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PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

PROJEKTO DALIES BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil.nr.: Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 
1  011/16-TDP-VN-PDŽ Statinio projekto sudedamųjų dalių žiniaraštis 1 psl. 
2  011/16-TDP-VN-BDŽ Tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis 1 psl. 
3  011/16-TDP-VN-AR Aiškinamasis raštas 2 psl. 
4  011/16-TDP-VN-TS Techninės specifikacijos 3 psl. 
5  011/16-TDP-VN-MŽ01 Statybos produktų, įrenginių ir darbo sąnaudų 

žiniaraštis. Vandentiekis 2 psl. 

 
PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
Brėž.nr.: Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

011/16-TDP-VN -01 0 Rūsio  planas. Vandentiekis. 1 lapas 
011/16-TDP-VN -02 0 Pirmo aukšto  planas. Vandentiekis. 1 lapas 
011/16-TDP-VN -03 0 Antro aukšto planas. Vandentiekis. 1 lapas 
011/16-TDP-VN -04 0 Trečio aukšto planas. Vandentiekis. 1 lapas 

 
PRIEDAI 

  PRIEDAI  
1  011/16-TDP-VN-PR01 Projektavimo užduotis 32 psl 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. NORMINIAI DOKUMENTAI 
 
STR 2.07.01:2003  - Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai. 
STR 1.05.06:2010 – Statinio projektavimas. 
RSN 26-90 - Vandens vartojimo normos. 
Pastato karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005.06.28 

įsakymu, Nr.4-253. 
 
2. VANDENTIEKIS 
 
Modernizuojamam pastatui atliktas karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemų modernizavimo 

projektas. Esami karšto ir cirkuliacinio vandentiekio stovai ir magistralės demontuojamos. Esamos atšakos nuo 
stovų iki sanitarinių prietaisų paliekami. Keičiami butuose karšto vandens skaitikliai naujais, su  duomenų 
perdavimu ir kaupimu į bendrą patalpą. Skatikliai turi funkcijuototi su šilumos apskaitos priėjimo ir duomenų 
saugojimo projektuojamais prietaisais (duomenų priėmęjai, centralė) (žr. Šildymo dalis). Skaitiklių vietos, 
tikslinamos darbų vykdymo metų kiekvienam butui atskirai.  

Pastato modernizavimo metu atidengiamos esamos inžinerinių šachtų sienutės. Atlikus vamzdynų 
pakeitimo darbo šachtos uždengiamos ir užtaisomos. 

Magistraliniai vamzdynai bei stovai suprojektuoti iš presuojamų galvanizuotų būdu cinkuotų vamzdžių. 
Magistraliniai vamzdynai suprojektuoti  pastato rūsio palubėje, stovai – esamose inžinerinėse šachtose. Visi 
naujai projektuojami vamzdynai numatyti demontuojamų vamzdynų vietose. Plieniniai vamzdžiai izoliuojami 
40 mm storio akmens vatos su al. folija šilumos izoliacijos kevalais.  

Vandentiekių stovų apačioje, rūsio patalpų palubėje, suprojektuota uždaromoji ir nudrenavimo 
armatūra. Kiekviename cirkuliaciniame stove, ne toliau kaip 1 m nuo cirkuliacinio kontūro magistralės, 
suprojektuoti termostatiniai temperatūros reguliatoriai su dezinfekcijos modeliu ir termometru, nustatymas - 
45°C. 

 Vonių patalpose suprojektuoti nauji rankšluosčių džiovintuvai, pajungiami su rutuliniais čiaupais ir 
termostatais (nustatymas - 40°C), kurie turi būti prijungti lygiagrečiai prie karšto vandens sistemos tiekimo ir 
cirkuliacinio stovų.  

Rengiant techninį darbo projektą, nebuvo galimybės rūsyje patekti į visas patalpas, kuriose pakloti 
magistraliniai tinklai, vykdant darbus ir pastebėjus neatitikimus tarp techninio darbo projekto ir esamos 
situacijos, būtina tikslinti. 

