betonavimą. Žiedinius tarpus tarp vamzdžių ir įmovų uždenkite sandarinimo 
juosta, kad skiedinio nepatektų ant sandarinimo žiedų. 
18.         Tiesimas per perdangas. Tiesimo per perdangas vietose reikia pasirūpinti apsauga nuo nuotėkio ir triukšmo 
izoliacija. Jeigu perdanga užbetonuojama, „ASTO“ vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia apsaugoti 
panaudojant apsaugines įvores arba juostinį šiltalą. 
19.         Montavimas sienose ir ant sienų. Jeigu „ASTO“ vamzdyną reikia sumontuoti ant sienos su atskiru 
dekoratyviniu aptaisu (pvz., iš sauso tinko lakštų), apkabos turi būti tvirtinamos prie pagrindinės sienos medžiagos, bet 
ne prie dekoratyvinio aptaiso. Skyles, pragręžtas dekoratyviniame aptaise, galima užtaisyti elastinga mastika. Mūrinėse 
sienose šachtas ir kanalus galima daryti tokio dydžio, kad nebūtų pažeistas sienų stabilumas ir laikomoji galia. Kad būtų 
sumažintas „ASTO „vamzdžių šilimas iš išorės, reikia termiškai izoliuoti šilumos šaltinius, pvz., centrinio šildymo bei 
buitinio karšto vandens tiekimo vamzdžius. Vamzdžių ir šachtų matmenys nustatomi pagal lentelę ir paveikslėlį. 

 
Mažiausias reikalingas tarpas d58 – d110 „ASTO“ vamzdžiams: 

Išorinis vamdžio skersmuo da (mm) Išorinis įmovos skersmuo dM (mm) Mažiausias reikalingas tarpas*, terf (mm) 
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58 79 125 

78 96 142 

110 132 179 

* Nurodytos vertės nustatytos neatsižvelgiant į vamzdžių sankirtas. 
20.         Lietaus stovai. Lietaus stovus, kuriais lietaus vanduo nuvedamas nuo stogo, galima nutiesti per gyvenamąsias, 
miegamąsias ir darbo patalpas, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Dengiamųjų sienelių paviršinis tankis turi būti ne 
mažesnis negu sienos paviršinis tankis. Pageidautina, kad abi šios reikšmės būtų ne mažesnės kaip 220 kg/m2. Nors 
ant „ASTO“ vamzdžių kondensuojasi mažiau vandens negu ant metalinių vamzdžių, rekomenduojama izoliuoti 
vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis. 

 
Pastaba: 
Pagal STR 2.07.01 : 2003 aukštesnių pastatų paviršinių nuotekų šalintuvuose užsikimšus angai gali susidaryti didesni 
slėgiai, todėl daugiau kaip 3 aukštų arba 10 m aukščio pastatuose stovai turi būti daromi iš slėginių vamzdžių. 
21.         Vamzdžių pjovimas. „ASTO“ vamzdžius paprasta pjauti vamzdžiapjovėmis ar pjūklais. Vamzdį visada reikia 
pjauti stačiu kampu. Nuo nupjauto galo reikia pašalinti pjuvenas ir šerpetas, išvalyti vamzdžio galą. Nusklembti briauną 
nedarant nuožambio (žr. pav.)! Jeigu „ASTO“ vamzdis bus prijungiamas prie tokios įmovinių vamzdžių sistemos, kur 
įmovose naudojami apvaliojo skerspjūvio sandarinimo žiedai, vamzdžio galą reikia nusklembti su nuožambiu. Šito 
nereikia daryti prijungiant prie PVC jungiamųjų ir fasoninių dalių su elastomeriniais sandarinimo žiedais, prie PP 
vamzdžių bei jungiamųjų ir fasoninių dalių. 

 

 
22.         Sujungimas naudojant kompensacinę movą. „ASTO“ kompensacinės movos naudojamos dviem vamzdžiams 
arba vamzdžiui ir fasoninei daliai sujungti tose vietose, kur turi būti kompensuojamas ašinis elementų poslinkis. 
Naudojant įprastines plastikines buitinių nuotekų vamzdžių sistemas kompensacinis tarpas sudaromas pažymėjus 
vamzdį ir jį ištraukus pailgėjimo ilgiu. Šito nereikia „ASTO“ sistemoje, nes kompensacinė mova prisitaiko prie sistemos 
pokyčių dėl temperatūros kitimo. Taip ne tik sutaupomas darbo laikas, bet ir padidinamas sistemos techninis 
patikimumas. 
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Sujungimas su kompensacine mova atliekamas tokia tvarka: 
-          Išvalyti vamzdžio galą; 
-          Patikrinti į griovelį įstatyto elastomerinio sandarinimo žiedo padėtį ir būklę; 
-          Patikrinti elastomerinės sandarinimo įvorės būklę; 
-          Prireikus išvalyti movą, sandarinimo žiedą ir įvorę; 
-          Sandarinimo įvorę užmaukite ant vamzdžio galo (A); 
Pastaba: sandarinimo įvorę visada reikia užmauti tik ant lygaus vamzdžio galo, bet ne fasoninės dalies lygaus galo.  
-          Tos kompensacinės movos pusės, į kurią bus įstatoma įvorė, vidinį paviršių negausiai patepti silikoniniu tepalu 
(nenaudoti alyvos ar riebalinio tepalo) (B); 
-          Išorinį elastomerinės sandarinimo įvorės paviršių tolygiai patepti  silikoniniu tepalu (C); 
-          Kompensacinę movą iki galo užmaukite ant sandarinimo įvorės. Patikrinkite galutinę sandarinimo įvorės padėtį 
(vamzdžio galo su sandarinimo įvore įstatymo į kompensacinę movą matmenys pateikti lentelėje ) (D–F); 
-          Kito vamzdžio arba fasoninės dalies galą patepkite silikoniniu tepalu ir iki galo įstatykite į movą; 

  

 
  

 
d (mm) L (mm) t (mm) t1 (mm) t2 (mm) 

58 126 49 5 15 

78 119 48 6 16 

110 124 48 6 16 

160 144 63 6 16 
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23.         Sujungimas be kompensacinės movos. Ne ilgesnių kaip 3 metrų vamzdžių ir jungiamųjų ar fasoninių dalių 
įmoviniai sujungimai turi būti atliekami taip, kad būtų galimas iki 10 mm išilginis šiluminis plėtimasis. Jeigu sujungimas 
atliekamas be kompensacinės movos, išilginiam šiluminiam plėtimuisi kompensuoti reikiamą tarpą galima nustatyti 
lygų vamzdžio galą įstūmus iki movos atramos, o po to patraukus atgal 10 mm. Sujungiant tarpusavyje fasonines dalis 
galima nepaisyti išilginio plėtimosi dėl temperatūros pokyčių, todėl lygųjį galą galima įstumti į įmovą iki atramos. 

 
24.         Sujungimas naudojant remontinę movą su centrine briauna. Nurodytąjį sujungimą atlikite tokia tvarka: 
-          Patikrinkite į griovelius įstatytų elastomerinių sandarinimo žiedų padėtį ir būklę. Prireikus išvalykite movą ir 
sandarinimo žiedus; 
-          Išvalyti lygiuosius vamzdžių ar fasoninių dalių galus; 
-          Lygiuosius galus patepti plonu toygiu silikoninio tepalo sluoksniu (nenaudoti alyvos ar riebalinio tepalo); 
-          Lygiuosius galus įstumti iki centrinės movos briaunos; 
-          Vamzdį patraukti atgal 10 mm (fasoninių dalių neištraukti); 
Vamzdžius montuojant vertikaliai, kiekvieną vamzdžio atkarpą reikia pritvirtinti apkaba iš karto po to, kai bus atliktas 
sujungimas, kad vamzdis negalėtų paslinkti žemyn ir liktų kompensacinis 10 mm tarpas. 

 
25.         Sujungimai jau sumontuotame vamzdyne. Tai lengva atlikti naudojant standartines „ASTO“ jungiamąsias 
dalis. Sujungimo naudojant remontines movas tvarka: 
-          Išpjauti pakankamo ilgio (įstatomos fasoninės dalies ilgis plius 2,5 išorinio vamzdžio skersmens (OD)) vamzdyno 
dalį; 
-          Paruošti pagalbinį tarpvamzdį – atpjauti reikiamo ilgio vamzdžio atkarpą; 
-          Nuo nupjautų galų pašalinti šerpetas ir nusklembti galų briaunas; 
-          Trišakį, reviziją ar pravalą užmauti ant viršutinio vamzdžio; 
-          Vieną užmaunamąją movą visu ilgiu užmauti ant pagalbinio tarpvamzdžio; 
-          Kitą užmaunamąją movą visu ilgiu užmauti ant apatinio vamzdžio; 
-          Įstatyti pagalbinį tarpvamzdį ir užmaunamąsias movas perstumti į reikiamas padėtis; 
-          Užfiksuoti užmaunamąsias movas, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Vietoj užmaunamųjų movų galima naudoti 
suveržiamas jungiamąsias movas arba „ASTO“ ilgąsias movas (tik d 110); 
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26.         Tvirtinimo būdai. Nejudamojo tvirtinimo apkaba. Nejudamojo tvirtinimo apkaba naudojama sudaryti 
nejudamą vamzdžių sistemos tašką. Užveržus varžtus tokia apkaba pritvirtintas vamzdis ar fasoninė dalis negalės judėti 
apkaboje (bus užblokuotas išilginis poslinkis). Kad stovas negalėtų pasislinkti žemyn, kiekviena jį sudarančių vamzdžio 
atkarpų turi būti pritvirtinta viena nejudamojo tvirtinimo apkaba. Jungiamosios ir fasoninės dalys arba tokių dalių 
grupės turi turėti po vieną nejudamą tašką. Kiekvienas horizontaliai sumontuotas vamzdis taip pat turi būti 
pritvirtintas viena nejudamojo tvirtinimo apkaba. Visos kitos kiekvieno vamzdžio – sumontuoto tiek vertikaliai, tiek 
horizontaliai – tvirtinimo apkabos turi būti pritvirtintos slankiojo tvirtinimo apkabomis. Negalima viršyti nustatytų 
atstumų tarp apkabų. 
27.         Tvirtinimo būdai. Slankiojo tvirtinimo apkaba. Užveržus varžtus tokia apkaba pritvirtintas vamzdis galės judėti 
apkaboje (bus galimas sumontuoto vamzdžio išilginis poslinkis). 
28.         Bendrieji montavimo nurodymai. „ASTO“ buitinių nuotekų sistemas reikia montuoti taip, kad jose nebūtų 
įtempimų ir kad būtų kompensuojamas išilginis šiluminis plėtimasis. Naudokite triukšmą sugeriančias apkabas, kurių 
skersmuo atitinka vamzdžio skersmenį. Rekomenduojamos apkabos su įdėklais iš akytosios gumos, kurios prie sienų 
tvirtinamos varžtais su plastikiniais kaiščiais (galima naudoti metalinius kaiščius, bet dėl to sumažės triukšmo 
izoliacija). Jeigu sistemoje gali padidėti slėgis, sujungimo vietas reikia užfiksuoti, kad sujungtos dalys neišsiskirtų ir 
nenukryptų nuo centrinės ašies. Sujungimo vietoms užfiksuoti galima naudoti aklės tvirtinimo apkabas arba sujungtas 
dalis reikia tinkamai pritvirtinti nejudamo tvirtinimo apkabomis. 

