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PAGRINDINIAI PROJEKTO PRIVALUMAI 
 
 
Funkcinis parametras 
pagal konkurso S�lygas 
 

 
                          
                                Projekto privalumai  

 
 
P 1 

 
 
Vientisa 
architekt�rin� 
id�ja, bendra 
visam 
kompleksui, 
funkcionalumas, 
lankstumas 
(vidin� pastato 
strukt�ra lengvai 
pertvarkoma, 
kei�iantis 
reikm�ms 
 

 
 
Istorinio Vilniaus Universiteto pastat� komplekso pavyzdžiu NFTMC pastatas 
projektuojamas kaip organiška vidini� kiem� ir komunikacini� erdvi� sistema 
 
Prioritetas teikiamas horizontaliems o ne vertikaliems ryšiams tarp patalp�, tod�l 
pagrindin�s patalpos išd�stomos trijuose aukštuose  
 
Administracin�s ir laboratorij� patalpos planuojamos atskirose funkcin�se 
zonose, tod�l jas galima lengvai pertvarkyti, kei�iantis reikm�ms 
 
Persiliejan�ios komunikacin�s erdv�s apjungia tiek atskiras funkcines zonas tiek 
ir atskirus aukštus, tod�l jose neišvengiamai vykt� �vairi� sri�i� mokslinink� bei 
student� susitikimai ir bendravimas 
 
 

 
 
P 2 

 
 
Urbanistinis 
integralumas, 
prieinamumas ir 
žmoni� sraut� 
mobilumo 
užtikrinimas 
 

 
 
Mažaaukštis NFTMC pastato t�ris organiškai �silieja � aplinkini� mišk� masyv�  
 
Sant�r�s  fasadai formuoja naujosios Mokslo Sl�nio aikšt�s erdv�, ta�iau 
vizualiai nekonkuruoja su pagrindiniu urbanistiniu akcentu – nauj�ja VU 
Biblioteka 
 
Pagrindinis ��jimas projektuojamas iš vidinio kiemo – lokalios viešosios erdv�s, 
greta kurios išd�stomos ir kavin�s bei skaityklos patalpos 
 
Pagrindinio ��jimo kiemas projektuojamas ties gatvi� sankryža, tod�l lengvai 
pasiekiamas iš pagrindini� p�s�i�j� trakt� 
 
Vidiniai kiemai užtikrina ger� vidaus patalp� vizualin� ir funkcin� ryš� su gamta 
 
	kio kiemas vizualiai izoliuojamas – išnaudojant esam� reljefo perkritim� jis 
projektuojamas cokolinio aukšto lygyje 
 
 

 
 
P 3 

 
 
Inovatyvumas 
(nauj� 
technologij�, 
medžiag�, 
architekt�rini�, 
urbanistini� 
sprendim� 
panaudojimas 
 

 
 
Fasad� skaidymas leidžia lanks�iai planuoti patalpas ir panaudoti  �vairias 
išorines patalp� apsaugos nuo saul�s prikaitinimo priemones, kurios sumažina 
pastato eksploatacijos kaštus 
 
Aiški technini� ir aptarnavimo patalp� strukt�ra leidžia labai racionaliai planuoti 
pastato vidaus inžinerines sistemas bei užtikrina nesud�ting� j� eksploatacij�  
 
Organiška pastato architekt�ra kuriama naudojant taisykling� aši� išd�stymo 
sistem� plane, tod�l laikan�ioms konstrukcijoms lengvai panaudojami �vair�s 
surenkami gelžbetoniniai elementai 
 
Surenkam� konstrukcij� panaudojimas užtikrina spart� ir kokybišk� statybos 
proces� 
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ARCHITEKT�RIN� DALIS 
 
ID�JA 
 
Nacionalinio fizini� ir technologijos moksl� centro suk�rimo svarbiausia misija yra sudaryti tinkamas s�lygas 
ne tik moksliniams tyrimams atlikti , bet ir lengvai bendrauti �vairi� sri�i� mokslininkams bei studentams. Trij� 
aukšt� taisyklingo plano pastatas su vidini� kiem� sistema bei persiliejan�iomis bendrosiomis erdv�mis 
sudaro puikias darbo ir bendravimo galimybes, yra lengvai planuojamas ir sklandžiai �sikomponuoja � sklyp� 
supan�ius pušynus. 
 
SKLYPO PLANAS 
 
Pastatas komponuojamas pagal esamos ir perspektyvin�s gatv�s perimetr�. Pagrindinis ��jimas 
suprojektuotas iš vidinio kiemo, esan�io prie gatvi� sankryžos. Pirmojo aukšto lygyje dvi kraštin�s  yra 
pakeltos, tod�l kiemo erdv� nat�raliai persilieja su numatomos pagrindin�s Saul�tekio Sl�nio Aikšt�s erdve. 

�jimo kieme išd�stomi masyv�s mediniai suolai, �rengiama nat�ralaus akmens plokš�i� danga, sodinami 
dekoratyviniai želdiniai. Suolai bei želdiniai numatomi ir pagal pietin� sklypo kraštin�. Kiti vidiniai kiemai taip 
pat apželdinami, �rengiamos poilsio zonos. Vidiniai kiemai gal�t� b�ti �rengiami pagal skirting� tematik� ,  
pvz. : Chemik� kiemas, Fizik� kiemas, Lazeri� kiemas ir pan. Atitinkamai juose b�t� kuriami original�s 
meniniai akcentai ir instaliacijos, praturtinantys pastato architekt�rin� išraišk� ir kartu padedantys vizualiai 
geriau identifikuoti planin� pastato strukt�r�.  
	kinis privažiavimas suprojektuotas vakarin�je dalyje, kur, išnaudojant reljefo perkritim�, projektuojamas 
cokolinis aukštas. Šiaurin�je dalyje  numatoma požemin� automobili� saugykla. 
 
FUNKCIJA 
 
Pagrindin� pastato funkcin� karkas� sudaro šiaur�s-piet� bei ryt�-vakar� kryptimis orientuotos vidin�s 
komunikacin�s erdv�s, susikertan�ios ties ��jimo vidiniu kiemu. Greta kiemo išd�stoma kavin� ir skaitykla – � 
šias zonas galima b�t� patekti be kontrol�s, šiltuoju met� laik� kavin� ir skaitykla gal�t� veikti ir kieme.  
Komunikacin�se erdv�se projektuojamos atviros laiptin�s, jungian�ios visus tris pastato aukštus. Šiose 
erdv�se išd�stomos ir magistrant� darbo vietos. Abipus komunikacini� erdvi� projektuojamos laboratorij� bei 
administracin�s (duomen� apdorojimo) patalpos. Šiose komunikacin�se erdv�se tur�t� vykti neišvengiamas 
mokslinink� bendravimas. Didelis vieno aukšto plotas ir taisyklinga plano strukt�ra leidžia labai lanks�iai 
planuoti visas numatomas patalpas.  Vidini� kiem� sistema suteikia galimyb� nat�raliai apšviesti darbo 
patalpas ir koridorius.  Bendrosios erdv�s papildomai apšvie�iamos per stoglangius. 
Cokoliniame aukšte projektuojamas �kio kiemas, greta jo išd�stomos technin�s ir aptarnavimo patalpos. 
Kitos technin�s patalpos �rengiamos antstatuose virš tre�iojo aukšto.  
 
VIDAUS APDAILA 
 
Pagrindin�se vidaus komunikacijos erdv�se grind� danga – monolitinis teracas. Laiptatakiai monolitinio 
apdailinio betono, pakopos – teracin�s. Laipt� bei galerij� tur�klai projektuojami iš spalvoto gr�dinto ir 
laminuoto stiklo su ner�dijan�io plieno laikikliais ir porankiais. 
Perdangos apa�ia bei visos komunikacijos dažomos juodai bei �rengiamos až�rin�s metalin�s 
pakabinamosios lubos. Administracini� patalp� pertvaros surenkamos modulin�s, maždaug pus� j� su 
skaidriu užpildu. Laboratorij� bei kit� patalp� aklinos pertvaros m�rijamos iš betonini� blokeli�, si�l�s 
riev�jamos, paviršius dažomas.  Evakuacini� laiptini� sienos ir laipt� maršai  apdailinio betono.  
Administracin�se ir laboratorij� patalpose apdaila tokia, kaip nurodyta reikalavimuose.  
 
FASADAI  
 
Fasadai projektuojami iš aliuminio-stiklo fasadin�s sistemos. Naudojami skaidr�s bei spalvoti stiklai. 
Perdang� zon� apdailai naudojamas emaliuotas stiklas. Išorinio pastato kont�ro fasaduose išryškinama 
antrojo aukšto juosta su žaliuz�mis nuo saul�s. Pirmo ir tre�io aukšt� juostose priešais fasadin� plokštum� 
projektuojama kintamu ritmu išd�styt� aliuminio profili� eil�, o apsaugai nuo saul�s naudojami išoriniai 
roletai. Pakibusi� t�ri� apa�ios apdailai naudojami aliuminio arba dibondo lakštai, dažyti arba anoduoti. 
Cokolin�s dalies apdaila – monolitinis apdailinis betonas (A0 klas�)    
  
 
 
 
 
 



                     NACIONALINIS  FIZINI�  IR  TECHNOLOGIJOS  MOKSL�  CENTRAS                     720 DEG           
                                                                        

                                     ESKIZINIO  PROJEKTO  AIŠKINAMASIS   RAŠTAS                                              4              

KONSTRUKCIJ� DALIS 

2. NFTMC PASTATO LAIKAN�IOS KONSTRUKCIJOS 
 

2. 1. Konstrukcin� pastato schema ir apkrovos 
 

Pastatas plane projektuojamas netaisyklingos konfig�racijos, ta�iau su taisyklinga konstrukcini� aši� 
sistema.  

 

Pastato matmenys plane ir aukštis:  ilgis-138,2m, plotis-127,00m, aukštis 16,40m.  

Patalp� aukš�iai:  

                               - Cokolinio aukšto aukštis 4,00m, 

  - 1-3 aukšt� aukš�iai 4,00m. 

  - Techninio aukšto aukštis 4,40m. 

Pastatas plane sudalintas � atskirus 5 korpusus, tarp kuri� �rengiamos deformacin�s si�l�s. 

Konstrukcin� schema: Surenkamo G/B karkasinis pastatas. Kolon� žingsnis 4,0m -8,20m. 
Automobili� iškrovimo rampos vietoje kolon� žingsnis 17,25m. 

 Pastato erdvin� standum� užtikrina stand�s monolitiniai mazgai monolitini� 
G/B laiptini� sienos, bei standumo diafragmos. 

Apkrovos: -Naudojimo apkrova grindims cokoliniame aukšte priimta qk=5,0kN/m2, 
Qk=7.0kN. 

 -Naudojimo apkrova grindims pirmame aukšte priimta qk=30,0kN/m2, 
Qk=7.0kN. 
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-Naudojimo apkrova pirmo ir antro aukšto perdangoms priimta qk=20,0kN/m2, 
Qk=7.0kN. 