  
3. VANDENS IR NUOTEKŲ SKAIČIAVIMAS 
3.1 VANDUO 
Suvartojamo vandens kiekis paskaičiuotas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų 

šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ ir RSN 26-90 „Vandens vartojimo 
normos“ nurodyta metodika ir nurodytais vandens kiekiais.  
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 ŠALTAS 
VANDUO 

KARŠTAS 
VANDUO 

SUMINIS 

Maksimalus sekundės debitas q (l/s); 0,86 0,95 1,60 
Maksimalus valandinis debitas q (m³/h); 1,79 2.01 3,42 
Vidutinis per valandą sunaudojamo vandens 

suminis debitas )/( 3
.

hmq sum
vidh

 
0.83 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1 PAGRINDINĖS SANITARINĖS SISTEMOS 
Kad užtikrinti higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos ir kitus reikalavimus, šiame projekte objektui 

projektuojamos šios sanitarinės sistemos: 
 karšto vandentiekio; 
 cirkuliacinio vandentiekio; 
 
2 VANDENTIEKIS 
2.1 MEDŽIAGOS IR GAMINIAI. PLIENINIAI CINKUOTI PRESUOJAMI 

VAMZDŽIAI 
karštojo ir cirkuliacinio vandens tiekimo magistraliniai vamzdynai ir stovai numatyti iš plieninių cinkuotų 

presuojamų vamzdžių. Vamzdžiai pagal ISO 65 iš plieno Fe33 SFS200 skirti transportuoti geriamos kokybės 
vandenį iki 2000C temperatūros, ir esant vidiniam slėgiui 1,0P1,6MPa. Jie turi turėti ištisinį cinko paviršių, ne 
mažesnį 20 mikronų storio. Vamzdžių paviršius turi būti be purslų ir pašalinių intarpų. Išorės paviršiuje leistinos 
atskiros fliusinės dėmės ir šiurkštumai. Vamzdžių galai privalo turėti statmeną ašiai pjūvį. Leistinas nukrypimas 
nuo ašies 20. Vamzdžio įlinkis per ašį neturi viršyti 2 mm, kai vamzdžio skersmuo iki 20mm. ir 1,5 mm, 
didesnio skersmens vamzdžiams. Plieniniai vamzdžiai jungiami presavimo būdų nauduojant cikuoto plieno 
presuojamas jungtis. 

Sąlyginiams vamzdžių skersmenims taikomos DIN standartų ISO rekomendacijos (DIN 2458 ir DIN 17100 
ar analogiški). 

Sąlyginis (Dsąl.) ir išorinis (D0) anglinio plienovamzdžių skersmuo 
 

 
 

2.2 VAMZDYNŲ ARMATŪRA 
2.2.1 KOROZIJAI ATSPARŪS VENTILIAI 
Skirti montuoti vamzdynuose 15 iki 100mm, transportuojančiuose vandenį iki 1100C, darbiniu slėgiu 

iki 1,6 MPa, išbandomi 2,4 MPa slėgiu. 
Tiekiamo vandens maksimali temperatūra - 950C. 
 
2.2.2 TERMOSTATINIS TEMPERATŪROS REGULIATORIUS 
Tai termostatinis tiesioginio veikimo proporcinis ventilis. Jis palaiko temperatūrinį balandą karšto vandens 

sistemose, kai temperatūros ribos siekia 40-60°C. Jis skirtas temperatūrai matuoti ir turi apsaugą nuo 
nepageidaujamos įtakos. Komplektuojamas su dezinfekcijos moduliu ir termometru. 

Maks. Darbinis slėgis 10 bar. 
Bandomasis slėgis 16 bar.  
Maksimali srauto temperatūra 100°C. 
 
2.2.3 VANDENS IŠLEIDIMO ĮTAISAS 
Vandens išleidimo įtaisas susideda iš rutulinio ventilio ir vamzdyno. Iš atskirų šalto vandentiekio sistemos 

vamzdynų vanduo išleidžiamas ir trišakio su kamščiu pagalba. 
Reikalingą vandens išleidimo priemonių skaičių įvertina rangovas. 
2.2.4 nuorinimo vožtuvas 
Nuorinimo vožtuvas montuojamas aukščiausioje tinklo vietoje. Susikaupus vamzdyne orui, gumuotas 

rutulys nusileidžia ir vožtuvas atsidaro. Vamzdyno atšaka ir uždaromosios sklendės skersmuo turi būti ne mažesni 

Dsąl 10 15 20 25 32 40 50 (65) 80 100 
D0 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 (76.1) 88.9 114.3 
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negu nuorinimo vožtuvo nominalus skersmuo. Uždaromasis ventilis leidžia bet kuriuo laiku patikrinti nuorinimo 
vožtuvo funkcionalumą, išardyti ar prijungti nuorinimo mazgą. 