 
29.         Apkabų išdėstymas. Montuojant „ASTO“ vamzdžius reikia laikytis šių taisyklių: Atstumas tarp apkabų, 
tvirtinančių horizontalius vamzdžius, turi būti 10 x išorinis vamzdžio skersmuo. Atstumas tarp apkabų, tvirtinančių 
vertikalius vamzdžius, turi būti 1–2 metrai, priklausomai nuo vamzdžio skersmens. Paprastai apkabos neturi būti 
sumontuojamos smūgių zonose (pavyzdžiui, skersmens sumažinimo ar sistemos krypties pakeitimo vietose). Vamzdžių 
apkabas reikia tvirtinti prie didelio paviršinio tankio statybinių konstrukcijų. Stovus įrengiant atvirose montavimo 
šachtose ir aukštose patalpose (kai aukšto aukštis viršija 2,5 m), kiekvienam vamzdžiui tvirtinti rekomenduojama 
panaudoti vieną nejudamojo tvirtinimo apkabą ir vieną slankiojo tvirtinimo apkabą. Nejudamojo tvirtinimo apkaba 
reikia pritvirtinti apatinį vamzdžio galą – iš karto ties fasonine dalimi. Slankiojo tvirtinimo apkabą reikia sumontuoti ne 
didesniu kaip 2 metrų atstumu virš nejudamojo tvirtinimo apkabos. Daugiaaukščiuose (3 ar daugiau aukštų) 
pastatuose įrengiant stovus iš d 110 ar didesnio skersmens vamzdžių kiekvienas vamzdis turi turėti papildomą 
tvirtinimą (stovo atramą), apsaugantį nuo poslinkio. Tokiais atvejais mes rekomenduojame naudoti „ASTO“ movinį 
tarpvamzdį su nejudamojo tvirtinimo apkaba. Atstumas tarp kiekvienos stovo sekcijos su fasonine dalimi ar įmoviniu 
tarpvamzdžiu tvirtinimo apkabų turi būti pakankamai trumpas, kad dalys negalėtų išsiskirti. Išimtiniais atvejais, kai 
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naudojama ne kompensacinės movos, o kiti jungiamieji elementai (pvz.,  užmaunamosios movos), didžiausio leistino 
ilgio (3 metrų) vamzdis turi būti pritvirtintas viena nejudamojo tvirtinimo apkaba ir viena slankiojo tvirtinimo apkaba, 
kaip pavaizduota paveikslėliuose. Užmaunamosios movos turi būti pritvirtintos. 

 

 
30.         Priešgaisrinė apsauga. Tais atvejais, kai reikia užtikrinti apsaugą nuo gaisro, rekomenduojama naudoti „ASTO“ 
priešgaisrinę (NE/Compact tipo) apkabą – tai bendrasis „ASTO“ sistemos sprendimas. Atspari ugniai medžiaga, esanti 
apkabos viduje, mechaniškai užsandarina reikiamą vietą ir ne mažiau kaip 90 minučių neleidžia prasiskverbti nei ugniai, 
nei dūmams. 
31.         NE/Compact tipo apkaba. Skirta ne trumpiau kaip 90 minučių izoliuoti ugnį „ASTO“ sistemos nutiesimo per 
sienas ir perdangas vietose (apsaugos nuo ugnies klasė F90 pagal DIN 4102 11-ąją dalį). Montuojama ant sienos ar 
perdangos po to, kai sumontuojamas vamzdynas. Optimaliai tinka „ASTO“ sistemai kaip mažatriukšmės buitinių 
nuotekų sistemos dalis. Turi Vokietijos statybų instituto sertifikatą Nr. Z-19.17-1390. Kompaktiškos konstrukcijos – 
apkabos, skirtos d 110 vamzdžiui, aukštis tik 3 cm. Iš viso trijų dydžių apkabos leidžia apsaugoti d 58 – d 160 mm 
vamzdynus. Paprasta, greita ir saugu montuoti. 
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32.         Priešgaisrinės apkabos montavimas.  
-          „ASTO“ vamzdį nutiesti per perdangą ar sieną ir izoliuoti nuo konstrukcija sklindančio triukšmo (≤15 mm storio 
medžiaga Armaflex arba nedegia mineraline vata); 
-          Žiedinį tarpą tarp izoliato ir perdangos ar sienos užpildyti betonu; 
-          Priešgaisrinę NE/Compact tipo apkabą praskėsti (atsukti apkabos šone esantį varžtelį) ir atlenkti 90° kampu tris 
fiksavimo auseles; 
-          Vamzdį apjuosti apkaba ir apkabą užfiksuoti užsukant varžtelį, esantį apkabos šone; 
-          Ant lubų ar sienos pažymėti trijų apkabos tvirtinimo skylių centrus ir skyles išgręžti grąžtu; 
-          Apkabą pritvirtti trimis varžteliais. Montavimas užbaigtas. 
Pastaba: Čia pateiktas tik trumpas montavimo aprašymas. Vadovaukitės detalia instrukcija, kurią rasite priešgaisrinės 
apkabos pakuotėje. 

 
33.         Debito lentelės. Debito lentelė mišraus tipo vėdinamiems „ASTO“ nuotekų vamzdžiams. Vamzdžio užpildymas 
50 proc. Grafikai sudaryti pagal vidinį vamzdžių skersmenį. 

  
Debito lentelė mišraus tipo vėdinamiems „ASTO“ nuotekų vamzdžiams. Vamzdžio užpildymas 70 proc. Grafikai 
sudaryti pagal vidinį vamzdžių skersmenį. 
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Debito entelė mišraus tipo vėdinamiems „ASTO“ nuotekų vamzdžiams. Vamzdžio užpildymas 100 proc. Grafikai 
sudaryti pagal vidinį vamzdžių skersmenį. 

 
  IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
34.    Šios  UAB Wavin Baltic parengtos ir Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintos Statybos taisyklės įsigalioja 
įmonei tapus Lietuvos statybininkų asociacijos arba Statybos taisyklių elektroninės sistemos „STATAI“ nare ir Statybos 
taisykles patvirtinus įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu. 
35.    Galiojančia elektroninės Statybos taisyklių sistemos dokumento versija pagal nutylėjimą laikoma sutarties su 
Užsakovu pasirašymo metu galiojanti naujausia STATAI sistemoje patvirtinta elektroninė Taisyklių versija, nebent 
kitaip būtų nurodyta sutartyje. Galiojančia popierine Taisyklių versija laikoma konkreti vadovo patvirtinta versija. 
36.    Visi ginčai tarp Rangovų ir Užsakovų dėl šių taisyklių taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka. 

 

170 pav. Statybos taisyklės ,,Wavin plastikinių nuotekų vamzynų sistemos pastatuose" 
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4 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS 

 

4.1. UŽDUOTIES (OPERACIJOS ATLIKIMO) APRAŠYMAS 

 

Užduoties objektas – pastato nuotekų šalinimo sistema. 

 

Užduoties tikslas – sumontuoti beslėges PVC nuotekų vamzdžių stovus ir horizontalias linijas. 

 

Užduočiai atlikti reikės: santechniko įrankių ir įrangos, sandarinimo medžiagų. 

 

Užduoties atlikimo aplinka / sąlygos – pastato vidus, tušti PVC vamzdynai. 

 

Užduoties atlikimui reikalinga technologinė dokumentacija: aukštų planai su nuotekų sistemos 

šalinimo tinklais. 

 

Užduoties aprašymas: 

1. Savarankiškai pagal projektą iškalti, betone išpjauti grindyse ir sienose kanalus. 

2. Patvirtinti vamzdžių laikiklius. 

3. Sumontuoti PVC vamzdžius ir fasonines dalis. 

4. Patikrinti hidrauliškai, užkimšus vamzdžių galus kamščiais, sumontuotų nuotekų sistemos 

stovus ir gulinčias linijas. 
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4.2. ATLIKTO DARBO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

 

Vertinimo kriterijai: 

 

 Užduodis atlikta iki pabaigos per jai skirtą laiką. 

 Užduotis atlikta kokybiškai, laikantis technologinės dokumentacijos reikalavimų. 

 Užduotis atlikta pagal pateiktą savarankiškos užduoties aprašymą, sujungimai sandarūs. 

 Užduotis atlikta savarankiškai. 
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MODULIS S.6.9. IŠARDOMŲ IR NEIŠARDOMŲ VAMZDINIŲ MAZGŲ SUJUNGIMAS, 

SISTEMŲ IR PRIETAISŲ REMONTO DARBAI 

 

1 MOKYMO ELEMENTAS. IŠARDOMŲ IR NEIŠARDOMŲ VAMZDINIŲ MAZGŲ 

SUJUNGIMO, SISTEMŲ IR PRIETAISŲ REMONTO DARBŲ PLANAVIMAS, 

TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ORGANIZAVIMAS UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” 

 

1.1. UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” PATVIRTINTOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR 

SVEIKATOS INSTRUKCIJOS 
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171 pav. Darbuotojo, dirbančio su kilnojamais elektiniais įrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija  
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172 pav. Darbuotojo, dirbančio vandentiekio arba kanalizacijos šuliniuose, kamerose, kolektoriuose ir kituose 

požeminiuose statiniuose, saugos ir sveikatos instrukcija  
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173 pav. Vamzdynų montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija 
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1.2. STATYBOS TAISYKLĖS, NUSTATANČIOS UAB „SANTECHNINAI DARBAI” 

VYKDOMŲ STATINIŲ STATYBOS DARBŲ BŪDUS, PROCEDŪRAS IR METODUS BEI 

JIEMS KELIAMUS KOKYBĖS REIKALAVIMUS 

 

Statybos taisyklės, nustatančios UAB ,,Santechniniai darbai” vykdomų statinių statybos darbų 

būdus, procedūras ir metodus bei jiems keliamus kokybės reikalavimus, pateiktos šios programos 

B.6.1. modulio antrojo elemento 2.2. skyriuje – 33 lapas. 
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1.3. TIPINIAI REKONSTRUOJAMO PASTATO TECHNINIO PROJEKTO BRĖŽINIAI – 

AUKŠTŲ PLANAI SU VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAIS 

 

 

174 pav. Rūsio planas su vandentiekio ir nuotekų tinklais 
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175 pav. Pirmo aukšto planas su vandentiekio ir nuotekų tinklais 
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176 pav. Antro aukšto planas su vandentiekio ir nuotekų tinklais 
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2 MOKYMO ELEMENTAS. MEDŽIAGŲ PARINKIMAS, ĮRANGOS IR ĮRANKIŲ 

PARUOŠIMAS IŠARDOMŲ IR NEIŠARDOMŲ VAMZDINIŲ MAZGŲ SUJUNGIMUI BEI 

VANDENTVARKOS SISTEMŲ IR PRIETAISŲ REMONTO DARBAMS UAB 

„SANTECHNINIAI DARBAI” 

 

2.1. „WAVIN” PLASTIKINIŲ NUOTEKŲ VAMZDYNŲ SISTEMOS PASTATUOSE V2 

2012-04-06 (2012), „WAVIN” PLASTIKINIŲ VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO 

VAMZDYNŲ SISTEMOS PASTATUOSE V2 2012-04-06 (2012)  

Wawin plastikinių nuotekų vamzdynų sistemos pastatuose v2_12.04.06 
 
ST 210734350.01:2010 "Wavin Plastikinių nuotekų vamzdynų sistemos pastatuose" 
 
Rengė:  Mag. Mindaugas Karalius 
 
Recenzavo:  © LIETUVOS SANTECHNIKŲ ASOCIACIJA  
 
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2012-03-07. Įsakymo Nr. 7 
 
 Taisyklės įsigalioja nuo 2012-04-06. 
 
 

  DĖMESIO!!! 

 Lietuvos statybininkų asociacijos Prezidento 2012 m. Kovo 7 d. įsakymu Nr. 7, statybos 

taisyklės ST 210734350.01:2010 "Wavin Plastikinių nuotekų vamzdynų sistemos 

pastatuose" įtrauktos į elektroninę Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklių 

versijos apimtį "Bendrieji ir specialieji statybos darbai" ST 121895674.09:2012.  

  
TURINYS 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

II SKYRIUS. NUORODOS 

III SKYRIUS. PLASTIKINIŲ NUOTEKŲ VAMZDYNŲ SISTEMOS PASTATUOSE 

Standartinė nuotekų sistema „WAVIN“ „OPTIMA“ 

Mažatriukšmė nuotekų sistema „WAVIN“ „ASTO" 

IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

 

 

http://statybostaisykles.lt/print/2011#_Toc280183700
http://statybostaisykles.lt/print/2011#_Toc280183701
http://statybostaisykles.lt/print/2011#_Toc280183702
http://statybostaisykles.lt/print/2011#_Toc280183703
http://statybostaisykles.lt/print/2011#_Toc280183706
http://statybostaisykles.lt/print/2011#_Toc280183707
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I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 1.             UAB „WAVIN BALTIC“ statybos taisyklės ST 210734350.01:2010 „Plastikinių nuotekų vamzdynų sistemos 
pastatuose“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“. Statybos taisyklės 
yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių 
statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei 
sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis. 
2.             Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos 
vykdant lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistemos montavimo darbus. 
3.             Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus 
kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2001. 
4.             Šių taisyklių reikalavimai yra privalomi įmonėms, kurios montuoja „WAVIN“ produktus. Minėtos įmonės, 
tvirtindamos Statybų taisykles „Bendriesiems statybos darbams“, nurodo privalomą šių Taisyklių taikymą. 
5.             Taisyklių tikslas – suteikti techninę ir technologinę informaciją naudojant kompanijos “WAVIN” medžiagas, 
siekiant deklaruojamos lietaus vandens nuvedimo nuo stogų vamzdynų sistemos sumontavimo kokybės, bei užtikrinti 
ilgalaikį sistemos eksploatavimo saugumą. Jos skiriamos projektuotojams, statybos įmonėms ir individualiems 
statytojams informuoti apie “WAVIN“ įmonėse gaminamų lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistemų montavimo 
būdus ir metodus. 
6.             Taisyklių reikalavimai yra privalomi statybos įmonėms, kurios naudoja kompanijos “WAVIN“ gaminamą 
produkciją. Statybos įmonės, tvirtindamos savo statybos taisykles gali perimti šias Taisykles, prieš tai informavus UAB 
„WAVIN“.  
7.             UAB “WAVIN“ prisiima atsakomybę ir teikia garantijas “WAVIN“ produkcijai, kai “WAVIN“ produkcija 
naudojama pagal kompanijos “WAVIN” reikalavimus montuojant aprobuotas sistemas. 
  