-Naudojimo apkrova grindims techniniame aukšte priimta qk=10,0kN/m2, 
Qk=7.0kN. 

-Naudojimo apkrova grindims ir perdangoms automobili� saugykloje priimta 
qk=2,50/m2, Qk=20,0kN. 

 

2. 2. Pastato laikan�ios konstrukcijos 
 

o Poliniai pamatai po kolonom ir sienom. Poliai po pastato kolonomis turi b�ti 
suprojektuoti ir �rengti taip, kad perimt� nurodytas apkrovas ir užtikrint�, kad 
pastato deformacijos neviršyt� leistin� dydži�: didžiausias leistinas nus�dimas – 
15 mm, santykinis s�dim� skirtumas tarp atskir� poli� 0,002. 

o Monolitin�s G/B galvenos po kolonomis, betonas C20/25 – XC2 armat�ra S500 
klas�s. 

o Monolitin�s G/B pamat� sijos ant poli� po vidaus monolitin�m G/B sienom, 
betonas C20/25 – XC2 armat�ra S500 klas�s. 

o Surenkamos G/B sta�iakampio skerspj�vio 400x400mm ir 500x500mm, 
kolonos. Betonas C30/37-XC1, armuotos armat�ros karkasais. Išilgin� armat�ra 
S500, skersin� – S500 klas�s. 

o Monolitin�s G/B laiptini� ir lift� šacht� sienos, d=250mm ir pertvaros, d=200mm, 
betonas C20/25 klas�s, sienos armuotos armat�ros S500 tinklais. 

                                              

o Monolitin�s G/B standumo diafragmos, d=250mm, betonas C20/25 klas�s, 
sienos armuotos armat�ros S500 tinklais. 

o Perdang� konstrukcij� sudaro: Kompozicin�s Metalo –G/B sijos, panaudojant 
PEIKKO kompanijos DELTA BEAM sijas, Surenkamos G/B kiaurym�tos, 
d=250mm, d=300mm storio, perdangos plokšt�s, betonas C35/45-XC1, 
armuotos S500 armat�ros lynais.  

o Denginio konstrukcij� sudaro: Kompozicin�s Metalo –G/B sijos, panaudojant 
PEIKKO kompanijos DELTA BEAM sijas, Surenkamos G/B kiaurym�tos, 
d=250mm storio, perdangos plokšt�s, betonas C35/45-XC1, armuotos S500 
armat�ros lynais. Metaliniai statrams�iai parapeto sienut�s formavimui, 
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o Perdang� konstrukcij� virš automobili� iškrovimo aikštel�s prie rampos sudaro: 
G/B surenkamos sijos, ir surenkamos G/B TT, d=800mm storio, perdangos 
plokšt�s.  

o Denginio konstrukcij� virš automobili� iškrovimo aikštel�s prie rampos sudaro: 
G/B surenkamos sijos, ir surenkamos G/B TT, d=800mm storio, perdangos 
plokšt�s 

 

o Monolitin�s G/B laipt� aikštel�s, d=240mm storio, betonas C20/25 klas�s, 
aikštel�s armuotos armat�ros S500 tinklais. 

o Surenkami G/B laipt� maršai, betonas C25/30 klas�s, maršai armuoti armat�ros 
S500 tinklais uždarose laiptin�se ir Monolitiniai G/B laipt� maršai atvirose 
laiptin�se, betonas C25/30 klas�s, maršai armuoti armat�ros S500 tinklais. 
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o Monolitin� G/B atramin� sienut�,  betonas C20/25 – XC2 armat�ra S500 
klas�s, projektuojama šalia pastato ramp� pus�je, jos aukštis kinta nuo 0 iki 
+2,50m. Atramin�s sienut�s konstrukcija- gr�žtiniai poliai po sienute su išleista 
standžia armat�ra ir monolitin� G/B sienut� d=250mm ant poli� viršaus. 

2. 3. Fasado laikan�ios konstrukcijos 
 

o Fasad� laikan�ios konstrukcijos planuojamos iš metalini� vertikali� profili�, 
kurie b�t� tvirtinami prie surenkam� G/B rygeli� �rengt� vis� perdang� 
perimetru. 

 
3. AUTOMOBILI� SAUGYKLOS PASTATO LAIKAN�IOS KONSTRUKCIJOS 

 
 

3. 1. konstrukcin� pastato schema ir apkrovos 
 

Pastatas plane projektuojamas sta�iakamp�s formos. Pastat� sudaro trys požeminiai aukštai. Dalis 
automobili� saugyklos patalp� yra po Fizini� ir Technologij� moksl� centro patalpomis, likusi dalis su 
pandusu automobiliams yra priblokuota prie Nacionalinio Fizini� ir technologij� centro pastato. 

Pastato matmenys plane ir aukštis:  ilgis-101,5m, plotis-38,5, viršaus alt. -1.00, -2A grind� altitud� -
9.10m. Bendras automobili� saugyklos pastato plotas 7659,07m2. 

Patalp� aukš�iai:  

 -2 aukšto aukštis 2,70m, 
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  -1aukšt� aukš�iai 2,70m. 

  Cokolinio aukšto aukštis 2,70m. 

Konstrukcin� schema: Monolitin�s G/B atramin�s sienos pastato perimetru, surenkamo G/B 
karkasas pastato dalyje po Nacionalinio Fizini� ir Technologij� centro pastatu. 
Monolitinis G/B karkasas pastato dalyje už Nacionalinio fizini� ir Technologij� 
pastato rib� ir monolitin�s G/B panduso automobiliams konstrukcijos. Kolon� 
žingsnis 4,0m -8,20m. 

 Pastato erdvin� standum� užtikrina stand�s monolitiniai mazgai monolitini� 
G/B laiptini� sienos, bei standumo diafragmos. 

Apkrovos: -Naudojimo apkrova grindims cokoliniame aukšte priimta qk=5,0kN/m2, 
Qk=7.0kN. 

-Naudojimo apkrova grindims ir perdangoms automobili� saugykloje priimta 
qk=2,50/m2, Qk=20,0kN. 

 

3. 2. Pastato laikan�ios konstrukcijos 
 

o Poliniai pamatai po kolonom ir sienom. Poliai po pastato kolonomis turi b�ti 
suprojektuoti ir �rengti taip, kad perimt� nurodytas apkrovas ir užtikrint�, kad 
pastato deformacijos neviršyt� leistin� dydži�: didžiausias leistinas nus�dimas – 
15 mm, santykinis s�dim� skirtumas tarp atskir� poli� 0,002. 

o Monolitin�s G/B galvenos po kolonomis, betonas C20/25 – XC2 armat�ra S500 
klas�s. 

o Monolitin�s G/B pamat� sijos ant poli� po vidaus monolitin�m G/B sienom, 
betonas C20/25 – XC2 armat�ra S500 klas�s. 

o Surenkamos G/B sta�iakampio skerspj�vio 400x400mm ir 500x500mm, 
kolonos. Betonas C30/37-XC1, armuotos armat�ros karkasais. Išilgin� armat�ra 
S500, skersin� – S500 klas�s. 

o Monolitin�s G/B laiptini� ir lift� šacht� sienos, d=250mm ir pertvaros, d=200mm, 
betonas C20/25 klas�s, sienos armuotos armat�ros S500 tinklais. 

o Monolitin�s G/B standumo diafragmos, d=250mm, betonas C20/25 klas�s, 
sienos armuotos armat�ros S500 tinklais. 

o Perdang� konstrukcij� sudaro: surenkami G/B rygeliai, Surenkamos G/B 
kiaurym�tos, d=250mm, d=300mm storio, perdangos plokšt�s, betonas C35/45-
XC2, armuotos S500 armat�ros lynais.  

o Panduso perdang� konstrukcij� sudaro: monolitin�s G/B, d=250mm storio, 
perdangos plokšt�s, betonas C30/37-XC2, armuotos S500 armat�ros lynais.  

o Monolitin�s G/B laipt� aikštel�s, d=240mm storio, betonas C20/25 klas�s, 
aikštel�s armuotos armat�ros S500 tinklais. 

o Surenkami G/B laipt� maršai, betonas C25/30 klas�s, maršai armuoti armat�ros 
S500 tinklais uždarose laiptin�se, betonas C25/30 klas�s, maršai armuoti 
armat�ros S500 tinklais. 

o Monolitin� G/B atramin� siena pastato perimetru nuo alt. -9.60 iki alt. -1.20,  
betonas C25/30 – XC2, W8 armat�ra S500 klas�s. Atramin�s sienut�s 
konstrukcija- gr�žtiniai poliai d=300mm diametro visu pastato perimetru ir po 
kolonomis ir sienomis ir monolitin� G/B sienut� (lukštas) d=150mm prie poli� iš 
vidin�s pus�s. 
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VIDAUS INŽINERIN�S SISTEMOS 
 

1. BENDRIEJI DUOMENYS IR PROJEKTAVIMO SLYGOS 

Vidiniai šilumos išsiskyrimai 

Žemiau lentel�je pateikiami preliminar�s vidiniai šilumos išsiskyrimai. Projektuojant reikia patikslinti koki� 
�rang� tieks užsakovas ir kokie žmoni� kiekiai bus kabinetuose.  
 
Lentel� Nr.1 

Patalp� paskirtis Apšvietimas, W/m2 Elektros prietaisai, W/m2 
Kabinet� patalpos* 10-15 30-35 
Laboratorijos 10-15 30-50 
Vestibiulis bendrosios patalpos 15 5 
Koridoriai 5-10 5 
* – bendrasis ir taškinis apšvietimas kartu. 