Prieš nuorinimo vožtuvo įrengimą, būtina praplauti vamzdyną, kad nešvarumai  neužkimštų nuorinimo 
vožtuvo. 

Naudojamas automatinis nuorinimo vožtuvas, slėgio klasė PN1- PN 16. Korpusas – plienas, padengtas 
epoksidiniais milteliais. Visos mechaninės detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos. Kai vamzdynas 
pripildomas, oras turi būti išleidžiamas dideliais kiekiais. Normalaus darbo metu, vožtuvas turi palaikyti 
suspausto oro pagalvę tarp sandarinimo sistemos ir vamzdyno skysčio ir išleisti jį mažais kiekiais. 

Automatinis nuorinimo vožtuvas jungiamas sriegiu. Vidinio sriegio antgalis sustiprintas nerūdijančio 
plieno antgaliu. Vožtuvas montuojamas vertikaliai, su atjungimo sklende. 

Automatinis nuorinimo vožtuvas turi būti skirtas karštam vandeniui. 

2.2.4 KARŠTO VANDENS SKAITIKLIAI. 
Karšto vandens skaitikliai butams skirti karšto vandens apskaitai su galimybe perduoti duomenis. 

Naudojami geriamo vandens kiekiui matuoti.  
Skaitiklis turi būti “sauso” tipo, atsparus magneto poveikiui. Skaitiklis gali būti montuojamas tiek 

horizontaliai, tiek vertikaliai. Skaitiklis matuoja ir fiksuoja pratekėjusio vandens kiekį. 
Debito ribos:   Didžiausias 3,0 m3/h; 
   Vardinis 1,5 m3/h; 
   Mažiausias 0,03 m3/h; 
Slėgis PN:   10 bar; 
Sąlyginis skersmuo DN:  15 mm; 
Ilgis:   110 mm; 
Darbinė temperatūra:  5-30 °C (šalto vandens skaitikliams); 5-90 °C (karšto vandens 

skaitikliams); 
Vandens skaitiklių duomenis turi būti surenkami, naudojant impulsinių signalų keitiklius į M-Bus 

standartą. 
 
2.3 VAMZDYNŲ MONTAVIMAS 
Horizontalūs vamzdynai tiesiami 0,002 - 0,005 nuolydžiu į sanitarinių prietaisų arba vandens išleistuvų 

pusę. Vandeniui išleisti žemutinėse tinklų vietose įmontuojami vandens išleidėjai. Vamzdynų posūkiai daromi 
naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdį. Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies 
daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui. Atstumas tarp šaltojo ir karštojo vandentiekio vamzdžių šviesoje turi būti 
80 mm. Atstumas nuo statybinių konstrukcijų iki izoliuotų vamzdžių šviesoje turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. 
Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas metaliniame arba 
plastikiniame dėkle, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu. Dėklo vidinis skersmuo turi būti 10 – 20 mm 
didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, o tarpas tarp jų užtaisytas nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio 
linijiniam plėtimuisi. Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur 
būtina pagal montavimo ir eksploatavimo sąlygas. Armatūrai tvirtinimo atramos įrengiamos atskirai. Armatūra 
ant horizontalių vamzdynų įrengiama taip, kad suklys būtų nukreiptas vertikaliai ir horizontaliai ant vertikalių 
vamzdynų. 

Horizontalių ir vertikalių vamzdžių tvirtinimas. Atstumai tarp atramų. 
Vamzdžio skersmuo mm. Maksimalus atstumas tarp atramų  m. 
1/2// - 1  1/2// 2,5 
2//  3,0 
2 1/2// - 4// 4,0 

 
Prieš montuojant įsitikinti, kad vamzdžiai sujungimų vietose neįlinkę, jų paviršius nepažeistas. Jei 

pastebite, kad vamzdžio išorinis paviršius pažeistas, apsaugokite jį specialia izoliacija. 
 
2.4 BANDYMAS 
Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Vamzdynų izoliavimas, tiesimo 

vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. 
Pastato šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekių sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki 

vandens ėmimo armatūros sumontavimo. Sistema privalo būti užpildyta vandeniu bent 24 val. iki pradedant 
bandymą slėgiu. Turi būti iš visos sistemos išleistas oras. Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose 
teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis turi viršyti ribinį darbinį slėgį 1,5 karto. Užpildžius vamzdyną 
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geriamos kokybės vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 2 val., apžiūrint vamzdyną bei 
sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebėta nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Be to, 
slėgis neturi sumažėti daugiau kaip 0,2 bar.  