 II SKYRIUS. NUORODOS 
 8.        Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų: 
8.1.   STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr 131-5326);  
8.2.   STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 
(Žin., 2009, 35-1348); 
8.3.            STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2011-04-13, Nr. 45); 
8.4.            www.statybostaisyklės.lt naudojimosi taisyklės. 
  

III SKYRIUS. PLASTIKINIŲ NUOTEKŲ VAMZDYNŲ SISTEMOS PASTATUOSE  
  

Standartinė nuotekų sistema „WAVIN“ „OPTIMA“ 
 10.         Sistemos įrengimas. Standartinai nuotekų vamzdynai pastatuose įrengiami panaudojant „OPTIMA“  sistemos 
vamzdžius bei jungiamąsias dalis. „WAVIN“ „OPTIMA“ - pastato nuotekų vamzdžių sistema, skirta nuotekoms išleisti 
pastatų viduje. Vamzdžiai ir jungiamosios dalys pagamintos iš neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC), gali būti pilkos 
(RAL 7037) arba baltos (RAL 9003) spalvos. Vamzdžiai atsparūs korozijai, jų neveikia cheminiais junginiais užterštas 
vanduo, nesikaupia apnašos. Sistema taip pat atspari karštam vandeniui, tačiau 95°C temperatūros vanduo neturėtų 
tekėti ilgiau kaip 1–2 minutes. 
8. Struktūrinės sienelės vamzdis. UAB „WAVIN BALTIC“ gaminami pastato nuotekų sistemos vamzdžiai yra 
struktūrinės sienelės, t.y. turi tris sluoksnius: išorinį ir vidinį, gaminamą iš polivinilchlorido (PVC), bei tarp jų esantį 
suputintą sluoksnį. Tokia vamzdžio sandara leidžia pasiekti dar geresnes garso slopinimo savybes, pats vamzdis 
tvirtesnis (sienelės storis atitinka prieš tai buvusių storasienių vamzdžių sienelės storį), bei atitinka europinį standartą 
LST EN 1453-1. 
11.         Vamzdžių žymėjimas. Struktūrinės sienelės “OPTIMA” vamzdžių žymėjimo pavyzdys pateiktas žemiau: 

 
1-      Gamintojas 
2-      Sistemos pavadinimas 
3-      Pritaikymo sritis (vidaus kanalizacija ventiliacija) 
4-      Medžiaga 
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5-      Pritaikymas pagal standartą  
6-      Matmenys (skersmuo ir sienelės storis) 
7-      Pagaminimo data (metai/mėnuo/diena, valandos:minutės) 
8-      Gamybos linijos numeris 
9-      Standarto numeris      
12.         Pakavimas ir sandėliavimas. Vamzdžiai turi būti saugomi lygioje aikštėje, be staigių nuolydžių ir nelygumų. 
Vamzdžiai dedami į rietuvę, ne aukštesnę kaip 2 m. Jei vamzdžiai saugomi lauke, juos reikia uždengti saulės spindulių 
nepraleidžiančia medžiaga. Visos jungiamosios detalės turi būti laikomos gamyklos pakuotėje, t.y. plastmasiniuose 
maišuose. 
13.         Gabenimas. Vežamus vamzdžius rekomenduojama sukrauti taip, kad transportuojant jie nejudėtų. Pavienius 
vamzdžius iškrauti ir pakrauti būtina rankomis. Labai atsargiai vamzdžius transportuoti reikia žiemą, nes šaltyje 
plastikas yra trapesnis. 
14.         Kanalizacijos vamzdynų matmenų nustatymas. Kanalizacijos vamzdynų matmenys nustatomi pagal žemiau 
pateiktą lentelę: 

Projektinio nutekamojo vandens 

 srauto suma qs f l/s 

Minmalus vidinis vamzdžio 

 skresmu dl (mm) 

0,3 26 

0,6 34 

1,2 44 

2,4 56 

2,9 65 

3,9 80 

5,4 96 

8,5 115 

12,6 145 

15.         Matmenų nustatymas vėdinamiems nutekamiesiems plastikiniams vamzdžiams. Kreivės skaičiuojamos pagal 
vidinius vamzdžių skersmenis iš žemiau pateiktos diagramos. 
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Matmenų nustatymas lietaus vandens plastikiniams vamzdžiams.  
Kreivės skaičiuojamos pagal vidinius vamzdžių skersmenis iš žemiau pateiktos diagramos. 

 
1.             Vamzdžių pjovimas. Vamzdis pjaunamas smulkiai dantytu pjūklu. Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą 
vietą būtina nuvalyti. Vamzdį reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą palyginti 
dilde, kad jungdami vamzdį su mova nepažeistumėte guminio žiedo. 

 
 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

896 

                                              Mokymų medžiaga 

 

2.             Vamzdžių jungimas. Prieš įstatant lygų vamzdžio galą į movą, būtina patikrinti. 
-          ar lygusis vamzdžio galas yra nušlifuotas ir be drožlių; 
-          ar movos guminė tarpinė yra griovelyje ir ar ji nepažeista; 
-          ar lygusis vamzdžio galas ir mova yra švarūs.Jei lygusis vamzdžio galas ir mova nėra švarūs, reikia gerai juos 
nuvalyti. 
Patepti vamzdžio ar jungiamosios detalės lygųjį galą silikoniniu tepalu (movos vidaus tepti nereikia). 
Lygųjį vamzdžio galą įstumti į movą iki atramos. Pažymėti vietą, kur vamzdis sutampa su movos pradžia. Patraukti 
lygųjį vamzdžio galą 10 mm atgal. Patikrinti, ar lygusis vamzdžio galas yra savo vietoje (turi matytis 10 mm tarpas tarp 
pažymėtos vietos ir movos galo). 

 
3.             Sujungimas su ketaus vamzdžio galu. Sujungimo atlikimo tvarka: 
-          Uždėti guminį žiedą ant ketaus vamzdžio galo, kūgine žiedo dalimi link plastikinio perėjimo. Pereinamąją detalę 
užmauti ant ketaus vamzdžio galo; 
arba: 
-          Plastikinį vamzdį įstatyti į ketaus vamzdžio movą su guminiu sandarinimo žiedu. 
Pastaba: Nereikia naudoti jokios tepimo priemonės. 

 
4.             Vamzdžio apkabų tvirtinimas. Priklausomai nuo vamzdžių skersmens, kanalizacijos vamzdžių tvirtinimo prie 
sienų atstumai turi būti skirtingi. 

 Vamzdžio skersmuo (mm) Horizontalus tvirtinimas (m) Vertikalus tvirtinimas (m) 

32 0,4 0,8 

40 0,5 1,0 

50 0,5 1,0 

75 1,0 1,5 

110 1,0 2,0 

Vakuuminių oro vožtuvų paskirtis ir savybės.  
Vakuuminiai oro vožtuvai „MiniVent“ ir „MaxiVent“ – tai kanalizacijos tinklų dalys, pakeičiančios įprastus ventiliacinius 
vamzdžius. Tokiu būdu stovas baigiasi patalpoje arba palėpėje, taupomos medžiagos (ventiliacijos vamzdis, jo aptaisa 
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pereinant į stogo konstrukciją), mažėja darbo sąnaudos, nepažeidžiamas stogo hermetiškumas, išvengiama sistemos 
peršalimo galimybė. Oro vožtuvas montuojamas tokiose vietose, kur lengvai prieina oras bei yra galimybė jį apžiūrėti. 
Aplinkos temperatūra gali svyruoti nuo –20

o
 C iki + 60

o
 C. Patalpose, kuriose temperatūra yra žemiau 0

o
C, ant vožtuvo 

reikia palikti  
5.             viršutinę jo įpakavimo dalį. Vakuuminiai oro vožtuvai Mini-Vent montuojami ant vamzdžių, kurių skersmuo 
nuo 32 iki 50mm, o Maxi-Vent ant vamzdžių, kurių skersmuo nuo 75 iki 110mm. „Mini-Vent“ oro pralaidumas 7,5 l/s, 
„Maxi-Vent“ 32 l/s. Vakuuminiai oro vožtuvai atitinka standartą EN 12380. 
6.             Vakuuminių oro vožtuvų darbo principas. Kai slėgis vamzdyje didesnis ar lygus patalpos slėgiui, vožtuvas yra 
uždarytas ir neišleidžia kvapo iš kanalizacijos vamzdžio į patalpą. Kai slėgis vamzdyje sumažėja, vožtuvas atsidaro ir 
įleidžia orą į sistemą. 

  

Mažatriukšmė nuotekų sistema „WAVIN“ „ASTO“ 
7.             Sistemos įrengimas. Mažatriukšmiai nuotekų vamzdynai pastatuose įrengiami panaudojant „ASTO“  sistemos 
vamzdžius bei jungiamąsias dalis. „WAVIN“ „ASTO“ – pilnai sukomplektuota mažatriukšmė buitinių nuotekų sistema, 
skirta montuoti pastatų viduje. 58, 78, 110, 160 ir 200 mm išorinio skersmens vamzdžiai ir jungiamosios dalys 
gaminamos Vokietijoje iš Astolan® – plastikinės medžiagos, pakeičiančios ketų. Palyginti su ketinėmis sistemomis, 
sistemos iš „ASTO“ gaminių montuojamos lengviau ir greičiau, nes naudojamos movinės jungiamosios dalys. „WAVIN“ 
„ASTO“ gaminiai atsparūs karštam vandeniui ir atitinka DIN 1986 reikalavimus – gali trumpą laiką atlaikyti 95°C 
temperatūrą ir ilgą laiką – 90°C. Šiuos gaminius galima naudoti nuotekoms, kurių pH yra nuo 2 iki 12. Dėl didelio tankio 
ir specialios molekulinės struktūros Astolan® gali sugerti tiek oru, tiek konstrukcija sklindantį triukšmą. „ASTO“ 
gaminiai – labai stiprūs, atsparūs korozijai, juose nesikaupia apnašos.  
8.             „ASTO“ sistemos vamzdžių techniniai duomenys. Medžiagos. Astolan® – mineraline medžiaga sustiprintas 
PP (polipropilenas) , atsparus karštam vandeniui, B2 atsparumo ugniai klasės pagal DIN 4102. 

Fizikinės charakteristikos: 

Tankis  1,9 g/cm
3
 DIN 53479 

Trūkstamasis pailgėjimas          29 % 

Tempiamasis stipris 13 N/mm
2
 

Tamprumo modulis 3800 N/mm
2
 

Temperatūrinis ilgėjimo koeficientas 0,09 mm/m K 

Atsparumo ugniai klasė B2 pagal DIN 4102 

Spalva Šviesiai pilka, RAL 7035 

9.             „ASTO“ vamzdžių 1 metro masė. Buitinių nuotekų sistemos vamzdžių 1 metro masė – labai svarbus rodiklis 
oru ir konstrukcija sklindančio triukšmo sugėrimo atžvilgiu. Suderinus didelį tankį ir mažą tamprumą gaunami 
optimalūs rezultatai slopinant šių rūšių triukšmo sklidimą vamzdynuose. Projektuojant „ASTO“ sistemą buvo specialiai 
atsižvelgta į abu šiuos parametrus. Sistemos gaminiai turi didesnio santykinio storio sieneles ir yra didelio tankio. 
Lentelėje pateiktos mažiausios leistinos vamzdžių 1 metro masės vertės. 