Žiemos ir vasaros lauko oro parametrai vertinti skai�iavimuose 

Žemiau lentel�je pateikiami žiemos ir vasaros lauko oro parametrai Vilniaus mieste: 
 
Lentel� Nr. 2 

Parametras Žiem� Vasar� 
Temperat�ra -23 �C +26,1�C* 

Entalpija -21,9 kJ/kg 53,2 kJ/kg 
* - netaikoma tikslios kontrol�s laboratorij� patalpoms 

Rekomenduojami vidaus oro temperat�ros parametrai pagal atskiras patalp� grupes 

Lentel� Nr. 3 
Patalpos paskirtis žiem� vasar� 

Biur� patalpos  22±1.5 �C 24±1.5 �C 
Laboratorijos* 22±1.5 �C 24±1.5 �C 
Koridoriai  20±1.5 �C Nekontroliuojama 
Tualetai 20±2 �C Nekontroliuojama 
Technin�s patalpos 12±2 �C Nekontroliuojama 
   
* - laboratorijose su specialiais reikalavimais bus palaikomi atitinkamai reikalaujami vidaus oro 
parametrai 
 
   

Lauko oro kiekiai v�dinimui 

Lentel� Nr. 4 
PATALPOS PAVADINIMAS TIEKIAMAS ŠALINAMAS 

Kabinet� patalpos * 10 l/s·žm. 10 l/s·žm 
Laboratorijos** 4 l/s·m2 4 l/s·m2 
Pasitarim� kambariai 10 l/s· m2. 10 l/s· m2 
Koridoriai 0.8 l/s·m2 pagal balans� 
Viešosios erdv�s (holai, magistrant� darbo 
vietos ir pan.) 2 l/s·m2 2 l/s·m2 

WC - 7.5 l/(s·m2) 
Technin�s patalpos - 0.85 l/(s·m2) 

* - atitinkamai kiekvienam kabinetui perskai�iuojama pagal žmoni� skai�i�.  
** - laboratorijose sumontuotos traukos spintos vertinamos papildomai priklausomai nuo j� kiekio, našumo ir 
vienalaikio veikimo koeficiento. 
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2. MECHANIN�S SISTEMOS 

2.1 Šildymo sistemos 
 
Šildymo b�das ir prietaisai laiptin�se, koridoriuose, viešosiose erdv�se ir biur� patalpose 
Naujai projektuojamajame pastate bus numatytas šildymas radiatoriais tiek biuruose, tiek kitose patalpose. 
Biur� dalyje ir koridoriuose radiatoriai bus montuojami po langais, laiptin�se ir technin�se patalpose pagal 
vietos s�lygas. Visi radiatoriai bus montuojami su termostatiniais ventiliais ir prijungiami iš apa�ios (biur� 
dalyje) arba iš šono (technin�se patalpose ir pan.). Viešosiose erdv�se, ten kur tai bus racionalu, bus 
numatyta radiatoriai arba ventiliatoriniai konvektoriai. 
 
Šildymo b�das ir prietaisai laboratorij� korpusuose 
Laboratorij� patalpose numatyta, kad patalpos bus šildomos oru naudojant kintamo oro kiekio blokus VAV su 
šildymo papildoma sekcija. VAV �rengini� darbas bus valdomas priklausomai nuo traukos spint� darbo 
režimo (�jungus traukos spintas bus didinamas tiekiamojo oro kiekis � laboratorijos patalpas taip, kad išlaikyti 
balans� tarp tiekiamojo ir šalinamojo oro).  
 
Elektrinis šildymas 
Šildymo elektriniais radiatoriais bus stengiamasi nenaudoti, nebent ekonomiškai tai b�t� racionalu. Elektriniai 
radiatoriai bus numatyti serverin�se ir elektros skydin�se bei kitose patalpose, kur vandeniniai šildymo 
radiatoriai negali b�ti naudojami d�l patalpose vykdomos veiklos specifikos. 

Bazin� šilumos tiekimo sistema 

 
Bus numatyta nepriklausoma nuo šilumos tinkl� hidraulinio režimo šildymo sistema su plokšteliniais 
šilumokai�iais. Šilumos punktas bus �rengtas cokoliniame aukšte. Šilumos punktas bus projektuojamas taip, 
kad atskirti šilumos tiekimo linijas ir/arba atskirai apskaityti tiekiamos šilumos kiek�  kiekvienam iš  centro 
vartotoj� organizacij�: 

� Pastato administracija; 
� VU; 
� FTMC; 
� VGTU; 

 
Siekiant taupyti pastato energijos s�naudas pereinamuoju m�t� laikotarpiu (rudens ir pavasario sezonai, kai 
lauko oro temperat�ra yra ne žemesn� nei -5oC) šilumin�s energijos gamybai numatoma naudoti orinius 
šilumos siurblius (žr. platesn� aprašym� v�sinimo dalyje). Šilumos siurbliai bus numatyti ruošti šilumneš� 
v�dinimo sistemoms, karštam vandeniui bei pagal galimybes radiatorinio šildymo sistemai. Pastato valdymo 
sistema automatiškai parinks šilumos tiekimo šaltin� siekiant maksimalaus ekonominio efekto nežeminant 
komforto lygio pastate. 
 
Pagrindiniai privalumai instaliuojant vanduo-oras tipo šilumos siurblius: 

� Mažesn�s investicijos palyginus su gruntas-vanduo šilumos siurbliais; 
� Nereikalinga �rengin�ti kolektori� ar gr�žti gr�žinius žem�je; 
� Paprastas instaliavimas; 
� Tylus šilumos siurblio darbas; 
� Aukštas ilgalaikio veikimo efektyvumo koeficientas (ESEER >3 ); 
� 
renginiai pilnai pritaikyti duomen� ir komand� perdavimui iš ir � pastato valdymo sistem�; 

 
Visi magistraliniai vamzdynai vedžiojami šachtose, atšakos iki kolektorini� d�žu�i� bus paklotos 
koridoriuose, o atšakos nuo kolektorini� d�žu�i� iki šildymo prietais� vamzdynas klojamas ant perdang� 
arba virš pakabinam�j� lub�. Visi vamzdynai kur tai b�tina bus izoliuojami šilumine izoliacija (techniniai 
parametrai bus pateikiami projektuojant). 
 

Šildymo sistem� stov� pravedimo šachtos bus tikslinamos projektuojant. Stovai bus montuojami iš juodo 
metalo vamzdyn�, o atšakos iš plastiko vamzdyn�. 
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Projektuojant skirstomuosius tinklus, nuo šilumos punkto iki atskir� šildymo sistem�, bus taikoma kintamo 
srauto sistema. Tokios sistemos eksploatavimas yra ekonomiškai pagr�stas, kadangi sistemoje cirkuliuoja tik 
toks šilumnešio kiekis, kokio reikia užtikrinti pastato šildymo poreikius konkre�iu laikotarpiu. Numatyti atskiri 
šilumos tiekimo kont�rai radiatorinio šildymo sistemoms ir v�dinimo �rengini� šildymo sekcij� prijungimui. 
 
Bendrojo naudojimo patalp� šilumin�s energijos suvartojimas nustatomas pagal komercinio skaitiklio 
esan�io šilumos punkte rodmenis, �vertinant suminius kontrolini� skaitikli� duomenis. Kontroliniai šilumos 
apskaitos skaitikliai statomi kiekviename aukšte prie šildymo stov� atšak� stambiems vartotojams. 
Duomenys iš kontrolini� šilumos skaitliuk� surenkami automatiškai ir perduodami � pastato valdymo sistem�. 
 
Šilumnešio temperat�riniai parametrai bus tikslinami projektuojant, ta�iau preliminariai maksimaliai 
numatoma šilumnešio temperat�ra 70-50oC radiatorinio šildymo sistemoje (kai naudojamas šilumnešis iš 
šilumos punkto) ir 80-60oC v�dinimo �rengini� kont�re 
 
Ties ��jimais � pastat� projektuojamos oro užtvaros su vandeniniu arba elektriniu (kur tai ekonomiškai 
tikslinga) šildymu. Oro užtvaros su vandeniniu šildymu jungiamos prie bendro šilumos tiekimo kont�ro ir 
apr�pinamos dviej� eig� reguliavimo vožtuvais. 
 
 

2.2 V�sinimas 
 
Biur� patalp� v�sinimas 
D�l s�kmingai parinktos pastato fasado konstrukcijos, biur� patalpos gaus mažesne šilumin� apkrov�, o tai 
leidžia instaliuoti mažesn� v�sinimo galingum� bei numatyti ekonomišk� v�sinimo princip� panaudojus 
v�sinimo sijoms.  
 
Šiuo atveju si�loma instaliuoti aktyvines v�sinimo sijas, t.y. sijos skirtos ir šviežio oro padavimui � patalp� ir 
patalpos oro v�sinimui (kaip tai parodyta paveiksluose žemiau):  
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Paveikslas Nr. 1 v�sinimo sijos vaizdas ir principin� schema 
 

Paveikslas Nr. 2 Oro sraut� pasiskirstymas naudojant v�sinimo sijas 
 
Pagrindiniai privalumai naudojant aktyvines v�sinimo sijas: 

� Nedidelis sijos aukštis (nereikia didel�s erdv�s virš pakabinam� lub�, nors galima ir atvirai montuoti 
– lanks�ios instaliavimo galimyb�s); 

� Išvengiama staigaus v�saus oro kritimo (geresnis temperat�rinis komfortas), geresnis oro 
paskirstymas patalpoje; 

� Aukštesni šaltnešio parametrai, tod�l mažesn� apkrova šaldymo �renginiam, bei proporcingai 
mažesn�s elektros s�naudos; 

� N�ra joki� judan�i� detali� (t.y. varikli� kaip ventiliatoriniuose konvektoriuose), tod�l šaldymo sija 
visai nenaudoja elektros energijos; 
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� Lengva aptarnauti, praktiškai n�ra gendan�i� detali�; 
� Nereikia kondensato nuotek� linij�; 
� Nereikia papildom� difuzori� ar groteli� šviežio oro padavimui; 
� Tylus darbas, nes n�ra joki� varikli�; 

 
Viešosiose patalpose ir kavin�je numatyti kasetiniai ventiliatoriniai konvektoriai, nes �ia planuojamos 
didesn�s šilumin�s apkrovos ir greitesnis šilumin�s apkrovos keitimasis. 
 
Kaip centriniai v�sinimo �renginiai bus instaliuojami oras-vanduo tipo šilumos siurbliai, kurie šiltuoju met� 
laiku ruoš šaltneš�, o pereinamuoju met� laiku ruoš šilumneš�. Taip pat šaltnešiui ruošti bus naudojamas 
skys�iu aušinami vandens šaldymo agregatai su išorin�mis aušykl�mis, kurios bus pastatyta greta technini� 
patalp� ant stogo. Lauke statomos aušykl�s taip pat bus naudojamos „free cooling“ funkcijai atlikti (žr. 
Aprašym� žemiau). 
 
Numatoma �rengti bendr� šaltnešio gamybos sistem�, kuri bus valdoma iš pastato valdymo sistemos taip, 
kad gauti optimal� s�naud� lyg� ruošiant šaltneš�, t.y bus vertinama: 

� Vidaus �rengini� poreikiai; 
� Optimalaus šaltnešio temperat�ros parinkimas ; 
� „Free cooling“ funkcijos �jungimas; 
� Šilumos nuo v�sinimo sistemos atgavimo valdymas (karštam buitiniam vandeniui ruošti); 

 
Šaltnešis tiekiamas iš centrin�s v�sinimo sistemos � patalpas bus vanduo, o tarp aušykl�s ir vandens 
v�sinimo agregato pirminiame kont�re cirkuliuos etilenglikolio 30% tirpalas. Vandens šaldymo agregat� ir 
šilumos siurbli�  parinkimui pagrindiniai parametrai bus ESEER ir IPLV , kurie parodo agregato darbo 
efektyvum� viso sezono metu, o ne tik esant maksimaliai apkrovai. 
 