Pasibaigus bandymui vanduo iš vandentiekio sistemų išleidžiamas. 
 
2.5 VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS 
2.5.1 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 
Karštas ir cirkuliacinis vandentiekis izoliuojamas akmens vatos kevalais su aliuminio folija. 
Visos medžiagos turi būti tinkamos eksploatacijai esant projektinėms temperatūroms, neturi skatinti 

korozijos ar kokiu nors kitu būdu paveikti izoliuojamus paviršius, tiek sausoje tiek drėgnoje būsenoje.  
Visos medžiagos turėsiančios sąlytį su oro srautu turi būti nedegios ar sunkiai degios.  
Kiekviena į objektą pristatyta pakuotė ar standartinis izoliacijos ar priedų konteineris turi būti pažymėtas 

gamintojo antspaudu arba ant jų turi būti pritvirtinta lentelė su gamintojo pavadinimu bei medžiagos aprašymu.  
Užtikrinti jog šilumos laidumo reikšmės yra pagal BS 874 ir BS 2972. 
Atitiktų BS 476 dalis 7, klasė 1. 
 
ŠILUMOS IZOLIACIJOS KEVALAI SU ALIUMINIO FOLIJOS DANGA 
Standartas - BS 3958 Dalis 4.  
Vardinis tankis - 80 kg/m3 to 120 kg/m3.  
Storis - 20mm iki 100mm.  
Šilumos laidumas - neviršyti 0.038 W/mK prie vidutinės temperatūros 50ºC.  
Paviršius - armuota aliuminio folija. 
Storis - kaip nurodyta medžiagų žiniaraščiuose 
 
2.5.2 IZOLIAVIMO DARBAI 
Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi būti sausas ir 

švarus- nuvalytos dulkės, rūdys, tepalai, sriegimo drožlės ir kiti nešvarumai. 
Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neizoliuoti naudojant izoliacinių medžiagų ir gaminių 

atkarpas, kai tinka visas gaminys. 
Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis žemesnės negu 160C temperatūros skystį ar dujas, jo 

izoliacijos garo barjeras turi būti ištisinis ir nepertrūkęs. Užsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip pat nuo 
rasojimo turi būti izoliuotos vamzdžių atramos, laikikliai ir kitos laikančios metalinės dalys mažiausiai 15 mm 
atstumu. 

Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo į atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kurių ilgis iki 900 
mm, gali būti neizoliuojamos. 

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais. 
Uždėti izoliacinį kevalą ant vamzdžio, užsandarinti išilginį sujungimą sandarinimo juosta. Izoliuojant šaltą 

vamzdyną, užsandarinti izoliacijos galus specialia garui nelaidžia mastika. Taip pat izoliuoti metalines atramas, 
laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas. Prieš montuojant izoliaciją, pritvirtinti elektros šildymo kabelius. 

 
3. KONSTRUKCIJŲ KIRTIMAS VAMZDŽIU 
Vamzdžiui kertant konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus dėklas ar kitas įtaisas, 

leidžiantis vamzdžiui viduje šiek tiek judėti. Kad futliaras išlaikytų reikiamą formą, prieš betonuojant vamzdis 
pertraukiamas per jį. 
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Vandentiekis 0 
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įmonės kodas 171668992 
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EILĖS 
NR. 

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS 

ŽYMUO 
TEC. SPEC. 

MATO 
VNT. 

KIE
KIS 

VNT. 

PAPILD
OMI 

DUOME
NYS 

1 2 3 4 5 6 
VANDENTIEKIS 

ESAMŲ VANDENTIEKIO TINKLŲ DEMONTAVIMAS 
1.  Plieninis vamzdis, d15-d40  m 400  
2.  Uždaromoji armatūra  kompl 1  
3.  Esamos izoliacijos demontavimas  kompl 1  