1 metro masė 
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58mm 1,40kg/m 

78mm 2,10kg/m 

110mm 3,55kg/m 

160mm 5,15kg/m 

200mm 7,50kg/m 

10.         Pritaikymo sritys. Dėl puikių techninių bei triukšmo izoliavimo charakteristikų „ASTO“ yra optimalus 
sprendimas tokiuose pastatuose, kaip: 
-          individualūs namai; 
-          daugiaaukščiai namai; 
-          administraciniai pastatai; 
-          viešbučiai; 
-          ligoninės; 
-          prekybos centrai; 
-          mokyklos, universitetai ir kitos ugdymo įstaigos. 

 
Iš „ASTO“ vamzdžių bei jungiamųjų ir fasoninių dalių galima įrengti: 
-          atskiras nuotekų nuvedamąsias linijas; 
-          kolektorius; 
-          stovus; 
-          ventiliacijos vamzdžius; 
-          lietaus stovus. 
11.         Vamzdžių žymėjimas. “ASTO” vamzdžių žymėjimo pavyzdys pateiktas žemiau: 

 
 
      Wavin AS, DN 100, 2002, , Z.-42.1-228, ASTOLAN®, Ü DIN 4102, B2. 
      1               2          3           4                 5              6                  7             8 
1 – Sistemos pavadinimas 
2 - Nominalus skersmuo 
3 - Gamybos metai 
4 - Kokybės ženklas 
5- Sertifikato žymuo 
6 - Medžiagos pavadinimas 
7 - Kontrolės ženklas 
8 - Atsparumo ugniai klasė 
12.         Pakavimas ir sandėliavimas. „ASTO“ vamzdžiai bei jungiamosios ir fasoninės dalys pakuojami taip, kad 
vartotojui būtų patogu juos gabenti. Naudojami pakavimo būdai garantuoja optimalią saugą, efektyvų laikymą ir 
lengvą krovimą. Standartinis vamzdžių pakavimo būdas – ant padėklų. Kiekvienoje pakuotėje gali būti 14–38 vamzdžiai 
– kiekis priklauso nuo vamzdžių skersmens. Kadangi standartinis visų vamzdžių lygiais galais ilgis yra 3 metrai, įvairaus 
skersmens vamzdžiams (DN 58, DN 78, DN 110, DN 160 ir DN 200) naudojami to paties tipo padėklai, todėl galima 
taupiau panaudoti sandėlio plotą. Padėklus galima krauti ir pervežti šakiniu krautuvu. „ASTO“ jungiamosios ir 
fasoninės dalys pakuojamos į kartono dėžes. 
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13.         Gabenimas. Jeigu gabenami nesupakuoti į originalią pakuotę „ASTO“ vamzdžiai, juos reikia sudėti taip, kad 
remtųsi visu savo ilgiu. Vamzdžių negalima išlenkti. Vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia saugoti nuo 
smūgių. 

 
14.         Laikymas. Tinkamai laikomi vamzdžiai bei jungiamosios ir fasoninės dalys nebus deformuoti ar pažeisti. 
Gamykloje supakuotus padėklus galima krauti į rietuves. Nesupakuotų vamzdžių rietuvės aukštis turi būti ne didesnis 
kaip 1,5 metro. Elastomerinių sandarinimo žiedų nereikia laikyti atvirame ore. 

 
15.         „ASTO“ akustinės savybės. „ASTO“ – šiuolaikinė ketaus alternatyva. Kitaip nei metalinėms medžiagoms, 
Astolan® medžiagai būdingas žemas triukšmo perdavimo lygis. Garso energija negali sklisti vamzdžio sienele. Puikias 
„ASTO“ gaminių triukšmo izoliavimo savybes patvirtino daugybė lyginamųjų matavimų, kuriuos Apsaugos nuo 
triukšmo ir šilumos institute (Esenas, Vokietija) atliko prof. dr. Zeller. Matavimų rezultatai patvirtino, kad palyginti su 
ketumi „ASTO“ turi puikias savybes. 

 
Apsaugos nuo triukšmo ir šilumos institutas, prof. dr. Zeller, Vokietija. 1986-09-30 bandymų ataskaita 
Nr. 15.216. *Sumontavus ant 80 kg/m2 sienos. 
Bandymai atlikti Bauphysik institute 2002 m 
Ypač žemi triukšmo sklidimo lygiai pasiekiami tinkamai sumontavus „ASTO“ sistemą Tai buvo patvirtinta atlikus 
matavimus Frauenhoferio statybų fizikos institute (Štutgartas, Vokietija). 
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Triukšmo matavimų, atliktų Frauenhoferio statybų fizikos institute (Štutgartas), duomenys, PBA 130/1997. 
* Sumontavus ant 220 kg/m2 sienos. 
16.         Triukšmo izoliacija. Reikia laikytis galiojančių nacionalinių ir vietos statybos normų. Kad būtų užtikrinta 
optimali triukšmo izoliacija, rekomenduojama vykdyti tolesnius nurodymus, kurie grindžiami daugiamete patirtimi 
pagal griežtus ir aiškius Vokietijos standartus ir normas (pvz., DIN 4109 ir DIN 1053). Nuotekų vamzdynų negalima 
įrengti gyvenamosiose, miegamosiose ir darbo patalpose. Jeigu nuotekų vamzdynai tvirtinami prie masyvių sienų, 
besiribojančių su gyvenamosiomis, miegamosiomis ir darbo patalpomis, sienos 1 m2 masė rekomenduojama ne 
mažesnė kaip 220 kg. Šis reikalavimas keliamas ir vamzdynus montuojant šachtose bei tvirtinant prie tarpinių sienų. 
Šachtos turi būti padengtos ne mažesnio kaip 1,5 cm storio tinko sluoksniu ant atitinkamo pagrindo. „ASTO“ 
vamzdynai neturi liestis su tinku, kad nesusidarytų garso tilteliai. Kur negalima išvengti vamzdyno ir tinko sąlyčio, 
rekomenduojama vamzdį apvynioti mineralinės vatos sluoksniu. 

 
Keliamas triukšmas labai priklauso nuo vamzdyno trasos. Jeigu smūgių zonų nebus visiškai arba jų bus kiek galima 
mažiau, triukšmo generavimas bus mažesnis, todėl rekomenduojama vengti staigių krypties pakeitimų. Ten, kur 
vamzdyno kryptis turi būti pakeista iš vertikalios į horizontalią, reikia statyti ne 90° alkūnę, bet dvi 45° alkūnes, 
sujungtas trumpa (bet ne trumpesne kaip 25 cm) tiesaus vamzdžio atkarpa. Šiam tikslui „ASTO“ gaminių asortimente 
numatyta ilgoji 45° alkūnė. 
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17.         Montavimas betone. „ASTO“ vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis galima užbetonuoti. Reikia 
atsižvelgti į šiluminius išilginius poslinkius. Vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia tinkamai pritvirtinti, kad 
būtų išvengta išilginių poslinkių atliekant betonavimą. Žiedinius tarpus tarp vamzdžių ir įmovų uždenkite sandarinimo 
juosta, kad skiedinio nepatektų ant sandarinimo žiedų. 
18.         Tiesimas per perdangas. Tiesimo per perdangas vietose reikia pasirūpinti apsauga nuo nuotėkio ir triukšmo 
izoliacija. Jeigu perdanga užbetonuojama, „ASTO“ vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia apsaugoti 
panaudojant apsaugines įvores arba juostinį šiltalą. 
19.         Montavimas sienose ir ant sienų. Jeigu „ASTO“ vamzdyną reikia sumontuoti ant sienos su atskiru 
dekoratyviniu aptaisu (pvz., iš sauso tinko lakštų), apkabos turi būti tvirtinamos prie pagrindinės sienos medžiagos, bet 
ne prie dekoratyvinio aptaiso. Skyles, pragręžtas dekoratyviniame aptaise, galima užtaisyti elastinga mastika. Mūrinėse 
sienose šachtas ir kanalus galima daryti tokio dydžio, kad nebūtų pažeistas sienų stabilumas ir laikomoji galia. Kad būtų 
sumažintas „ASTO „vamzdžių šilimas iš išorės, reikia termiškai izoliuoti šilumos šaltinius, pvz., centrinio šildymo bei 
buitinio karšto vandens tiekimo vamzdžius. Vamzdžių ir šachtų matmenys nustatomi pagal lentelę ir paveikslėlį. 

 
Mažiausias reikalingas tarpas d58 – d110 „ASTO“ vamzdžiams: 

Išorinis vamdžio skersmuo da (mm) Išorinis įmovos skersmuo dM (mm) Mažiausias reikalingas tarpas*, terf (mm) 
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58 79 125 

78 96 142 

110 132 179 

* Nurodytos vertės nustatytos neatsižvelgiant į vamzdžių sankirtas. 
20.         Lietaus stovai. Lietaus stovus, kuriais lietaus vanduo nuvedamas nuo stogo, galima nutiesti per gyvenamąsias, 
miegamąsias ir darbo patalpas, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Dengiamųjų sienelių paviršinis tankis turi būti ne 
mažesnis negu sienos paviršinis tankis. Pageidautina, kad abi šios reikšmės būtų ne mažesnės kaip 220 kg/m2. Nors 
ant „ASTO“ vamzdžių kondensuojasi mažiau vandens negu ant metalinių vamzdžių, rekomenduojama izoliuoti 
vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis. 

 
Pastaba: 
Pagal STR 2.07.01 : 2003 aukštesnių pastatų paviršinių nuotekų šalintuvuose užsikimšus angai gali susidaryti didesni 
slėgiai, todėl daugiau kaip 3 aukštų arba 10 m aukščio pastatuose stovai turi būti daromi iš slėginių vamzdžių. 
21.         Vamzdžių pjovimas. „ASTO“ vamzdžius paprasta pjauti vamzdžiapjovėmis ar pjūklais. Vamzdį visada reikia 
pjauti stačiu kampu. Nuo nupjauto galo reikia pašalinti pjuvenas ir šerpetas, išvalyti vamzdžio galą. Nusklembti briauną 
nedarant nuožambio (žr. pav.)! Jeigu „ASTO“ vamzdis bus prijungiamas prie tokios įmovinių vamzdžių sistemos, kur 
įmovose naudojami apvaliojo skerspjūvio sandarinimo žiedai, vamzdžio galą reikia nusklembti su nuožambiu. Šito 
nereikia daryti prijungiant prie PVC jungiamųjų ir fasoninių dalių su elastomeriniais sandarinimo žiedais, prie PP 
vamzdžių bei jungiamųjų ir fasoninių dalių. 

 

 
22.         Sujungimas naudojant kompensacinę movą. „ASTO“ kompensacinės movos naudojamos dviem vamzdžiams 
arba vamzdžiui ir fasoninei daliai sujungti tose vietose, kur turi būti kompensuojamas ašinis elementų poslinkis. 
Naudojant įprastines plastikines buitinių nuotekų vamzdžių sistemas kompensacinis tarpas sudaromas pažymėjus 
vamzdį ir jį ištraukus pailgėjimo ilgiu. Šito nereikia „ASTO“ sistemoje, nes kompensacinė mova prisitaiko prie sistemos 
pokyčių dėl temperatūros kitimo. Taip ne tik sutaupomas darbo laikas, bet ir padidinamas sistemos techninis 
patikimumas. 
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Sujungimas su kompensacine mova atliekamas tokia tvarka: 
-          Išvalyti vamzdžio galą; 
-          Patikrinti į griovelį įstatyto elastomerinio sandarinimo žiedo padėtį ir būklę; 
-          Patikrinti elastomerinės sandarinimo įvorės būklę; 
-          Prireikus išvalyti movą, sandarinimo žiedą ir įvorę; 
-          Sandarinimo įvorę užmaukite ant vamzdžio galo (A); 
Pastaba: sandarinimo įvorę visada reikia užmauti tik ant lygaus vamzdžio galo, bet ne fasoninės dalies lygaus galo.  
-          Tos kompensacinės movos pusės, į kurią bus įstatoma įvorė, vidinį paviršių negausiai patepti silikoniniu tepalu 
(nenaudoti alyvos ar riebalinio tepalo) (B); 
-          Išorinį elastomerinės sandarinimo įvorės paviršių tolygiai patepti  silikoniniu tepalu (C); 
-          Kompensacinę movą iki galo užmaukite ant sandarinimo įvorės. Patikrinkite galutinę sandarinimo įvorės padėtį 
(vamzdžio galo su sandarinimo įvore įstatymo į kompensacinę movą matmenys pateikti lentelėje ) (D–F); 
-          Kito vamzdžio arba fasoninės dalies galą patepkite silikoniniu tepalu ir iki galo įstatykite į movą; 

  

 
  

 
d (mm) L (mm) t (mm) t1 (mm) t2 (mm) 

58 126 49 5 15 

78 119 48 6 16 

110 124 48 6 16 

160 144 63 6 16 
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23.         Sujungimas be kompensacinės movos. Ne ilgesnių kaip 3 metrų vamzdžių ir jungiamųjų ar fasoninių dalių 
įmoviniai sujungimai turi būti atliekami taip, kad būtų galimas iki 10 mm išilginis šiluminis plėtimasis. Jeigu sujungimas 
atliekamas be kompensacinės movos, išilginiam šiluminiam plėtimuisi kompensuoti reikiamą tarpą galima nustatyti 
lygų vamzdžio galą įstūmus iki movos atramos, o po to patraukus atgal 10 mm. Sujungiant tarpusavyje fasonines dalis 
galima nepaisyti išilginio plėtimosi dėl temperatūros pokyčių, todėl lygųjį galą galima įstumti į įmovą iki atramos. 