Antrinio kont�ro siurbliai – kiekvienas po 50% maksimalaus poreikio - komplektuojami su dažnio keitikliais, 
valdikliais ir sl�gi� skirtumo jutikliu. Siurbli� valdymas grindžiamas pastovaus sl�gi� skirtumo palaikymu ties 
labiausiai nutolusiu vartotoju. Visi šal�io �mimo �renginiai apr�pinami dviej� eig� šaltnešio kiekio reguliavimo 
vožtuvais, o šaldymo sijoms šaltnešis ruošiamas papildomame automatiniame maišymo mazge. V�sinimo 
sistem� stovai bus montuojami šachtose skirtose inžinerini� sistem� trasoms, o tikslios j� vietos bus 
tikslinamos projektuojant. Stovai bus montuojami iš juodo metalo vamzdyn�, o atšakos iki v�sinimo �rengini� 
iš plastiko vamzdyn�. 

Baziniai šaltnešio temperat�ros parametrai antriniame v�sinimo kont�re: 

� V�sinimo sijoms 12-16oC  

� Oro tiekimo/šalinimo sistemoms ir ventiliatoriniams konvektoriams 7-14oC. 

Antriniu kont�ru tiekiamojo šaltnešio temperat�ra reguliuojama automatiškai priklausomai nuo vidaus ir lauko 
oro parametr�. 

Stabiliam šaldymo mašin� darbui užtikrinti pirminiuose kont�ruose bus �rengtos buferin�s talpos, kuri� t�ris 
atitiks sistemos poreikius. 

Sistem� papildymo ir hidrostatinio sl�gio palaikymo reikm�ms parenkami rankiniai siurbliai su talpomis. Visos 
šaltnešio tiekimo sistemos turi b�ti užpildomos termofikaciniu vandeniu.  

Atskiriems vartotojams ar smulki� vartotoj� grup�ms, yra numatyti kontroliniai šaltnešio kiekio skaitikliai. 
Bendrojo naudojimo patalp� šaltnešio suvartojimas nustatomas pagal centrinio skaitiklio šal�io stotyje 
rodmenis, �vertinant suminius kontrolini� skaitikli� duomenis. Skaitikliai tur�s galimyb� perduoti duomenis 
automatinei apskaitos sistemai (skaitikli� duomenys bus kaupiami centriniame pastato valdymo sistemos 
kompiuteryje). 
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„Free cooling“ funkcija 
Projektuojant v�sinimo sistem�, bus �vertinta ir numatyta, kad esant tam tinkamoms lauko oro s�lygoms 
(kaip nurodyta žemiau), v�sinimo sistema gal�t� tiekti atv�sint� šaltneš� � v�sinimo sistem� nenaudojant 
centrini� v�sinimo �rengini�. 
 

 
 
Pav. Nr.3 Principine „free cooling“ sistemos schema 
 
Esant lauko oro temperat�rai žemiau nei 12 oC ir suprojektavus v�sinimo �renginius su išorin� aušykle (dalis 
v�sinimo energijos gaminama oras-vanduo tipo šilumos siurbliais), bus numatyta „free-cooling“ galimyb�. 
Tuomet, lauko oro v�sa aušykl�se tiesiogiai panaudojama vandens-etilenglikolio tirpalo aušinimui. Per tarpin� 
vanduo-etilenglikolis/vanduo šilumokait� žemos temperat�ros šaltnešis vanduo tiekiamas � v�sinimo sistem�, 
taip aplenkiant ir nenaudojant šaldymo mašinos kompresori�. Toks v�sinimo poreikis atsiranda 
pereinamuoju met� laiku, ypatingai esant saul�tai dienai. Ventiliatori� našumas ir šaltnešio temperat�ra 
reguliuojama automatiškai, o pastato valdymo sistema pagal iš anksto paruošt� program� parinks optimalius 
šaltnešio parametrus ir darbo režimus konkre�iam atvejui taip, kad b�t� minimaliai vartojama elektros 
energija (eksploatacini� s�naud� minimizavimas). 
 
Pasyvus v�sinimas 
Prie pasyvaus v�sinimo priskiriamas ir v�sinimas tiesiogiai lauko oru atidarant nak�iai langus. Tokiu b�du 
per nakt� pastato konstrukcijos yra atv�sinamos ir jose akumuliuojama v�sinimo energija sumažinant patalp� 
v�sinimo poreik� dienos metu (ypatingai rytinio piko metu, kai saul� yra žemoje trajektorijoje ir didelis 
infraraudon�j� spinduli� kiekis patenka � patalpas) d�l ko sumaž�ja s�naudos eksploatuojant v�sinimo 
sistemas. 
 
Kadangi pastato centrin� dalis turi didelius stoglangius, tai naktiniam v�sinimui bus naudojamas lauko oro 
cirkuliacija iš patalpos tiesiai � atrium� (kaip tai parodyta paveiksle Nr.4).  
 
 

 
Paveikslas. Nr. 4 
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Naktiniam v�sinimui si�lome antr�j� variant� (kaip tai parodyta paveiksle Nr.5), kai v�sus lauko oras patenka 
� patalp� ir iš jos pasišalina per atidarytus langus tame pa�iame fasade. Toks b�das bus naudojamas 
koridoriuose kurie galimai tiesiogiai nesusisiekia su centrines pastato dalimi (d�l dur�), kurioje yra 
stoglangiai. 

 

 
Paveikslas. Nr. 5 

 
Šis variantas rekomenduotini ekonomine prasme, nes: 

� Nenaudojama elektros energija ventiliatoriaus varikliui; 
� Neb�tina užtikrinti oro pertek�jim� iš vien� patalp� � kitas. 
� Nedidel� papildoma investicija, kadangi naudojami tie patys varstomi langai, kurie naudojami ir 

d�m� šalinimui. 
 

Fasado ar stoglangi� valdymo algoritmas bus apspr�stas išmatavus patalp� vidaus oro parametrus 
(pagrindinis parametras oro entalpija) ir palyginus su lauko oro atitinkamais parametrais naudotinas naktinis 
v�sinimas lauko oru bus atliekamas kaip nurodyta žemiau: 

� Centrin�je dalyje atidaromi stoglangiai ir langai � centrin�s dalies pus�, patalpos v�sinamos 
pratekant v�siam lauko orui pro patalpas ir pasišalina pro stoglangius; 

� Išoriniame fasade atidaromi vidiniai langai, o patalpos v�sinamos cirkuliuojant lauko orui. 
 
Valdant nat�ralaus v�dinimo ir v�sinimo proces� papildomai bus vertinami ir vietin�s meteorologin�s stoties 
parodymai (v�jo stiprumas, lietaus b�sena ir pan.). 
 

2.3 Karšto vandens ruošimas 
 
Karštas buitinis vanduo pastato poreikiams ruošiamas šilumos punkte. Instaliuojama cirkuliacin� karšto 
vandens sistema visame pastate. 
Kiekvienam stambiam karšto vandens vartotojui bus numatyta atskira karšto vandens apskaita, kurios 
duomenys bus automatiškai perduodami pastato valdymo sistemai (žr. PVS aprašym�). 
 
Pagrindiniai karšto vandens vartotojai numatomi tokie: 

� Pastato administracija; 
� Kavin� su virtuve; 
� Viešieji WC; 
� VU (laboratorijos ir biurai); 
� FTMC (laboratorijos ir biurai); 
� VGTU (laboratorijos ir biurai). 
�  

2.4 V�dinimo sistemos 
 
V�dinimo �renginiai (biur� ir vieš�j� erdvi� dalis) 
V�dinimo �renginiai apr�pinami tiekiamojo ir šalinamojo oro ventiliatoriais, filtrais (F5 arba F7 tiekiamojo ir G4 
šalinamojo oro pus�je), rotaciniu šilumokai�iu su higroskopiniu paviršiumi bei šildymo ir v�sinimo sekcijomis. 
V�dinimo �renginio darbas grindžiamas tiekiamojo oro temperat�ros korekcija užduotose ribose pagal 
šalinamojo oro temperat�r�.  

Tiksl�s kiekvienos sekcijos parametrai skirti užtikrinti ekonomišk�  �rangos eksploatavim� (SFP, oro jud�jimo 
grei�iai, šaltnešio ir šilumnešio sl�gio perkry�iai v�sinimo ir šildymo sekcijose ir energinio efektyvumo klas�.) 
nustatomi projektavimo metu. Preliminariai planuojama, kad �rengini� SFP parametras neviršys 2,5 
kW/(m³/s), o energetinio naudingumo klas� atitiks ne žemesnei nei B klasei keliamus reikalavimus. 
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Paveikslas. Nr. 6„V�dinimo �renginio strukt�ra biur� daliai“ 

 

V�dinimo �renginiai (laboratorij� dalis) 
V�dinimo �renginiai apr�pinami tiekiamojo ir šalinamojo oro ventiliatoriais, filtrais (F5 arba F7 tiekiamojo ir F7 
šalinamojo oro pus�je), atskir�j� sraut� rekuperatoriumi bei šildymo ir v�sinimo sekcijomis. V�dinimo 
�renginio darbas grindžiamas tiekiamojo oro temperat�ros korekcija užduotose ribose pagal šalinamojo oro 
temperat�r�.  

Tiksl�s kiekvienos sekcijos parametrai skirti užtikrinti ekonomišk�  �rangos eksploatavim� (SFP, oro jud�jimo 
grei�iai, šaltnešio ir šilumnešio sl�gio perkry�iai v�sinimo ir šildymo sekcijose ir energinio efektyvumo klas�.) 
nustatomi projektavimo metu. Planuojama, kad �rengini� SFP parametras neviršys 2,5 kW/(m³/s), o 
energetinio naudingumo klas� atitiks ne žemesnei nei B klasei keliamus reikalavimus. 

Oras iš laboratorijose esan�i� traukos spint� šalinamas atskiromis centralizuotomis oro šalinimo sistemomis 
sudarytomis iš filtr� sekcijos, šilumos atgavimo šilumokai�io ir ventiliatoriaus. Ventiliatoriaus našumas bus 
valdomas dažnio keitikliu priklausomai nuo traukos spint� veikimo našumo. Siekiant maksimaliai taupyti 
s�naudas patalp� šildymui numatyta šilumos atgavimo sekcija, kurios pagalba bus naudojama šilumos 
energija atgauta iš šalinamojo nuo traukos spint� oro, tiekiamojo oro pašildymui.  Centrinio laboratorij� 
v�dinimo �renginio ir centralizuotos oro šalinimo sistemos šilumos atgavimo sekcijos bus sujungtos 
lygiagre�iai. 

V�dinimo �renginiai (viešosios) 
V�dinimo �renginiai apr�pinami tiekiamojo ir šalinamojo oro ventiliatoriais, filtrais (F5 arba F7 tiekiamojo ir G4 
šalinamojo oro pus�je), rotaciniu rekuperatoriumi, oro maišymo sekcija bei šildymo ir v�sinimo sekcijomis. 
V�dinimo �renginio darbas grindžiamas tiekiamojo oro temperat�ros korekcija užduotose ribose pagal 
šalinamojo oro temperat�r�.  