KARŠTAS  IR CIRKULIACINIS VANDENTIEKIS T3, T4 

4.  
Plieninis cinkuotas presuojamas vandentiekio vamzdis d15 
su 40 mm akmens vato izoliacijos kevalas su aliuminio 
folija 

p.2.1. m 86,0  

5.  
Plieninis cinkuotas presuojamas vandentiekio vamzdis d20 
su 40 mm akmens vato izoliacijos kevalas su aliuminio 
folija 

p.2.1. m 236,0  

6.  
Plieninis cinkuotas presuojamas vandentiekio vamzdis d25 
su 40 mm akmens vato izoliacijos kevalas su aliuminio 
folija 

p.2.1. m 78,0  

7.  
Plieninis cinkuotas presuojamas vandentiekio vamzdis d32 
su 40 mm akmens vato izoliacijos kevalas su aliuminio 
folija 

p.2.1. m 30,0  

8.  Plieninių cinkuotų presuojamų vandentiekio vamzdžių 
fasonines dalys  p.2.1. kompl. 1  

9.  Metaliniai vamzdynų laikikliai   vnt 430,0  

10.  Rutulinis  metalinis ventilis su išardoma jungtimi, PN10, 
5..60°C, d15 p.2.2. vnt 6,0  

11.  Rutulinis  metalinis ventilis su išardoma jungtimi, PN10, 
5..60°C, d20 p.2.2. vnt 10,0  

12.  Rutulinis metalinis ventilis su išardoma jungtimi, PN10, 
5..60°C, d25 p.2.2. vnt 4,0  

13.  Rutulinis metalinis ventilis su išardoma jungtimi, PN10, 
5..60°C, d32 p.2.2. vnt 4,0  

14.  Rutulinis metalinis ventilis vandens išleidimui, d15 p.2.2. vnt 18,0  

15.  

Termostatinis temperatūros reguliatorius, PN16, nustatymo 
diapazonas 35-65°C, d15 Ventillis su termometrų ir 
automatinių (tiesioginio veikimo) šiluminių dezinfekavimo 
modulių. 

p.2.2 vnt 6,0  

16.  

Termostatinis temperatūros reguliatorius, PN16, nustatymo 
diapazonas 35-65°C, d20 Ventillis su termometrų ir 
automatinių (tiesioginio veikimo) šiluminių dezinfekavimo 
modulių. 

p.2.2 vnt 3,0  
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EILĖS 
NR. 

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS 

ŽYMUO 
TEC. SPEC. 

MATO 
VNT. 

KIE
KIS 

VNT. 

PAPILD
OMI 

DUOME
NYS 

1 2 3 4 5 6 

17.  

Nerūdijančio plieno dviejų bangų rankšluosčių džiovintuvo 
(esamo arba naujo – pateikia Užsakovas) pajungimas su 
rutuliniu čiaupu d20 ir termostatu d20, nustatymo 
diapazonas 35-65°C 

 vnt 18  

18.  Automatinis nuorintojas  vnt 9,0  
 KARŠTO VANDENS APSKAITOS BUTAMS 

19.  Ventiliai d20, skirti karštam vandeniui p. 2.2 vnt 18,0  
20.  Ventiliai d15, skirti karštam vandeniui p. 2.2 vnt 18,0  

21.  
Kontrolinis karšto vandens skaitiklis slėgis 1.0MPa d15 su  
duomenų perdavimu į bendrą patalpą, komplekte su 
visomis montavimo ir tvirtinimo detalėmis 

p. 2.2.4 kompl 36,0 
 

22.  Perėjimas d20x15  vnt 18,0  

23.  Esamų karšto vandens skaitiklių demontavimas (grąžinant 
užsakovui)  kompl 18,0  

 KITI DARBAI 
24.  Prisijungimas prie esamų tinklų  kompl 20,0  
25.  Gilzė plieniniam vamzdžiui d15, L-0,3 m.  vnt 18,0  
26.  Gilzė plieniniam vamzdžiui d20, L-0,3 m.  vnt 36,0  
27.  Gilzė plieniniam vamzdžiui d25, L-0,3 m.  vnt 18,0  
28.  Gilzė plieniniam vamzdžiui d32, L-0,3 m.  vnt 2,0  

29.  Vamzdynų hidraulinis bandymas, praplovimas ir 
dezinfekavimas p.2.4 m 430,0  

PASTABOS: 1. Rengiant techninį darbo projektą, nebuvo galimybės rūsyje patekti į visas patalpas, 
kuriose pakloti magistraliniai tinklai, vykdant darbus ir pastebėjus neatitikimus tarp techninio darbo 
projekto ir esamos situacijos, būtina tikslinti. 










































