 
24.         Sujungimas naudojant remontinę movą su centrine briauna. Nurodytąjį sujungimą atlikite tokia tvarka: 
-          Patikrinkite į griovelius įstatytų elastomerinių sandarinimo žiedų padėtį ir būklę. Prireikus išvalykite movą ir 
sandarinimo žiedus; 
-          Išvalyti lygiuosius vamzdžių ar fasoninių dalių galus; 
-          Lygiuosius galus patepti plonu toygiu silikoninio tepalo sluoksniu (nenaudoti alyvos ar riebalinio tepalo); 
-          Lygiuosius galus įstumti iki centrinės movos briaunos; 
-          Vamzdį patraukti atgal 10 mm (fasoninių dalių neištraukti); 
Vamzdžius montuojant vertikaliai, kiekvieną vamzdžio atkarpą reikia pritvirtinti apkaba iš karto po to, kai bus atliktas 
sujungimas, kad vamzdis negalėtų paslinkti žemyn ir liktų kompensacinis 10 mm tarpas. 

 
25.         Sujungimai jau sumontuotame vamzdyne. Tai lengva atlikti naudojant standartines „ASTO“ jungiamąsias 
dalis. Sujungimo naudojant remontines movas tvarka: 
-          Išpjauti pakankamo ilgio (įstatomos fasoninės dalies ilgis plius 2,5 išorinio vamzdžio skersmens (OD)) vamzdyno 
dalį; 
-          Paruošti pagalbinį tarpvamzdį – atpjauti reikiamo ilgio vamzdžio atkarpą; 
-          Nuo nupjautų galų pašalinti šerpetas ir nusklembti galų briaunas; 
-          Trišakį, reviziją ar pravalą užmauti ant viršutinio vamzdžio; 
-          Vieną užmaunamąją movą visu ilgiu užmauti ant pagalbinio tarpvamzdžio; 
-          Kitą užmaunamąją movą visu ilgiu užmauti ant apatinio vamzdžio; 
-          Įstatyti pagalbinį tarpvamzdį ir užmaunamąsias movas perstumti į reikiamas padėtis; 
-          Užfiksuoti užmaunamąsias movas, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Vietoj užmaunamųjų movų galima naudoti 
suveržiamas jungiamąsias movas arba „ASTO“ ilgąsias movas (tik d 110); 
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26.         Tvirtinimo būdai. Nejudamojo tvirtinimo apkaba. Nejudamojo tvirtinimo apkaba naudojama sudaryti 
nejudamą vamzdžių sistemos tašką. Užveržus varžtus tokia apkaba pritvirtintas vamzdis ar fasoninė dalis negalės judėti 
apkaboje (bus užblokuotas išilginis poslinkis). Kad stovas negalėtų pasislinkti žemyn, kiekviena jį sudarančių vamzdžio 
atkarpų turi būti pritvirtinta viena nejudamojo tvirtinimo apkaba. Jungiamosios ir fasoninės dalys arba tokių dalių 
grupės turi turėti po vieną nejudamą tašką. Kiekvienas horizontaliai sumontuotas vamzdis taip pat turi būti 
pritvirtintas viena nejudamojo tvirtinimo apkaba. Visos kitos kiekvieno vamzdžio – sumontuoto tiek vertikaliai, tiek 
horizontaliai – tvirtinimo apkabos turi būti pritvirtintos slankiojo tvirtinimo apkabomis. Negalima viršyti nustatytų 
atstumų tarp apkabų. 
27.         Tvirtinimo būdai. Slankiojo tvirtinimo apkaba. Užveržus varžtus tokia apkaba pritvirtintas vamzdis galės judėti 
apkaboje (bus galimas sumontuoto vamzdžio išilginis poslinkis). 
28.         Bendrieji montavimo nurodymai. „ASTO“ buitinių nuotekų sistemas reikia montuoti taip, kad jose nebūtų 
įtempimų ir kad būtų kompensuojamas išilginis šiluminis plėtimasis. Naudokite triukšmą sugeriančias apkabas, kurių 
skersmuo atitinka vamzdžio skersmenį. Rekomenduojamos apkabos su įdėklais iš akytosios gumos, kurios prie sienų 
tvirtinamos varžtais su plastikiniais kaiščiais (galima naudoti metalinius kaiščius, bet dėl to sumažės triukšmo 
izoliacija). Jeigu sistemoje gali padidėti slėgis, sujungimo vietas reikia užfiksuoti, kad sujungtos dalys neišsiskirtų ir 
nenukryptų nuo centrinės ašies. Sujungimo vietoms užfiksuoti galima naudoti aklės tvirtinimo apkabas arba sujungtas 
dalis reikia tinkamai pritvirtinti nejudamo tvirtinimo apkabomis. 

 
29.         Apkabų išdėstymas. Montuojant „ASTO“ vamzdžius reikia laikytis šių taisyklių: Atstumas tarp apkabų, 
tvirtinančių horizontalius vamzdžius, turi būti 10 x išorinis vamzdžio skersmuo. Atstumas tarp apkabų, tvirtinančių 
vertikalius vamzdžius, turi būti 1–2 metrai, priklausomai nuo vamzdžio skersmens. Paprastai apkabos neturi būti 
sumontuojamos smūgių zonose (pavyzdžiui, skersmens sumažinimo ar sistemos krypties pakeitimo vietose). Vamzdžių 
apkabas reikia tvirtinti prie didelio paviršinio tankio statybinių konstrukcijų. Stovus įrengiant atvirose montavimo 
šachtose ir aukštose patalpose (kai aukšto aukštis viršija 2,5 m), kiekvienam vamzdžiui tvirtinti rekomenduojama 
panaudoti vieną nejudamojo tvirtinimo apkabą ir vieną slankiojo tvirtinimo apkabą. Nejudamojo tvirtinimo apkaba 
reikia pritvirtinti apatinį vamzdžio galą – iš karto ties fasonine dalimi. Slankiojo tvirtinimo apkabą reikia sumontuoti ne 
didesniu kaip 2 metrų atstumu virš nejudamojo tvirtinimo apkabos. Daugiaaukščiuose (3 ar daugiau aukštų) 
pastatuose įrengiant stovus iš d 110 ar didesnio skersmens vamzdžių kiekvienas vamzdis turi turėti papildomą 
tvirtinimą (stovo atramą), apsaugantį nuo poslinkio. Tokiais atvejais mes rekomenduojame naudoti „ASTO“ movinį 
tarpvamzdį su nejudamojo tvirtinimo apkaba. Atstumas tarp kiekvienos stovo sekcijos su fasonine dalimi ar įmoviniu 
tarpvamzdžiu tvirtinimo apkabų turi būti pakankamai trumpas, kad dalys negalėtų išsiskirti. Išimtiniais atvejais, kai 
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naudojama ne kompensacinės movos, o kiti jungiamieji elementai (pvz.,  užmaunamosios movos), didžiausio leistino 
ilgio (3 metrų) vamzdis turi būti pritvirtintas viena nejudamojo tvirtinimo apkaba ir viena slankiojo tvirtinimo apkaba, 
kaip pavaizduota paveikslėliuose. Užmaunamosios movos turi būti pritvirtintos. 

 

 
30.         Priešgaisrinė apsauga. Tais atvejais, kai reikia užtikrinti apsaugą nuo gaisro, rekomenduojama naudoti „ASTO“ 
priešgaisrinę (NE/Compact tipo) apkabą – tai bendrasis „ASTO“ sistemos sprendimas. Atspari ugniai medžiaga, esanti 
apkabos viduje, mechaniškai užsandarina reikiamą vietą ir ne mažiau kaip 90 minučių neleidžia prasiskverbti nei ugniai, 
nei dūmams. 
31.         NE/Compact tipo apkaba. Skirta ne trumpiau kaip 90 minučių izoliuoti ugnį „ASTO“ sistemos nutiesimo per 
sienas ir perdangas vietose (apsaugos nuo ugnies klasė F90 pagal DIN 4102 11-ąją dalį). Montuojama ant sienos ar 
perdangos po to, kai sumontuojamas vamzdynas. Optimaliai tinka „ASTO“ sistemai kaip mažatriukšmės buitinių 
nuotekų sistemos dalis. Turi Vokietijos statybų instituto sertifikatą Nr. Z-19.17-1390. Kompaktiškos konstrukcijos – 
apkabos, skirtos d 110 vamzdžiui, aukštis tik 3 cm. Iš viso trijų dydžių apkabos leidžia apsaugoti d 58 – d 160 mm 
vamzdynus. Paprasta, greita ir saugu montuoti. 
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32.         Priešgaisrinės apkabos montavimas.  
-          „ASTO“ vamzdį nutiesti per perdangą ar sieną ir izoliuoti nuo konstrukcija sklindančio triukšmo (≤15 mm storio 
medžiaga Armaflex arba nedegia mineraline vata); 
-          Žiedinį tarpą tarp izoliato ir perdangos ar sienos užpildyti betonu; 
-          Priešgaisrinę NE/Compact tipo apkabą praskėsti (atsukti apkabos šone esantį varžtelį) ir atlenkti 90° kampu tris 
fiksavimo auseles; 
-          Vamzdį apjuosti apkaba ir apkabą užfiksuoti užsukant varžtelį, esantį apkabos šone; 
-          Ant lubų ar sienos pažymėti trijų apkabos tvirtinimo skylių centrus ir skyles išgręžti grąžtu; 
-          Apkabą pritvirtti trimis varžteliais. Montavimas užbaigtas. 
Pastaba: Čia pateiktas tik trumpas montavimo aprašymas. Vadovaukitės detalia instrukcija, kurią rasite priešgaisrinės 
apkabos pakuotėje. 

 
33.         Debito lentelės. Debito lentelė mišraus tipo vėdinamiems „ASTO“ nuotekų vamzdžiams. Vamzdžio užpildymas 
50 proc. Grafikai sudaryti pagal vidinį vamzdžių skersmenį. 

  
Debito lentelė mišraus tipo vėdinamiems „ASTO“ nuotekų vamzdžiams. Vamzdžio užpildymas 70 proc. Grafikai 
sudaryti pagal vidinį vamzdžių skersmenį. 
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Debito entelė mišraus tipo vėdinamiems „ASTO“ nuotekų vamzdžiams. Vamzdžio užpildymas 100 proc. Grafikai 
sudaryti pagal vidinį vamzdžių skersmenį. 

 
  IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
34.    Šios  UAB Wavin Baltic parengtos ir Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintos Statybos taisyklės įsigalioja 
įmonei tapus Lietuvos statybininkų asociacijos arba Statybos taisyklių elektroninės sistemos „STATAI“ nare ir Statybos 
taisykles patvirtinus įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu. 
35.    Galiojančia elektroninės Statybos taisyklių sistemos dokumento versija pagal nutylėjimą laikoma sutarties su 
Užsakovu pasirašymo metu galiojanti naujausia STATAI sistemoje patvirtinta elektroninė Taisyklių versija, nebent 
kitaip būtų nurodyta sutartyje. Galiojančia popierine Taisyklių versija laikoma konkreti vadovo patvirtinta versija. 
36.    Visi ginčai tarp Rangovų ir Užsakovų dėl šių taisyklių taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka. 
 

177 pav. Statybos taisyklės ,,Wavin plastikinių nuotekų vamzynų sistemos pastatuose" 
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Wavin plastikinių vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemos 
pastatuose_v2_12.04.06 
 
Kitos straipsnio versijos:  
Wavin plastikinių vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemos pastatuose_v01_101214 2010 2011  
ST 210734350.02:2010 "Wavin Plastikinių vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemos pastatuose" 
Rengė:  Mag. Mindaugas Karalius 
Recenzavo:  © LIETUVOS SANTECHNIKŲ ASOCIACIJA 
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2012-03-07. Įsakymo Nr. 7 
 

 Taisyklės įsigalioja nuo 2012-04-06. 