Tiksl�s kiekvienos sekcijos parametrai skirti užtikrinti ekonomišk�  �rangos eksploatavim� (SFP, oro jud�jimo 
grei�iai, šaltnešio ir šilumnešio sl�gio perkry�iai v�sinimo ir šildymo sekcijose ir energinio efektyvumo klas�.) 
nustatomi projektavimo metu. Preliminariai planuojama, kad �rengini� SFP parametras neviršys 2,5 
kW/(m³/s), o energetinio naudingumo klas� atitiks ne žemesnei nei B klasei keliamus reikalavimus. 

Šviežio oro kiekis viešosioms erdv�ms bus reguliuojamas pagal CO2 davikli� parodymus, kadangi tai 
pagrindinis parametras nurodantis oro kokyb�. Toks valdymo b�das leis optimaliai išnaudoti energijos 
resursus oro šildymui ir v�sinimui, nes iš lauko bus imama tik tiek oro kiek jo reikia viduje esantiems 
žmon�ms jaustis komfortiškai. 

Sanitariniai mazgai (WC), pagalbin�s patalpos 
Oras iš sanitarini� mazg� ir pagalbini� patalp� (pvz. valytoj� patalpa) šalinamas atskiromis oro šalinimo 
sistemomis. Oras tiekiamas iš gretim� koridori� pro pertek�jimo groteles duryse arba pro specialiai 
suformuot� plyš� dur� apa�ioje.  
 
Automobili� saugykla 
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Kadangi požemin� automobili� saugykla yra uždaro tipo, tai numatomos v�dinimo ir mechaninio d�m� 
šalinimo sistemos. Mechaninio v�dinimo sistema bus projektuojama taip, kad CO kiekis automobili� 
saugykloje neviršyt� normuojamo dydžio.  
 
Kavin� ir virtuv�s patalpos 
V�dinimo �renginiai apr�pinami tiekiamojo ir šalinamojo oro ventiliatoriais, filtrais (F5 arba F7 tiekiamojo ir G4 
šalinamojo oro pus�je), plokšteliniu rekuperatoriumi bei šildymo ir v�sinimo sekcijomis. V�dinimo �renginio 
darbas grindžiamas tiekiamojo oro temperat�ros korekcija užduotose ribose pagal šalinamojo oro 
temperat�r�.  

Tiksl�s kiekvienos sekcijos parametrai skirti užtikrinti ekonomišk�  �rangos eksploatavim� (SFP, oro jud�jimo 
grei�iai, šaltnešio ir šilumnešio sl�gio perkry�iai v�sinimo ir šildymo sekcijose ir energinio efektyvumo klas�.) 
nustatomi projektavimo metu. Preliminariai planuojama, kad �rengini� SFP parametras neviršys 2,5 
kW/(m³/s), o energetinio naudingumo klas� atitiks ne žemesnei nei C klasei keliamus reikalavimus. 
Numatoma atskira oro šalinimo sistema nuo virtuvini� gaubt�, o šios sistemos šalinamojo oro kiekis bus 
kompensuojamas tiesiogiai paduodant švieži� or� � virtuv�s patalpas bei numatant dalin� oro pertek�jim� iš 
kavin�s patalp�. Tokiu b�du bus išvengta kvap� sklidimo bei užtikrintas tiekiamojo-šalinamojo oro balansas. 

V�dinimo agregatai bei atskiri oro šalinimo ventiliatoriai montuojami ant stogo specialiai numatytose 
technin�se patalpose (priminis �rangos išd�stymas pateikiamas paveiksle žemiau). 
 
 

 
 
Pav. Nr 7 – V�dinimo �rengini� preliminarus principinis išd�stymas technin�se patalpos 
 
Magistraliniai ortakiai montuojami šachtose, o oro paskirstymo ortakiai montuojami koridoriuose ir tiesiogiai 
aptarnaujamose patalpose virš pakabinam� lub� arba kur toki� lub� n�ra – atvirai.  
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Oras tiekiamas � kabinetus pro v�sinimo aktyvi�sias sijas (žr. V�sinimo sistemos aprašym�), o šalinamas pro 
groteles. Kitose patalpose oras tiekiamas pro difuzorius arba groteles. 
Laboratorij� blokuose oras tiekiamas ir šalinamos  pro difuzorius ir groteles sumontuotas pakabinamose 
lubose. Ten kur to reikalauja laboratorij� švarumo klas� bus instaliuoti papildomi HEPA tipo aukšto 
efektyvumo oro filtrai.  
 
Parenkant oro paskirstymo �renginius (difuzorius, groteles ar plafonus) bus atsižvelgta � ribinius oro jud�jimo 
ir triukšmo parametrus – visais atvejais šie parametrai neviršys reglamentuojam� rib�. 
 

Principin� v�dinimo sistemos strukt�ra (parodomi sprendimai atskirai paimtam pastato plotui) pateikiama 
paveiksle Nr.8. 

 

Pav. Nr.8. Principin� v�dinimo, v�sinimo ir šildymo prietais� išd�stymo schema. 
 

2.5 D�m� šalinimas ir viršsl�gio sistemos 
 
Antžemin� pastato dalis 
Atlikus pirmin� pastato architekt�rin� analiz� bei remiantis gaisrin�s saugos koncepcija, pastate numatoma 
nat�ralios traukos d�m� šalinimo sistemos. D�mai esant reikalui bus šalinami pro automatiškai varstomus 
stoglangius ar langus. Visi langai bus valdomai automatiškai priklausomai nuo gaisro židinio pad�ties ir 
tokiam atvejui numatyto valdymo algoritmo. 
 
Priešgaisrinis oro tiekimas ir viršsl�gio sistemos 
Projektavimo metu bus �vertintas priešgaisrinio oro tiekimo ir viršl�gio sistem� galingumas ir tikslios 
montavimo vietos. 

 
2.6 Gaisrinio vandentiekio sistema 
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Antžemin� pastato dalis 
Pastato antžemin�je dalyje numatyta  gaisrini� �iaup� sistema. Gaisrini� �iaup� pastatymo vieta numatoma 
koridoriuose (�iaup� d�žes �leidžiant � nišas ar pertvaras), o tikslios pastatymo vietos derinamos su 
architektu tolimesnio projektavimo metu. 
Vandens srautas gaisriniams �iaupams numatomas 5,2 l/s. 
 
Kadangi pastatas suskirstytas � atskirus gaisrinius skyrius, tai šiuo atveju yra numatytos sutankint� 
sprinkleri� užuolaidos ties atriumais, atvirais vidiniais laiptais ir kitose vietose, kur pastato aukštai (kartu ir 
gaisriniai skyriai) tarpusavyje susisiekia, taip apsaugant pastat� nuo ugnies išplitimo gaisro metu. Kitose 
pastato antžemin�s dalies patalpose sprinklerinio gesinimo sistema nebus projektuojama. 
 
Automobili� saugykla 
Automobili� saugykloje bus �rengiama automatin� sprinklerin� gaisro gesinimo sistema. Kadangi automobili� 
saugyklos patalpos oro temperat�ra gali b�ti neigiama tai bus suprojektuota sausa sprinklerinio gesinimo 
sistema. Papildomai numatomas atitinkamas kiekis gaisrini� �iaup� 
 
Vamzdyn� tinklas 
Projektuojamos vidaus priešgaisrinio vandentiekio sistemos montuojamos iš plienini� necinkuot� 
vandentiekio vamzdži� ir jungimo dali�, arba iš plastikini� A1 ir A2 degumo klasi� statybos produkt�.  
Gaisrini� stov� tikslios vietos bus tikslinamos ruošiant projekt�, preliminarios gaisrinio vandentiekio stov� 
vietos numatomos specialiose šachtose skirtose inžinerin�ms komunikacijoms. 
 
Gaisrin� siurblin� 
Gaisrinio vandentiekio siurblin�s stotis numatoma sumontuoti pastato cokoliniame aukšte ir skirta aptarnauti 
tiek sprinklerinio gesinimo sistemas pastate, tiek automobili� saugykloje, tiek ir gaisrini� �iaup� sistemas. 
Siurbli� stotyje bus numatytas atitinkamas kiekis siurbli�, vožtuv�, srauto reli� ir kita b�tina �ranga. Siurbli� 
stotis bus valdoma automatiškai nuo gaisro signalizacijos sistemos signal�. 
 

2.7 Vidaus vandentiekis ir nuotek� šalinimo sistema 
 
Vidaus buitinis vandentiekis 
Geriamos kokyb�s šalto vandens tiekimas numatytas iš miesto tinkl�. Prie lauko vandentiekio bus prisijungta 
pagal vietin�s vandentiekio tinklus eksploatuojan�ios organizacijos išduotas technines s�lygas, vykdant tose 
s�lygose pateiktus nurodymus. Vandens kokyb� atitiks higienos normas (HN24). 
 
Bus �rengtas vandentiekio �vadas su šalto vandens skaitikliu. Vandentiekio �vadui sumontuoti numatyta 
atskira patalpa pastato cokoliniame aukšte. Vandens kokyb� užtikrins šildymo prietais�, technologin�s bei 
buitin�s �rangos ilgaamžiškum�. Karšt� vanden� numatyta ruošti šilumos punkte �rengiant pastate karšto 
vandens cirkuliacin� sistem�. Elektriniai boileriai karšto vandens ruošimui bus naudojami tik tose patalpose 
kur tai ekonomiškai tikslinga. 
 
Projektuojami vandentiekio magistraliniai stovai šachtose (viet� tikslinti projektuojant) iš juodo metalo 
cinkuot� vamzdži� arba iš PP plastikini� vamzdyn�. 
 
Visi statybos produktai, kurie bus naudojami vandentiekio sistemos montavimui, tur�s statybos produkt� 
„CE“ ženklinim�. Vamzdynai ir j� jungimo dalys – plieniniai cinkuoti arba plastikiniai, bus skirti geriamam 
vandeniui transportuoti. 
 
Vandentiekio vamzdyno izoliavimui skirtos medžiagos ir gaminiai bus gamykloje išbandyti ir tur�s atitinkam� 
sertifikat�.  
 
Visos izoliacin�s medžiagos bus skirtos tai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis izoliuoti 
vamzdynai. 
 
Vandentiekio vamzdynams, kurie bus patalpose, kuriose aplinkos temperat�ra gali b�ti žemesn� nei +5 °C, 
po šilumos izoliacija bus sumontuotas papildomas elektrinis šildymo kabelis. 
 
Kiekvienam stambiam šalto buitinio vandens vartotojui bus numatyta atskira šalto vandens apskaita, kurios 
duomenys bus automatiškai perduodami pastato valdymo sistemai (žr. PVS aprašym�). 
Pagrindiniai šalto buitinio vandens vartotojai numatomi tokie: 

� Pastato administracija; 
� Kavin� su virtuve; 
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� Viešieji WC; 
� VU (laboratorijos ir biurai); 
� FTMC (laboratorijos ir biurai); 
� VGTU (laboratorijos ir biurai). 

 
Dejonizuoto vandens vandentiekio sistema 
Pastate numatytas atitinkamas kiekis dejonizuoto vandens vartotoj� (laboratorij� patalpos). Šiems 
vartotojams bus suprojektuotas atskiras dejonizuoto vandens tiekimo tinklas su atskirais apskaitos prietaisais 
pagrindiniams vartotojams. Visa sistema bus montuojama iš plastiko vamzdži�. 
 
Nuotek� šalinimas 
Buitini�, technologini� bei lietaus nuotek� šalinimas numatytas � miesto buitini� nuotek� tinklus, pagal iš 
vandentiekio ir nuotek� tinklus eksploatuojan�ios organizacijos gautas Technines s�lygas. Išleidžiamos 
nuotekos atitiks komunalines nuotekas tvarkan�ios organizacijos keliamus reikalavimus.  
 
Nuotek� vamzdynams, kurie bus patalpose, kuriose aplinkos temperat�ra gali b�ti žemesn� nei +5 oC, po 
šilumos izoliacija numatyti sumontuoti elektriniai šildymo kabeliai. 
 
Projektuojamos šachtos nuotek� stovams iš PVC vamzdži� prie WC (viet� žr., planuose). Virš stogo 
iškeliamas reikiamas kiekis alsuokli�. Kur to reikalaujama pagal norminius aktus bus �rengiamos revizijos. 
Esant b�tinybei atskiros vamzdyn� dalys bus izoliuotos, siekiant sumažinti triukšmo lyg�. 
 
Vamzdynas, surenkantis nuotekas žemutin�je pastato dalyje, numatytas iš PVC vamzdyn�.  
 
Laboratorij� nuotek� sistema 
Nuotek� šalinimui iš laboratorij� bus numatyta atskira nuotek� surinkimo ir šalinimo sistema. Ten kur to 
reikalaujama bus pastatyti maž� koncentracij� metalo oksid�, acetono ir toluolo neutralizatoriai ir surinktuvai. 
 
Virtuv�s nuotekos 
Numatyta atskira technologini� nuotek� sistema maisto gaminimo zonai. Pastato cokoliniame aukšte arba 
šalia pastato bus numatyta patalpa arba vieta riebal� gaudyklei statyti. Projektuojant bus atsižvelgta � riebal� 
gaudykl�s aptarnavimo patogum� eksploatuojant pastat�. Technologini� nuotek� sistema maisto gaminimo 
zonai bus montuojama iš karš�iui atsparaus plastiko vamzdyn�. 
 
Lietaus nuotek� sistema 
Lietaus nuotekos � lauko vamzdyn� bus šalinamos pagal vietin�s vandentiekio tinklus eksploatuojan�ios 
organizacijos išduotas technines s�lygas, vykdant tose s�lygose pateiktus nurodymus. 
 
Lietaus ir tirpstan�io sniego vandens nuo pastato stog� ir kit� dang� šalinimas numatytas � lietaus nuotek� 
tinklus pagal visas Lietuvos Respublikoje galiojan�ias normas bei taisykles ir suderinus su Užsakovu. 
 
Lietaus nuotek� vamzdynas numatytas iš PVC sl�gini� vamzdži�, kai lietaus šalinimo stovai montuojami 
pastato viduje. 
 
Lietaus nuotek� vamzdyno dalis (�lajas, trapus, surinkimo lovius, jei toki� bus, ir pan.), galin�ias užšalti esant 
neigiamai oro temperat�rai, numatyta šildyti elektros kabeliais. Lietaus šalinimo sistemos vamzdynai 
kertantys automobili� saugykl� bus izoliuoti ir apšildomi elektriniu šildymo kabeliu. 
 
Bus užtikrinta, kad pastato viduje (jei toki� linij� atsirast� projektuojant) lietaus nuotek� sistem� dalys 
nerasot� ir vamzdynas nekelt� triukšmo. Lietaus vamzdynas turi b�ti izoliuotas nuo rasojimo. Izoliacija turi 
b�ti skirta šaltiems paviršiams izoliuoti. 
 
Automobili� saugykloje bus numatyta atskira nuotek� šalinimo sistem� su  naftos produkt� atskirtuvu. Naftos 
produkt� atskirtuvas bus �rengtas vadovaujantis konkretaus gamintojo reikalavimais ir rekomendacijomis 
pa�ioje saugykloje arba šalia jos taip, kad b�t� patog� ja aptarnauti pastato eksploatacijos metu. 
 
Sanitariniai prietaisai 
Vadovaujantis LR galiojan�iais �statymais, užsakovo reikalavimais ir techninio normavimo dokumentais, 
suprojektuoti ir instaliuoti visus reikiamus sanitarinius prietaisus. 
 
Bus suprojektuoti ir montuojami ekonomiškai naudojantys vanden� ir mechaniškai patikimi sanitariniai 
prietaisai.  
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Praustuvai, pisuarai ir unitazai su bakeliais pagaminti iš fajanso ar porceliano, glaz�ruoti. Unitazai - su 
vandens užtvara viduje. Vanduo � unitaz� bakelius tiekiamas be garso ir sunaudojant nuplovimui ne daugiau 
6 l vandens. Vandens maišytuvai atitiks praustuv� konstrukcij�. 
 
Sanitariniai prietaisai bus parenkami suderinus su architektais pastato statybos metu. Skai�iavimuose 
numatyti maišytuvai Oras, o sanitariniai prietaisai IDO arba IFO ekonomin�s klas�s lygio. 
 
Vandens maišytuvai vieš� sanitarini� mazg� praustuvams numatomi su sensoriniais jutikliais, visur kitur 
maišytuvai su rankine svirtele.  
 
Trapai žemiau žem�s lygio pastato išor�je prie nuot�k� vamzdyno bus jungiami per atbulinius vožtuvus arba 
pa�i� trap� konstrukcijoje bus �rengtas atbulinis vožtuvas.  
Trap� grotel�s technin�se  patalpose ner�dijan�io plieno arba plastikin�s. Trap� grotel�s automobili� eismo 
zonose – ketin�s arba plienin�s. Šiose zonose grotel�s bus parinktos taip, kad atlaikyt� transporto apkrovas. 

3. VIDAUS ELEKTROS TINKLAI 

 
Projektuojant vidaus elektros tinklus bus �vertinti elektros vartotoj� galingumai pagal atskiras vartotoj� 
grupes: 

� Apšvietimas (darbo vietos, fasadai, viešosios erdv�s, automobili� saugyklos apšvietimas ir pan.); 
� Užsakovo veiklai naudojama �ranga (laboratorin� �ranga, biuro technika); 
� Kompiuterizuotos darbo vietos; 
� V�dinimo sistemos; 
� V�sinimo sistemos 
� Nuot�k� vamzdyn� šildymas; 
� Kitos pastate naudojamos sistemos. 

 
Taip pat projektuojant ir montuojant bus užtikrintas elektros energijos tiekimas priešgaisrin�ms sistemoms: 

� Priešgaisriniai vandens siurbliai; 
� Priešgaisrin�s persp�jimo sistemos; 
� Avarinis, evakuacinis apšvietimas; 
� Vaizdo steb�jimo sistemos, apsaugin� signalizacija. 

 

vadiniai skydai numatomi  cokoliniame aukšte atskiroje patalpoje, o iš jos magistraliniai kabeliai bus vedami � 
technines patalpas ir elektros skydin�s kiekviename pastato korpuse ir aukšte. 
 
Technin�se patalpose skirtose elektros paskirstymo skydin�ms, kur bus montuojami tranzitiniai, elektros 
energijos apskaitos prietaisai, apšvietimo ir avarinio apšvietimo skydai, ir kabelin�s šachtos bus kiekviename 
korpuse ir eis nuo cokolinio iki techninio aukšto, vienoje vertikal�je (tikslinti projektuojant).  
 
Vidaus elektros paskirstymo tinklai 
Elektros kabeliai skirti elektros prietais� ir šviestuv� pajungimui kabinet� ir laboratorij� patalpose bus klojami 
koridori� zonoje (virš pakabinam� lub�, jei tokios bus, sumontuotose latakuose), o vedant � kabinetus klojami 
vamzdeliuose sienose arba kanaluose ant sien� (bus derinama su architektais ir užsakovais).  Jungikliai 
numatomi montuoti ant sien� prie dur�. Rozet�s projektuojamos �leistos � pertvaras, o atskirais atvejais 
�leidžiamos � grindis, ant stulpeli�, loviuose ant sien� arba komplektuojamos su baldais.  
Laboratorijose kiekvienas laboratorinis stalas jungiamas atskira linija. 
Kit� patalp� vidaus elektros tinklas bus projektuojamas atsižvelgiant � užsakovo reikalavimus. 
 
Vidaus apšvietimas 
Evakuacin�se laiptin�se bus naudojami šviestuvai - IP65 2x36W su 1val. akumuliatoriais. 
 
Koridoriuose ir patalpose, kur montuojamos surenkamos 60x60 ar kito tipo pakabinamos lubos, numatyti 
šviestuvus montuojamus � pakabinamas lubas – IP20 4x18W su elektroniniu balastu, o kur montuojamos 
gipso lubos, projektuoti analogiškus šviestuvus tik pritaikytus montuoti �  gipso lubas. 
 
Jei bus patalp� be pakabinam� lub�, tai bus numatyti paviršinio montažo arba pakabinami virš darbo viet� 
šviestuvai. Visais atvejais numatomos elektros energij� taupan�ios lempos (T5 ar T8 priklausomai nuo 
šviestuv� tiek�jo specifikacij�).  
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Laboratorij� patalp�, kurioms nekeliami special�s reikalavimai bus instaliuojami analogiški šviestuvai kaip ir 
biur� patalpoms, o kitur (pvz. „švariose patalpose“ bus šviestuvai pagal laboratorijos klas�s reikalavimus). 
 
Laiptin�se numatomi ant pertvar� montuojami šviestuvai. 
 
Technin�se patalpose numatomi techniniai šviestuvai montuojami ant lub� (pvz. šviestuvai su 
liuminescencin�mis 34W ar 56W galios lempomis). 
 
Automobili� saugyklos apšvietimui numatomi techniniai šviestuvai montuojami ant lub� (pvz. šviestuvai su 
liuminescencin�mis 34W ar 56W galios lempomis), kurie pritaikyti dirbti lauko s�lygomis ir turi IP65 
apsaugos klas�. 
 
Visais atvejais šviestuvai su energij� taupan�iomis liuminescencin�mis lempomis ir elektroniniais balastais. 
 
Lauko fasado apšvietimas 
Lauko fasado apšvietimui bus numatyti IP67 klas�s prožektoriai su metalo halogenin�mis l250W lempomis 
arba šviestuvai su LED tipo lempomis (ten kur nepatogus aptarnavimas ar problemiškas lemp� keitimas). 
Šviestuvai bus montuojami ant pastato fasado arba lauke ant atram�. Prožektoriai bus jungiami nuo atskir� 
lauko apšvietimo skyd� (su sumontuotu automatiniu ir rankiniu valdymu bei atskira apskaita).  
 