 DĖMESIO!!!  

Lietuvos statybininkų asociacijos Prezidento 2012 m. Kovo 7 d. įsakymu Nr. 7, 

statybos taisyklės ST 210734350.02:2010 "Wavin Plastikinių vandentiekio ir šildymo 

vamzdynų sistemos pastatuose" įtrauktos į elektroninę Lietuvos statybininkų 

asociacijos statybos taisyklių versijos apimtį "Bendrieji ir specialieji statybos darbai" 

ST 121895674.09:2012.   

TURINYS 
 I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

II SKYRIUS. NUORODOS 

III SKYRIUS. PLASTIKINIŲ VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO VAMZDYNŲ SISTEMŲ PASTATUOSE ĮRENGIMO DARBAI 

Sistemos montavimas 

Vandentiekio vamzdynų parametrai 

Šildymo vamzdynų parametrai 

Sistemų įrengimo būdai 

Grindinio šildymo montavimo nurodymai 

IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

  I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS  
 1.        UAB „WAVIN BALTIC“ statybos taisyklės ST 210734350.02:2010 „Plastikinių vandentiekio ir šildymo vamzdynų 
sistemos pastatuose“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“. Statybos 
taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų 
normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais 
dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis. 
2.        Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos 
vykdant lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistemos montavimo darbus. 
3.        Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus 
kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2001. 
4.        Šių taisyklių reikalavimai yra privalomi įmonėms, kurios montuoja „WAVIN“ produktus. Minėtos įmonės, 
tvirtindamos Statybų taisykles „Bendriesiems statybos darbams“, nurodo privalomą šių Taisyklių taikymą. 
5.        Taisyklių tikslas – suteikti techninę ir technologinę informaciją naudojant kompanijos “WAVIN” medžiagas, 
siekiant deklaruojamos lietaus vandens nuvedimo nuo stogų vamzdynų sistemos sumontavimo kokybės, bei užtikrinti 
ilgalaikį sistemos eksploatavimo saugumą. Jos skiriamos projektuotojams, statybos įmonėms ir individualiems 
statytojams informuoti apie “WAVIN“ įmonėse gaminamų lietaus vandens nuvedimo nuo stogų sistemų montavimo 

http://www.statybostaisykles.lt/node/1859
http://statai.brainmade.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc280179803
http://statai.brainmade.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc280179804
http://statai.brainmade.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc280179805
http://statai.brainmade.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc280179806
http://statai.brainmade.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc280179807
http://statai.brainmade.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc280179808
http://statai.brainmade.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc280179809
http://statai.brainmade.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc280179810
http://statai.brainmade.lt/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=edit-body&Toolbar=DrupalFiltered#_Toc280179811
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būdus ir metodus. 
6.        Taisyklių reikalavimai yra privalomi statybos įmonėms, kurios naudoja kompanijos “WAVIN“ gaminamą 
produkciją. Statybos įmonės, tvirtindamos savo statybos taisykles gali perimti šias Taisykles, prieš tai informavus UAB 
„WAVIN“.  
7.        Aprašytų produktų montavimo darbai bei eksploatacija turi būti atliekama pagal galiojančių statybos techninių 
reglamentų reikalavimus. 
8.        UAB “WAVIN“ prisiima atsakomybę ir teikia garantijas “WAVIN“ produkcijai, kai “WAVIN“ produkcija naudojama 
pagal kompanijos “WAVIN” reikalavimus montuojant aprobuotas sistemas. 
  

II SKYRIUS. NUORODOS  
 10.    Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų: 
10.1.         STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr 131-5326);  
10.2.                       STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai“ (Žin., 2009, 35-1348); 
10.3.        STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2011-04-13, Nr. 45); 
10.4.        www.statybostaisyklės.lt naudojimosi taisyklės. 
  

III SKYRIUS. PLASTIKINIŲ VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO VAMZDYNŲ SISTEMŲ PASTATUOSE ĮRENGIMO 
DARBAI  
 Sistemos montavimas 
 11.    Sistemos įrengimas. „WAVIN“ vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemos pastatuose įrengiamos panaudojant 
daugiasluoksnius metalopolimerinius vamzdžius „PEX-c/AL/PE“ bei plastikines presuojamas „TIGRIS ALUPEX“ arba 
įstumiamas „SMARTFIX“ jungtis. 
12.    Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių „PEX-c/AL/PE“ konstrukcija. Daugiasluoksnius 
metalopolimerinius vamzdžius sudaro vidinėje ir išorinėje pusėje esantys plastikiniai sluoksniai iš bespalvio PE-X ir 
balto PE-HD bei vieno tarp jų esančio aliuminio sluoksnio. Homogeniškas plastiko-metalo sujungimas pasižymi ne tik 
atsparumu difuzijai, bet dar ir kitomis papildomomis teigiamomis savybėmis, tokiomis kaip: vamzdis išlaiko stabilią 
formą, yra lankstus. Lankstant vamzdžius galima iki minimumo sumažinti jungčių skaičių ir suformuoti kompensacines 
kilpas. Vidinis plastikinis sluoksnis PE-Xc - tai polietilenas, sutankintas elektronų srautu (sutankinimo metodas – 
fizikinis procesas, labai higieniškas, jo metu nenaudojamos jokios cheminės medžiagos). 
13.    Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių „PEX-c/AL/PE“ žymėjimas. Daugiasluoksnių metalopolimerinių 
vamzdžių žymėjimas pateiktas 1 lentelėje. 
1 lentelė.    Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių, naudojamų vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemoms 
įrengti pastatuose, žymėjimas. 

Žyma Paaiškinimas 

WAVIN Gamintojas 

61171 m ilgio atžyma 

Tap water, Central heating and Floor heating paskirtis (geriamam vandeniui, centriniam šildymui, grindiniam 

šildymui) 

16 x 2,0 mm matmenys (išorinis skersmuo, sienelės storis) 

PE-Xc / AL / PE struktūra (nuo vidinio sluoksnio) 

T max = 95°C darbinė temperatūra 

Tipo A aliuminio suvirinimo metodas (suvirintas lazeriniu būdu) 

DVGW: DM: UNI: UNE: KIWA: KOMO tikrinimo ženklas ir registracijos numeris 
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70°C / 10 bar ilgalaikės eksploatacijos parametrai pagal naudojimo klasę 

Class 2 naudojimo klasė 

MPC Gamintojas 

06.06.2006 gamybos data 

LP 502 linijos numeris 

14.    Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių „PEX-c/AL/PE“ matmenys. Daugiasluoksnių metalopolimerinių 
vamzdžių matmenys pateikti 2 lentelėje. 
2 lentelė.    Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių, naudojamų vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemoms 
įrengti pastatuose, matmenys. 

Išorinis skersmuo Da, mm Sienelės storis S,mm 

16 2,0 

20 2,25 

25 2,5 

32 3,0 

40 4,0 

50 4,5 

15.    Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių „PEX-c/AL/PE“ lenkimo spindulys. Vamzdį galima nesunkiai 
sulenkti rankiniu būdu, lenkimo spyruoklės pagalba arba vamzdžių lenkimo įtaisu. 3 lentelėje nurodomas mažiausias 
leidžiamas lenkimo spindulys. 
3 lentelė.     Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių, naudojamų vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemoms 
įrengti pastatuose, matmenys. 

Vamzdžio skersmuo 

(D x s, mm) 

Mažiausias leidžiamas lenkimo spindulys (mm) 

Lenkiant rankomis Lenkiant lenkimo įrankiais Lenkiant su spyruokle 

16x2,0 5 x D ~ 80 60 3 x D ~ 48 

20x2,25 5 x D ~ 100 105 3 x D ~ 60 

25x2,5 8 x D ~ 200 105 4 x D ~ 100 

 
16.    Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių „PEX-c/AL/PE“ tvirtinimas. Daugiasluoksniai metalopolimeriniai 
vamzdynai tiesiami taip, kad galėtų kisti jų ilgis. Vamzdžio fiksavimas bei prietaisai turi būti tvirtinami taip, kad galima 
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būtų mažinti slėgio ir traukos jėgą. Vamzdžio pailgėjimą ar susitraukimą kompensuojame tempimo lanku, 
kompensatoriumi arba keisdami vamzdynų kryptį. 4 lentelėje nurodomas daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių 
tvirtinimo žingsnis. 
4 lentelė.     Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių tvirtinimo žingsnis. 

Vamzdžio skersmuo (D x s, mm) Tvirtinimo žingsnis, m 

16x2,0 1,0 

20x2,25 1,2 

25x2,5 1,5 

32x3,0 1,5 

40x4,0 1,8 

50x4,5 1,8 

17.    Presuojamų „TIGRIS ALUPEX“ ir įstumiamų „SMARTFIX“ jungčių konstrukcija. Plastikinės presuojamos „TIGRIS 
ALUPEX“ ir įstumiamos „SMARTFIX“ jungtys pagamintos iš puikiomis techninėmis savybėmis pasižyminčio 
polifenilsulfono (PPSU), kuris išsiskiria nepaprastai aukštu atsparumu smūgiams, briaunų stiprumu bei atsparumu 
temperatūrų svyravimams. Jo tvirtumą galima lyginti su metalu. Kaip ir visos plastikinės medžiagos, PPSU yra visiškai 
atsparus korozijai. Kiekvienoje jungties movoje yra po dvi „akutes“, kurios reikalingos vizualinei jungties kontrolei. 
Guminis sandarinimo žiedas, užtikrinantis 100%-inį jungties sandarumą, pagamintas iš elastomerinės medžiagos, 
atsparios aukštai temperatūrai. Plastiko PPSU temperatūrinis pailgėjimo koeficientas artimas nerūdijančio plieno 
koeficientui, todėl plastikinis jungties korpusas ir presavimo mova dirba kaip viena visuma, temperatūrų pokytis neturi 
įtakos jungties kokybei. 
18.    Presuojamų „TIGRIS ALUPEX“ ir įstumiamų „SMARTFIX“ jungčių žymėjimas. Presuojamų ir įstumiamų jungčių 
žymėjimas pateiktas 5 lentelėje. 
1 lentelė.    Presuojamų ir įstumiamų jungčių, naudojamų vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemoms įrengti 
pastatuose, žymėjimas. 

Žyma Paaiškinimas 

WAVIN gamintojas 

16mm nominalus skersmuo 

3/4" nominalus sriegio skersmuo 

PPSU medžiaga (polifenilsulfonas) 

19.    Presuojamų „TIGRIS ALUPEX“ ir įstumiamų „SMARTFIX“ jungčių matmenys. Presuojamos „TIGRIS ALUPEX“ 
jungtys siūlomos sekančių skersmenų: 16, 20, 25, 32, 40 ir 50mm. Įstumiamos „SMARTFIX“ jungtys siūlomos sekančių 
skersmenų: 16, 20 ir 25mm. 
20.    Plastikinių kolektorių konstrukcija. Plastikiniai kolektoriai pagaminti iš polifenilsulfono (PPSU). Kolektoriai 
gaminami 2-jų arba 3-jų atšakų. 2-jų atšakų kolektoriai yra 2-jų tipų: vienpusis arba dvipusis. Jei reikalingas didesnis 
kolektoriaus atšakų skaičius, papildomos atšakos rankomis prisukamos prie esamo kolektoriaus. 
21.    Plastikinių kolektorių žymėjimas. Plastikinių kolektorių žymėjimas pateiktas 6 lentelėje. 
2 lentelė.    Presuojamų ir įstumiamų jungčių, naudojamų vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemoms įrengti 
pastatuose, žymėjimas. 

Žyma Paaiškinimas 

WAVIN gamintojas 
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PPSU medžiaga (polifenilsulfonas) 

22.    Plastikinių kolektorių matmenys. Plastikinių kolektorių matmenys pateikti 7 lentelėje. 
3 lentelė.    Plastikinių kolektorių, naudojamų vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemoms įrengti pastatuose, 
matmenys. 