Švie�ian�ios iškabos 
Pastato informacin� iškaba bus montuojama ant stogo arba fasado (jei tokia bus) bus prijungta prie atskiro 
skydo su apskaita. Pati švie�ianti reklama arba iškaba š� pasi�lym� ne�traukta. 
 
Patalp� apšviestumas 
Pagrindin�se pastato funkcin�s zonose numatyti žemiau nurodyti bazinio apšviestumo lygiai: 
 
Kabinet� darbo vietose apšviestumas     500 Lx 
Standartin�s laboratorijos     500 Lx 
„Švarios zonos“     pagal konkre�ius reikalavimus 
Koridori� apšviestumas                          200 Lx 
Konferencij� sal�, pasitarim� kambariai    500 Lx 
Pagalbini� patalp� apšviestumas             150 Lx 
Automobili� saugyklos apšviestumas    150 Lx 
WC      200 Lx 
Centrinis holas     300 Lx 
Technin�s patalpos      iki 200 Lx 
 
Apšvietimo valdymas (bendrosios erdv�s) 
Lauko ir vidaus bendr� erdvi� (vestibiulis, kai kurie koridoriai ir pan.) apšvietimo valdymas numatytas iš 
pastato valdymo sistemos pagal laiko komandas ir lauko apšviestumo lyg� su galimybe perjungti � rankin� 
valdym�. 
 
Laiptini� (evakuacini�) apšvietimas jungiamas nuo judesio jutikli�, montuojam� kiekviename laiptin�s aukšte. 
Judesio jutikliai naudojami komplekte su apšviestumo jutikliais arba su pastato valdymo sistema (tam, kad 
šviesiu paros laiku ne�sijungin�t�). 
 
Stogo �laj� šildymas 

laj� šildymui numatytas 15/30W/m šildymo kabelis. 
 
Rezervinis dyzelinis generatorius 
Priešgaisrin�ms sistemoms reikalinga pirma elektros energijos tiekimo kategorija, kuri užtikrinama naudojant 
avarinio rezervavimo dyzelin� generatori�. Numatoma statyti pilnai automatizuot� dyzelin� generatori� su 
�montuotu kuro baku. Taip pat dyzelinis generatorius bus naudojamas „švari� zon�“ v�dinimo �rangai, 
serveri� ir HPC kompiuterio elektros maitinimui užtikrinti praradus elektros tiekim� iš išorini� elektros tinkl�.  
Generatorius arba keli generatoriai bus pastatyti pastato viduje (pvz. cokoliniame aukšte), lauke šalia pastato 
arba ant jo stogo (bus sprendžiama projektavimo metu).  
 

4. SILPN�J� SROVI� SISTEMOS 
 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GASS)  
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Pastate numatoma �rengti adresin� analogin� gaisrin�s signalizacijos sistem�. Gaisrin�s signalizacijos 
paskirtis – užsidegimo pasteb�jimas pradin�je stadijoje, pranešim� perdavimas personalui, atsakingam už 
evakuacij� ir gaisro gesinim�, pastato inžinerini� sistem� (v�dinimo, elektros, eskalatori�, lift�, evakuacini� 
iš�jim� ir pan.) valdymas. Gaisrin� signalizacija pagal galiojan�ius normatyvinius dokumentus pastate 
numatoma visose patalpose.   
Numatoma, kad patalpose projektuojamas tik vienas priešgaisrini� detektori� lygis. Gaisro signalizacijos 
central� (-�s) numatoma patalpoje, kurioje nuolat budi personalas.   
Numatyta, kad gaisrin�s signalizacijos sistema gaisro metu tur�s galimyb� valdyti evakuacini� iš�jim� duris 
(elektromagnetin�s spynos, užraktai, atidarymo mygtukai, bei kita evakuacini� dur� valdymo �ranga jei tokia 
bus), v�dinimo sistemas ir kitus elektros vartotojus.  
Pagal statybos technini� reikalavim� reglament� STR. 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai 
žmoni� su negalia reikm�ms“ jud�jimui skirtose patalpose ir zonose, žmoni� su negalia sanitariniuose 
mazguose pavojaus signalui perduoti šviesa, virš evakuacini� dur� numatomos impulsin�s raudonos spalvos 
blykst�s. 
Vis� sistem� valdymui bus sudaryta gaisro matrica. Gaisro matrica turi b�ti tikslinama, remiantis gaisrin�mis 
normomis. Bendruoju atveju, gaisro signalizacijos sistema turi valdyti kitas priešgaisrines sistemas suderintu 
projektuojant principu: 
Sistema numatyta prijungti prie kompiuterio su grafinio atvaizdavimo ir sistemos programavimo �ranga. 
Grafinio atvaizdavimo programin�je �rangoje atvaizduojami visi patalp� gaisro detektoriai bei j� b�sena, 
numatytas sistemos valdymas, vizualus tekstini� pranešim� atvaizdavimas ir kt. 
 

sp�jimo apie gaisr� sistema (
GS) 
Evakuacinio �garsinimo sistema tenkina 3-o tipo sistem� pagal STR. 2.01.04:2004 „Gaisrin� sauga. 
Pagrindiniai reikalavimai" 5-� pried� reikalavimus.  
 
Ryši� tinklai.  
Pastate numatome �rengti 6A kategorijos universal� kompiuterin�-telefonin� tinkl�. Numatyta pasyvin� ir 
aktyvin� tinkl� �ranga. Papildomai numatyti bevielio tinklo prieigos taškai visuose pastato aukštuose, 
padengiant vis� pastato plot�. 
Cokoliniame aukšte serverin�s patalpoje numatoma �rengti �vadin� komutacin� spint� (
KS). 
 spint� 
atvedami telefonin�s bei internetin�s paslaugos tiek�jo duomen� srauto kabelis(-iai). Kiekviename aukšte 
numatoma atskira komutacin� spinta vidinio ryši� tinklo �rangai montuoti.  
Nuo pastato pagrindin�s serverin�s iki kit� komutacini� spint� numatyti optiniai duomen� perdavimo kabeliai 
bei 3 kategorijos daugiaporiais varini� gysl� kabeliai. 
Kiekvienai darbo vietai numatyti trys RJ45 lizdai.Nuo komutacini� spint� iki kiekvienos darbo vietos tiesimi du 
6A Cat kabeliai. Kabeliai vedami � darbo viet� loveliuose. Kabeliai viename gale komutuojami � rozetes su 
2RJ45 lizdais, o kitame – komutuojami � komutacines paneles.  
Tikslus telefonijos miesto linij� skai�ius, gaunamas interneto paslaug� paketas ir kitos telekomunikacij� 
paslaugos yra derinamos su paslaug� teik�jais projektavimo metu. 
 
Apsaugin� signalizacija  
Pastato patalp� apsaugai numatoma modulin� apsaugos signalizacijos sistema. Apsaugin� signalizacijos 
sistema kontroliuojama:  

� Viso pirmo, bei paskutinio aukšto perimetro langai (bei stiklin�s durys) saugomi stiklo d�žio 
detektoriais,  kaip didžiausios rizikos zona; 

� Viso pirmo bei paskutinio aukšto t�ris saugomas PIR judesio (kituose aukštuose PIR detektoriai 
numatomi ties ��jimo zonomis); 

� Magnetiniai kontaktai numatyti ant pirmo, antro ir paskutinio aukšto vis� išorini� dur� ir lang�, taip 
pat ant technini� patalp� dur�, išeinan�i� � terasas. 

Signalizacijos �jungimui/išjungimui numatyti atitinkam� skai�i� LCD klaviat�r�.  Sistemos centralizuotam 
valdymui numatytas centrinis kompiuteris su visa reikiama programine �ranga, kuris statomas apsaugos 
poste pirmajame aukšte.  
Apsaugos signalizacijos sistema integruojama su �eigos kontrol�s sistema. 
 

eigos kontrol�s sistema 

eigos kontrol�s sistema integruojama su apsaugos signalizacijos sistema. 

eigos kontrol�s sistema valdomos šios pagrindin�s pastato zon� durys: 

� patekimas � laboratorij� zon�; 
�  pagrindin� serverin� (HPC kompiuteris); 
� chemini� medžiag� saugykla; 
� pagrindinis ��jimas � pastat�; 
� ��jimas ir iš�jimas � „švarios zonos“ patalpas - šliuz� sistema. 
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Sistema programuojama bei jos b�sen� galim� steb�ti apsaugos sistemos kompiuteryje su bendra 
programine �ranga ir vartotoj� duomen� baze. 
Prie pagrindinio ��jimo numatyti pasikalb�jimo sistem� su budin�iuoju, bei galimybe atidaryti duris iš bud�tojo 
vietos. 
 
Vaizdo steb�jimo sistema  
Visame pastate numatyta vieninga vaizdo steb�jimo sistema. Visa vaizdo steb�jimo sistemos centrin� �ranga 
montuojama 19“ komutacin�je spintoje ir jungiama per nepertraukiamo maitinimo šaltin�. Vaizdo �rašymo ir 
signal� paskirstymo �ranga numatyta pastato serverin�je. Vaizdo �rašymo �renginiai – skaitmeniniai. Vaizdo 
steb�jimui, bud�tojo patalpoje numatomas kompiuteris su galimybe steb�ti gyv� ir �rašyt� vaizd� iš 
nutolusios darbo vietos.  
Visos vidaus vaizdo kameros spalvoto vaizdo, lauko – „diena/naktis“ tipo su automatiniu ir rankiniu juodai 
balto, spalvoto vaizdo perjungimu. Lauko vaizdo kameros, priklausomai nuo aplinkos s�lyg�, numatomos 
korpusuose su pašildymu.  
Pagrindin�s stebimo zonos:  

� pastato prieigos (perimetras); 
� visi bendrieji patekimai � pastat�;  
� visi lift� holai.; 
� pakrovimo ir iškrovimo rampa;  
� serverin�s, HPC prieigos;  
� „švarios zonos“ prieigos;  
� chemini� medžiag� saugojimo prieigos;  
� kriogenin�s saugyklos prieigos;  
� patekimai � laboratorij� zon�;  
� automobili� stov�jimo zona.  

 
 
Televizijos sistema  
Pastate numatyta TV sistema. TV rozet�s �rengiamos: administracin�se ir kavin�s patalpose. Ant stogo 
numatyta �rengti plieno konstrukcij� antenoms montuoti bei kabeli� tiesimo kanal� sistema (vamzdži� 
sistema).  
 
 
Konferencij� sali� �ranga  
Konferencij� sal�je numatytas projektorius su nuleidžiamu žirkliniu keltuvu, ekranas su motorizuota pavara 
bei signalini� kabeli� privedimu praneš�jo vietoje. Patalpoje numatyta �garsinimo sistem�. 
 