Atšakų skersmuo 3/4" 

Atšakų skaičius 2 arba 3 

23.    Sistemos techninės charakteristikos.  „WAVIN“ daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių „PEX-c/AL/PE“ bei 
presuojamų „TIGRIS ALUPEX“ arba įstumiamų „SMARTFIX“ jungčių sistemos techninės charakteristikos pateiktos 8 
lentelėje. 
4 lentelė.    Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių „PEX-c/AL/PE“ bei presuojamų „TIGRIS ALUPEX“ arba 
įstumiamų „SMARTFIX“ jungčių sistemos techninės charakteristikos 

  Maksimali darbinė temperatūra 95
o
C 

Maksimali trumpalaikė temperatūra 110
o
C 

Maksimalus ilgalaikis darbinis slėgis 10bar 

Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas (vamzdžio) 0,025mm/Mk 

Linijinis šilumos laidumo koeficientas (vamzdis) 0,43W/mK 

Vamzdžio šiurkštumo koeficientas 0,007mm 

24.    Šilumos izoliacija. „WAVIN“ vandentiekio bei šildymo vamzdžių sistemoms taikomi bendrieji izoliacijai skirti 
potvarkiai. 
25.    Priešgaisrinė apsauga. Geriamo vandens vamzdynams, kurių skersmuo < 32 mm, nėra numatyta jokių specialių 
priešgaisrinės apsaugos priemonių. Vamzdynų, kurių skersmuo > 32 mm, priešgaisrinės apsaugos reikalavimai daugeliu 
atvejų įvykdomi montuojant vagose, užmūrijant. „WAVIN“ „PEX-c/AL/PE“ vamzdis pagal DIN 4102 1-ąją dalį 
priskiriamas B2 degumo klasei. 
26.    Sistemos montavimas. Sistema gali būti montuojama konstrukcijose ir atvirai. Vamzdžiai bei jungiamosios dalys, 
pagamintos iš polivinilsulfono (PPSU) gali būti tiesiogiai užbetonuojamos. Nerekomenduojama montuoti vietose, kur 
krenta tiesioginiai saulės spinduliai. Tiek presuojamos jungtys „TIGRIS ALUPEX“, tiek ir įstumiamos jungtys „SMARTFIX“ 
yra neardomos, todėl jas leidžiama slėpti konstrukcijose. 
27.    Vamzdžių pailgėjimo skaičiavimas. Vamzdžio linijinis temperatūrinis pailgėjimas skaičiuojamas pagal formulę: 
∆L = α· L · ∆t 
α – vamzdžio linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas (mm/m·K) 
(Tigris Alupex vamzdžio = 0,025 mm/m·K) 
L – tiesios atkarpos ilgis, m 
∆t – temperatūrų skirtumas, °C 
Judamų ir nejudamų atramų pagalba galima lengvai išspręsti vamzdžio temperatūrinio pailgėjimo klausimus, sienelėse 
kurio neatsiras pavojingi įtempimai dėl temperatūrinio pailgėjimo. 
28.    Kompensavimosi elemento minimalaus ilgio skaičiavimas. Kompensavimosi elemento minimalus ilgis 
apskaičiuojamas pagal formulę: 
LB = c · √d · ∆L 
LB - kompensavimosi elemento minimalus ilgis (mm) 
c – medžiagos konstanta Wavin Tigris Alupex vamzdžiui = 30 
d – išorinis vamzdžio skersmuo (mm) 
∆L – vamzdžio pailgėjimas (mm) 
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FP - nejudanti atrama 
GL - nevaržanti slydimo atrama 
29.    Presuojamų sujungimų „TIGRIS ALUPEX“ montavimas. Presuojamų sujungimų montavimas atliekamas žemiau 
pateikta tvarka: 
- Reikiamo ilgio vamzdžiai kerpami žirklėmis stačiu kampu arba vamzdžiams pjauti skirtu įrankiu; 

 
- Vamzdis kalibruojamas kalibratoriumi bei turi būti nusklembtos aštrios briaunos. Po kalibracijos turi būti matoma 
mažiausiai 1mm (d=16–25 mm) arba 2mm (d=32–50 mm) dydžio nusklembta briaunelė. Vamzdį kalibruoti galima ir 
akumuliatoriniu kalibratoriumi. Didžiausias greitis, naudojantis akumuliatoriniu prietaisu, yra 500 aps/min. Po ilgesnio 
darbo iš akumuliatorinio kalibratoriaus reikia pašalinti drožles. Vamzdžio kalibravimas reikalingas tam, kad vamzdis 
atgautų po kirpimo prarastą apvalią formą, bei būtų nusklembta briaunelė. Teisingas briaunelės nusklembimas 
užtikrina lengvą vamzdžio sujungimą su jungtimi, bei garantuoja, kad jungties viduje esantis sandarinimo žiedas nebus 
pažeistas; 

 
- Paruoštas vamzdis į jungtį įstumiamas iki atramos. Ar vamzdis įstumtas tinkamai, patikriname „akutės“ jungtyje 
pagalba; 

 
- Presavimo reples išskleidžiamos ir apgaubiama presuojamos jungties mova. Presavimo reples reikia uždėti per 
nerūdijančio plieno movos centrą taip, kad liktų neuždengta pusė „akutės“. Presavimo replės turi būti dedamos 
lygiagrečiai presui. Presavimo procesas yra užbaigtas, kai presavimo replių trinkelės yra visiškai uždarytos. Po 
presavimo reples vėl išskleisti ir nuimti nuo presuojamos jungties; 
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Pastaba: Patikimus sujungimus garantuoja tik tie įrankiai, kurie atitinka kompanijos „WAVIN“ keliamus reikalavimus. 
Įrankių gamintojų kataloguose galite rasti informaciją apie įrankių tinkamumą skirtingiems vamzdynų sistemų 
pritaikymams. 
Nurodymas: montuojant presuojamas „TIGRIS ALUPEX“  jungtis negalima naudoti papildomų cheminių sandarinimo 
priemonių. 
30.    Įstumiamų jungčių „SMARTFIX“ montavimas. Įstumamų sujungimų montavimas atliekamas žemiau pateikta 
tvarka: 
- Reikiamo ilgio vamzdžiai kerpami žirklėmis stačiu kampu arba vamzdžiams pjauti skirtu įrankiu; 

 
- Vamzdis kalibruojamas kalibratoriumi bei turi būti nusklembtos aštrios briaunos. Po kalibracijos turi būti matoma 
mažiausiai 1 mm dydžio nusklembta briaunelė; 

 
- Vamzdį kalibruoti galima ir akumuliatoriniu kalibratoriumi. Didžiausias greitis, naudojantis akumuliatoriniu prietaisu, 
yra 500 aps/min. Po ilgesnio darbo iš akumuliatorinio kalibratoriaus reikia pašalinti drožles. Vamzdžio kalibravimas 
reikalingas tam, kad vamzdis atgautų po kirpimo prarastą apvalią formą, bei būtų nusklembta briaunelė. Teisingas 
briaunelės nusklembimas užtikrina lengvą vamzdžio sujungimą su jungtimi, bei garantuoja, kad jungties viduje esantis 
sandarinimo žiedas nebus pažeistas; 

 
- Paruoštas vamzdis į jungtį įstumiamas iki atramos. Ar vamzdis įstumtas tinkamai, patikriname „akutės“ jungtyje 
pagalba. Sujungimas atliktas. 

 
Nurodymas: montuojant įstumiamas „SMARTFIX“ jungtis negalima naudoti papildomų cheminių sandarinimo 
priemonių. 
31.    Įstumiamų jungčių „SMARTFIX“ jungimas su variniais vamzdžiais. Įstumamų jungčių sujungimas su variniais 
vamzdžiais atliekamas žemiau pateikta tvarka: 
- Varinio vamzdžio galas pjaunamas stačiu kampu, naudojantis vamzdžių pjovimo įtaisu; 
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- Vamzdžio aštrios briaunos gali pažeisti sujungimą, todėl jos turi būti nusklembtos; 

 
- Paruoštas varinio vamzdžio galas įstumiamas į „SMARTFIX“ jungtį (bus jaučiamas pasipriešinimas kai užspaudimo 
žiedas apspaus vamzdžio sienelę); 

 
32.    Srieginių sujungimų montavimas. Sistemų „TIGRIS ALUPEX“ ir „SMARTFIX“ srieginiai sujungimai ir sujungimai su 
kitomis sistemomis montuojami naudojant tefloninę juostelę. Naudojimas pluoštinių sandarinimo priemonių 
neleidžiamas. 

 
33.    Vandentiekio sistemos hidraulinis bandymas. Būtina patikrinti slėgį visuose vamzdynuose. Patikrinimo 
aprašymas pateiktas pagal DIN1988 2 dalį. Nutiestus, tačiau dar nepaslėptus vamzdynus reikia pripildyti švaraus 
geriamo vandens (nepamiršti apsaugos nuo šalčio). Slėgio matavimo prietaisas jungiamas sistemos žemiausiame taške. 
Naudojami tik tokie slėgio matavimo prietaisai, kurie parodo 0,1 bar slėgio pasikeitimą. Prietaisus, boilerius bei 
santechninius įrengimus reikia uždaryti tam, kad jie būtų apsaugoti nuo kontrolinio slėgio. Tuomet būtina patikrinti 
slėgį vamzdyne, o po to jį sumažinti iki darbinio slėgio. Kontroliniu slėgiu laikomas leistinas darbo slėgis plius 5 bar. 
Pvz.: geriamo vandens sistemai su leistinu darbo slėgiu 10 bar kontrolinis slėgis bus 15 bar. 
34.    Šildymo sistemos hidraulinis bandymas. Patikrinimo aprašymas pateiktas pagal DIN18380. Sumontuotus, tačiau 
dar nepaslėptus vamzdynus reikia pripildyti vandens(nepamiršti apsaugos nuo šalčio). Slėgio matavimo prietaisas 
jungiamas sistemos žemiausiame taške. Naudojami tik tokie slėgio matavimo prietaisai, kurie parodo 0,1 bar slėgio 
pasikeitimą. Šildymo sistemoje būtina patikrinti slėgį, kuris lygus 1,3 bendrojo slėgio, tačiau mažiausias manometrinis 
slėgis yra 1 bar. Iš karto po to, kai slėgis patikrinamas šaltu vandeniu, vanduo papildomas iki didžiausios 
skaičiavimuose įvertintos temperatūros ir patikrinama, ar sistema išlieka sandari esant didžiausiai temperatūrai. 
35.    Grindinio šildymo sistemos hidraulinis bandymas. Prieš grindų betonavimą būtinai reikia atlikti hidraulinį 
bandymą. Reikalaujama, kad slėgis būtų 6 bar 24 val. Slėgio sumažėjimas negali viršyti 0,2 bar. Pabaigoje būtina 
apžiūrėti visus vamzdžių sujungimus. 

Vandentiekio vamzdynų parametrai 
36.    Vandentiekio sistemos slėgio nuostoliai. Vandentiekio sistemos slėgio nuostoliai apskaičiuojami pagal diagramą: 
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37.    Pasipriešinimai jungtyse. Paveikslėlyje pateiktos jungčių apytikrės nuostolių koeficientų vertės: 
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38.    Suminis ir skaičiuojamasis debitas. Vandentiekio sistemos paprastai nėra nuolat naudojamos, vandens čiaupai 
atsukami tik kartais, todėl norint apskaičiuoti vamzdynų skersmenis, vadovaujamasi skaičiuojamaisiais debitais. 
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39.    Vandentiekio sistemos izoliavimas. Vamzdynų izoliavimas nuo įšilimo ir kondensato pagal DIN1988: 

 Vamzdynų aplinka Mažiausias izoliacijos sluoksnis 

(mm), kai jos šilumos laidumo 

koeficientas 0,040W/mK 

Vamzdynų izoliavimas nešildomose patalpose 4 

Atviri vamzdžiai šildomose patalpose 9 

Vamzdis kanale 4 

Vamzdis kanale šalia karšto vandens vamzdžio 13 

Vamzdis konstrukcijos vagoje 4 

Vamzdis konstrukcijos vagoje šalia karšto vandens vamzdžio 13 

Vamzdis ant betoninių grindų 4 

40.    Vamzdynų izoliavimas siekiant sumažinti šilumos nuostolius. 

Vamzdžių matmenys (mm) Mažiausias izoliacijos sluoksnis (mm), kai jos šilumos laidumo 

koeficientas 0,035W/mK 

16x2,0 20 

20x2,25 20 

25x2,5 20 

32x3,0 30 

40x4,0 30 

50x4,5 40 

 
 Šildymo vamzdynų parametrai 
41.    Šildymo vamzdynų parametrai. Šildymo sistemos slėgio nuostoliai apskaičiuojami pagal diagramą:
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42.    Šildymo sistemos izoliavimas. 

Vamzdžių matmenys (mm) Mažiausias izoliacijos sluoksnis (mm), kai jos šilumos laidumo 

koeficientas 0,035W/mK 

16x2,0 20 

20x2,25 20 

25x2,5 20 

32x3,0 30 

40x4,0 30 
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50x4,5 40 

 

Sistemų įrengimo būdai 
43.    Vandentiekio sistemos įrengimo būdai. 

 
Tradicinis įrengimas                    

 
Nuoseklusis įrengimas (naudojant dvigubas alkūnes su atrama) 

 
Kolektorinis įrengimas                
44.    Šildymo sistemos įrengimo būdai.  

 
Dvivamzdė sistema 

 
Kolektorinė sistema        
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Dvivamzdė žiedinė sistema 

 
Vienvamzdė sistema 
45.    Šildymo prietaisų jungimo būdai.  

 
Tiesioginis radiatorių jungimo būdas 

 
Kolektoriaus jungimas 

 
Jungimas panaudojant trišakį su vamzdeliu 

 
Jungimas panaudojant alkūnę su vamzdeliu 

Grindinio šildymo montavimo nurodymai 
46.    Slėgio nuostolių apskaičiavimas. 
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47.    Skaičiavimai. Skaičiuojant grindinį šildymą reikia atkreipti dėmesį, kad nebūtų viršyti leidžiami parametrai pagal 
DIN 4725: 

 
48.    Vamzdžio sąnaudos.  

Atstumas tarp vamzdžių (cm) Vamzdžio sąnaudos (m/m
2
) 

10 10,00 

15 6,70 

20 5,00 

25 4,00 

30 3,35 

35 2,85 

40 2,50 
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49.    Temperatūrinių siūlių įrengimas. Siekiant, kad šildomų grindų konstrukcija netrūkinėtų, reikia įrengti 
temperatūrines siūles. Grindinį šildymą be temperatūrinių siūlių galima įrenginėti ne didesniame nei 40 m2 plote, kai 
ilgiausia kraštinė ne ilgesnė nei 8 m, o ilgio ir pločio santykis 2:1. Jei patalpa neatitinka šių reikalavimų, ją reikia 
skaidyti, įrengiant temperatūrines siūles, naudojantis 500 mm ilgio apsauginiu vamzdžiu. 

 
50.    Grindų šildymo konstrukcijos.  

 
  
51.    Montavimas. Visais klojimo atvejais atstumas nuo vamzdžio iki sienos turi būti ne mažesnis kaip 5 cm. Wavin 
Tigris Alupex vamzdžiai klojami išvyniojant ir lenkiant. 
52.    Klojimo formos. Įrengiant grindinį šildyma kloti Wavin Tigris Alupex vamzdžius galima visais įprastiniais klojimo 
būdais. Dėl nedidelio linijinio šiluminio plėtimosi Wavin Tigris Alupex vamzdžiai nesusiduria su problemomis, 
kylančiomis dėl mechaninių apkrovų ilgalaikio darbo režimo metu. Galima rinktis tokią klojimo formą, kuri jūsų 
nuožiūra geriausiai tiks atitinkamos vietos ypatumams ar labiausiai atitiks namo gyventojų pageidavimus: 
- vamzdžių tiesimas spirale. Spiralės formos konstrukcija su grįžtamąja juosta šildymo žiedo centre. Dėl išbalansuoto 
klojimo pasiekiamas labai tolygus šilumos paskirstymas (1 pav.). Prie vitrinų ar išorinių sienų gali būti mažinamas 
atstumas tarp klojamų vamzdžių (2 pav.). 
- tradicinis vamzdžių tiesimas. Gyvatės formos konstrukcija su grįžtamąja juosta šildymo ciklo pabaigoje. Šildymo žiedo 
pradžioje gaunama didesnė temperatūra (3 pav.). Prie vitrinų ar išorinių sienų gali būti mažinamas atstumas tarp 
klojamų vamzdžių (4 pav.). 
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53.    Grindų paviršiaus temperatūros apskaičiavimas.  
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IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
54.    Šios  UAB Wavin Baltic parengtos ir Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintos Statybos taisyklės įsigalioja 
įmonei tapus Lietuvos statybininkų asociacijos arba Statybos taisyklių elektroninės sistemos „STATAI“ nare ir Statybos 
taisykles patvirtinus įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu. 
55.    Galiojančia elektroninės Statybos taisyklių sistemos dokumento versija pagal nutylėjimą laikoma sutarties su 
Užsakovu pasirašymo metu galiojanti naujausia STATAI sistemoje patvirtinta elektroninė Taisyklių versija, nebent 
kitaip būtų nurodyta sutartyje. Galiojančia popierine Taisyklių versija laikoma konkreti vadovo patvirtinta versija. 
56.    Visi ginčai tarp Rangovų ir Užsakovų dėl šių taisyklių taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka. 

 

 178 pav. Statybos taisyklės ,,Wavin plastikinių vandentiekio ir šildymo vamzdynų sistemos pastatuose"  

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.WAVIN.LT 

Wavin internetinėje svetainėje galima rasti informacijos apie įmonę, vamzdžių, jungiamųjų 

dalių, armatūros, prietaisų, įrangos, aparatūros, įrankių, sujungimų sandarimo  medžiagų naujoves. 

Susipažinti su Wavin technologijų ir naujovių įmonės mokslinius tyrimais, pamatyti siūlomus 

gaminius, jų kainas ir rasti gaminių pardavimo vietas. Be to, galima pasižiūrėti reprezentacinių 

projektų su įrengtomis plastikinių vamzdžių sistemomis Lietuvoje ir kitose šalyse fotografijų 

galeriją, filmą apie Wavin naujoves.    

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.ARTAKIJA.LT 

UAB ,,Artakija” interneto svetainėje galima rasti siurblių, vandens šildytuvų, skaitiklių, 

katilų, filtrų katalogus, kuriuose pateikti įrenginių techniniai duomenys, kainos, naudojimo sritys, 

http://www.wavin.lt/
http://www.artakija.lt/
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darbo saugos bei personalo kvalifikacijos reikalavimai, surinkimo, instaliavimo, paleidimo, 

aptarnavimo, instrukcijos, be to, kataloge yra įrenginių ir jų surinkimo schemos ir brėžiniai. 

 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.SANISTAL.LT 

Įmonė ,,Sanistal” internetinėje svetainėje galima rasti įmonės teikiamų paslaugų ir produktų 

grupių aprašus bei pačių produktų detalias techninių savybių charakteristikas. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.JAUKURAI.LT 

UAB ,,Jaukurai” interneto svetainėje galima rasti detalius santechnikos ir inžinerinių sistemų 

produktų katalogus, kuriuose yra prekių aprašymai, atsiliepimai apie jas, techniniai parametrai, 

pateikto prekių nuotraukos. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.REMS.LT 

Rems interneto svetainėje galima rasti katalogą vamzdžių pjovimo, montavimo, išbandymo, 

taip pat lenkimo, vamzdžių ir kanalų valymo, plastikinių vamzdžių suvirinimo įrankių ir įrenginių 

pasiūlymus. Pateiktos įrankių ir įrenginių naujovės, jų eksploatacijos instrukcijos, katalogai, 

darbuotojų saugos pasai. Kiekvienas įrankis ir įrenginys pristatomas video filmukais. 

Pateiktos schemos ir nuotraukos, siūlomos produkcijos video medžiaga.   

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.GITANA.LT 

UAB ,,Gitana” internetinėje svetainėje galima rasti vamzdžių kirpimo ir pjovimo, lenkimo, 

sujungimo, testavimo, diagnostikos, suvirinimo, priežiūros ir valymo įrankių ir įrenginių katalogą. 

Jame pateikti detalūs duomenys apie įrankių ir įrenginių technines savybes. 

 

INTERNETO SVETAINĖ: WWW.ROTHENBERGER.COM 

Internetinėje svetainėje galima rasti vamzdžių kirpimo ir pjovimo, lenkimo, sujungimo, 

testavimo, diagnostikos, suvirinimo, priežiūros ir valymo įrankių ir įrenginių katalogą. Jame pateikti 

detalūs duomenys apie įrankių ir įrenginių technines savybes. 

  

 

 

 

http://www.sanistal.lt/
http://www.jaukurai.lt/
http://www.rems.lt/
http://www.gitana.lt/
http://www.rothenberger.com/
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3 MOKYMO ELEMENTAS. IŠARDOMŲ IR NEIŠARDOMŲ VAMZDINIŲ MAZGŲ 

SUJUNGIMO, SISTEMŲ IR PRIETAISŲ REMONTO DARBŲ ATLIKIMAS BEI KOKYBĖS 

VERTINIMAS UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” 

 

3.1. UAB „SANTECHNINIAI DARBAI” TECHNOLOGINĖS KORTELĖS: „STATINIO 

NUOTEKŲ ŠALINTUVO SISTEMOS MONTAVIMAS IŠ POLIPROPILENO VAMZDŽIŲ 

IR FASONINIŲ DALIŲ (PVC, PP)”, „SANITARINIŲ PRIETAISŲ MONTAVIMAS“, 

„ŠALTOJO VANDENTIEKIO VAMZDYNŲ MONTAVIMAS”, „VANDENTIEKIO 

SISTEMŲ MONTAVIMAS IŠ POLIPROPILENO VAMZDŽIŲ” 
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179 pav. Technologinė kortelė ,,Statinio nuotekų šalintuvo sistemos montavimas iš polipropileno vamzdžių ir fasoninių 

dalių (PVC, PP)" 
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180 pav. Technologinė kortelė ,,Sanitarinių prietaisų montavimas" 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

957 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

 

 

 



Statinių vandentvarkos sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų mokymo programos medžiaga 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

958 

                                              Mokymų medžiaga 

 

 

181 pav. Šaltojo vandentiekio vamzdynų montavimo technologinė kortelė 
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182 pav. Vandentiekio sistemų montavimo iš polipropileno vamzdžių technologinė kortelė 
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3.2. SANITARINIŲ PATALPŲ ŽMONĖMS SU NEGALIA ĮRENGIMO TAISYKLĖS 
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183 pav. Sanitarinių patalpų žmonėms su negalia įrengimo taisyklės 
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3.3. VONIOS, UNITAZO, KRIAUKLĖS, DUŠO PADĖKLO IR KABINOS MONTAVIMO 

INSTRUKCIJOS 
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183 pav. Vonios montavimo instrukcija 
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184 pav. Unitazo montavimo instrukcija 
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185 pav. Plautuvės montavimo instrukcija 
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185 pav. Dušo padėklo montavimo instrukcija 
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186 pav. Dušo kabinos montavimo instrukcija 
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4 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS 

 

4.1. UŽDUOTIES (OPERACIJOS ATLIKIMO) APRAŠYMAS 

  

Užduoties objektas – išardomi ir neišardomi vamzdiniai mazgai, sanitariniai prietaisai. 

 

Užduoties tikslas – mokėti pakeisti senus vamzdynus naujais, sumontuoti naujus sanitarinius 

prietaisus. 

 

Užduočiai atlikti reikės: santechniko įrankių ir įrangos, sandarinimo medžiagų, vamzdžių presavimo 

ar suvirinimo įrangos. 

 

Užduoties atlikimo aplinka / sąlygos – renovuojamos patalpos, sanitarinės patalpos, mazgai. 

 

Užduoties atlikimui reikalinga technologinė dokumentacija: aukštų planai su vandens tiekimo ir 

nuotekų šalinimo tinklais, sanitarinių patalpų ir prietaisų išsidėstymo vietomis, technologinės 

kortelės, sanitarinių prietaisų montavimo instrukcijos. 

 

Užduoties aprašymas: 

1. Savarankiškai išmontuoti senus vamzdynus ir pakeisti naujais: pritvirtinti vamzdžius prie 

sienų, sumontuoti prietaisines alkūnes, ventinius. 

2. Sanitarinius prietaisus išdėstyti ir sumontuoti pagal brėžinius, montavimo normas bei 

sanitarinių patalpų žmonėms su negalia įrengimo taisykles ir normas. 
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4.2. ATLIKTO DARBO VERTINIMO KRITERIJAI 

  

 

Vertinimo kriterijai: 

 

 Užduodis atlikta iki pabaigos per jai skirtą laiką. 

 Užduotis atlikta kokybiškai, laikantis technologinės dokumentacijos reikalavimų. 

 Užduotis atlikta pagal pateiktą savarankiškos užduoties aprašymą, sanitariniai prietaisai 

veikia tinkamai, sujungimai sandarūs. 

 Užduotis atlikta savarankiškai. 
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PRIEDAI 

 

1 priedas. Video medžiaga. 

 

 

 

 

 

 