Uždujinimo signalizacija 
Patalpose, kuriose labiausiai tik�tinas duj� susikaupimas, numatyti uždujinimo davikliai, kurie jungiami �  
gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. 
 

5. PASTATO VALDYMO SISTEMA IR AUTOMATIKA 
 
Pastato valdymo sistema ir automatizavimas 
Pastato šildymo, v�dinimo ir oro kondicionavimo �rengini� automatizavimui naudojami laisvai programuojami 
valdikliai sujungti � bendr� tinkl�. Tokiu b�du galima centralizuotai kontroliuoti inžinerines sistemas iš pastato 
valdymo sistemos (PVS) kompiuterio.  
 
PVS kompiuteris statomas atskiroje pagalbin�je arba apsaugos patalpoje pirmajame pastato aukšte (tiksli 
vieta suderinama projektuojant). 
 
Pastato valdymo sistema kontroliuos žemiau išvardint� sistem� darb�: 

� Centrinius v�dinimo �renginius OTS (automatinis temperat�ros valdymas, galimybe keisti 
parametrus, sekti atskir� �rengini� darbo režimus, nustatyti avarines b�senas ir pan.); 

� Šilumin� mazg� ir šilumnešio paskirstymo sistem� (tame tarpe bus numatytas ne tik temperat�rini� 
režim� valdymas, bet ir legioneliozes prevencijos algoritmas); 

� V�sinimo �renginius ir šaltnešio paskirstymo sistem� (automatiškai bus kei�iamos šaltnešio 
temperat�ros priklausomai nuo vidaus ir lauko s�lyg� taip, kad minimizuoti energijos s�naudas bei 
racionaliai išnaudoti �rengini� darbo resursus); 
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� Energini� resurs� apskaitos sistem� (galimyb� ruošti m�nesio ar kito pasirinkto laikotarpio energijos 
s�naud� ataskaitas pagal atskirus vartotojus); 

� Laiptini�, fasad�, lauko ir bendr�j� patalp� apšvietim�; 
� Nat�ralaus v�dinimo ir v�sinimo sistemas; 
� Šilumos atgavimo sistemas; 
� Buitinio vandentiekio sistema (siurbli� apsauga nuo sausos eigos, vandens pastovaus sl�gio 

palaikymas ir pan.); 
� Vidaus elektros tinklo parametr� sekimas (�vadini� srovi� matavimas, pagrindini� jungikli� pad�tis ir 

pan.) 
 
Pastato valdymo sistema bus numatyta  pakankamai lanksti, kad duomen� linijomis arba tiesiogiai priimt� ar 
išduot� informacinius signalus tokioms sistemoms ar �renginiams: 

� Gaisro signalizacijos sistema; 
� Pastato lift� valdymo sistema; 
� Gaisro gesinimo sistemos siurblin�; 
� Apsaugos ir ��jimo kontrol�s sistema; 
� Meteorologin� stotis (signalai iš šios vietin�s stotel�s naudojami energijos efektyvaus panaudojimo 

skai�iavimui ir valdymo algoritm� parinkimui); 
� Riebal� gaudykl�; 
� Drenažin�s siurblin�s; 
� Naftos produkt� atskirtuvas automobili� saugykloje; 
 
Tokia plati galimyb� surinkti duomenis iš �vairiausi� pastato sistem� leis eksploatuojant pastat� 
minimizuoti s�naudas ne tik energijos ištekliams, bet ir sistem� techniniam aptarnavimui. 
 

 

 
 
Pav. Nr.9 PVS valdomi �renginiai ir sistemos 
 

Šal�io mašinos 

Centriniai v�dinimo �renginiai 

Apšvietimo valdymas 

Skaitikli� duomen� nuskaitymas 

       PVS kompiuteris 

Šiluminis mazgas 

V�sinimo �renginiai 
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Pav. Nr.10 PVS strukt�ra. 
 
Pastato valdymo sistema kontroliuos �rengini� darb�, leis optimizuoti ir keisti sistem� darbo režimus bei 
užduot�sias palaikom� parametr� reikšmes taupydama energetinius resursus. Taip pat leis aptarnaujan�iam 
personalui operatyviai ir savalaikiai reaguoti � sistem� sutrikimus. Be to numa�ius PVS nuotolin� ryš� su 
pastat� aptarnaujan�ia serviso kompanija, pastaroji gal�s tikrinti PVS duomenis per atstum� ir atitinkamai 
reaguoti, tokiu b�du atkris b�tinyb� pastoviai laikyti technin� personal� objekte. 

6. WALDNER SCALA LABORATORIN�S TRAUKOS SPINTOS 
 
Kaip reikalaujama atvirojo konkurso darbams pirkti s�lyg� DALYJE B (Užsakovo reikalavimai projektavimui ir 
statybai), reikalavimuose traukos spintoms „standartin�s“ ir „nestandartin�s“ laboratorij� aprašymuose, turi 
b�ti si�lomos sertifikuotos ir pilnai standarto  EN 14175 reikalavimus atitinkan�ios traukos spintos su 
pagalbiniu oro srautu, darbui su ne didesniu nei 275 m3/val. ištraukiamo oro kiekiu 1 tiesiniam spintos plo�io 
metrui, sukomplektuotos su mikroprocesoriaus kontroliuojama oro srauto sklende ir kontrol�s sistema 
kintamam ištraukiamo oro kiekiui, pilnai atitinkan�ia standarto EN 14175 -6 dalies reikalavimus.  
 
WALDNER SECUFLOW traukos spintos su pagalbiniu oro srautu, sukomplektuotos su mikroprocesoriaus 
kontroliuojama oro srauto sklende ir kontrol�s sistema kintamam ištraukiamo oro kiekiui VAV yra 
sertifikuotos pagal EN 14175 darbui su ne didesniu nei 275 m3/val. ištraukiamo oro kiekiu 1 tiesiniam spintos 
plo�io metrui, t.y.: 

� 1200 mm plo�io SECUFLOW traukos spintos užtikrina saug� vartotojo darb� su 300 m3/val. 
ištraukiamo oro kiekiu; 

� 1500 mm plo�io SECUFLOW traukos spintos užtikrina saug� vartotojo darb� su 410 m3/val. 
ištraukiamo oro kiekiu; 

� 1800 mm plo�io SECUFLOW traukos spintos užtikrina saug� vartotojo darb� su 490 m3/val. 
ištraukiamo oro kiekiu; 

� 2100 mm plo�io SECUFLOW traukos spintos užtikrina saug� vartotojo darb� su 570 m3/val. 
ištraukiamo oro kiekiu; 

PASTATO VALDYMO SISTEMOS SUPAPRASTINTA STRUKT�RIN� SCHEMA 

PVS duomen� centras 

Sistemos vartotojas 
per internet	 

Ethernet Ethernet 


vair�s skaitikliai 

CL 

M-Bus 

LON 
Programuojami valdikliai 

Periferiniai �renginiai 
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� 2400 mm plo�io SECUFLOW traukos spintos su šonin�mis instaliacijomis užtikrina saug� vartotojo 
darb� su 650 m3/val. ištraukiamo oro kiekiu; 

Pateikiamos tai �rodan�ios sertifikat� kopijos. 
 
 
WALDNER SECUFLOW traukos spintos su pagalbine oro srauto technologija – ekonomiškas ir ekologiškas 
sprendimas laboratorijoms: 
 

� Pažangi WALDNER SECUFLOW traukos spint� pagalbinio oro srauto technologija  
leidžia optimaliai reguliuoti oro sraut� ir užtikrina saug� darb� tik su 270 m3/val. ištraukiamo oro 
srautu 1 tiesiniam metrui.  

� Lyginant su �prastin�mis traukos spintomis, SECUFLOW traukos spintos padeda sumažinti 
investicijas � laboratorijos ventiliacin� sistem� apie 33%. SECUFLOW traukos spintos užtikrina 
saug� darb� su mažesniais oro srautais negu �prastin�s traukos spintos, tod�l sumaž�ja 
reikalingas ventiliacin�s sistemos paj�gumas (galingumas), be to, ventiliacinei sistemai �rengti 
reikalingi mažesnio diametro vamzdynai, kas taip pat padeda sumažinti pastato dyd�.  

� D�l ženkliai sumaž�jusi� energijos s�naud� laboratorijos eksploatacija tampa dar 
ekonomiškesn� ir ekologiškesn�. 

� SECUFLOW traukos spintoje pagalbinis oro srautas sistemingai nukreipiamas � vidin� darbo 
erdv� iš aerodinamin�s konstrukcijos profilio ant šonin�s sienos ir išilgai stalviršio. Tai neleidžia 
susidaryti s�kuriams ir puikiai stabilizuoja �traukiamo oro sraut�, tuo pa�iu užtikrinant saugesn� 
darbo aplink� vartotojui. 

� Oras saugiai ištraukiamas iš traukos spintos per angas, esan�ias nugariniame panelyje virš 
darbastalio, aplink komunikacij� panelius  ir per viršutin� traukos spintos panel�. Ši technologija 
leidžia saugiai ištraukti / pašalinti tiek sunkias, tiek lengvas medžiagas bei dujas. 

 
 
WALDNER SECUFLOW traukos spint� variantai: 
 
Stalin� SECUFLOW traukos spinta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pakeliamas langas su horizontaliai slankiojamais langeliais. 
2 Darbo paviršius. 
3 Pastovaus arba kintamo oro srauto funkcij� displ�jus. 
4 Viršutinis slankiojamasis langas. 

5 Išimamas dengiantis skydas. 
6 Ištraukimo kolektorius. 
7 Skydas su komunikacij� prijungimo moduliais. 
8 Stiklinis langas šonin�je sienoje. 
9 Medžiagos padavimo šliuzas. 
10 Pastatoma spintel� su atrama ir komunikacij� valdymo paneliais. 
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Stalin� SECUFLOW traukos spinta su šonin�mis instaliacijomis: 

 
 
1 Pakeliamas langas su horizontaliai slankiojamais langeliais. 
2 Darbo paviršius. 
3 Komunikacij� valdymo panelis. 
4 Pastovaus arba kintamo oro srauto funkcij� displ�jus. 
5 Komunikacij� moduliai traukos spintos šonin�je sienoje. 
6 Viršutinis slankiojamasis langas. 
7 Išimamas dengiantis skydas. 
8 Ištraukiamo oro kolektorius. 
9 Skydas su tvirtinimo antgaliais. 
10 Pastatoma spintel�. 
 

Paskirtis 

� Naudotojo apsauginis �renginys, sertifikuotas pagal EN 14175 standart�. 
� Iš vidin�s darbo erdv�s ištraukti d�mus, aerozolius ir dulkes, taip neleidžiant � laboratorij� patekti 

pavojingiems teršal� kiekiams. 
� Vidin�je darbo erdv�je neleisti susidaryti pavojingai, potencialiai sprogiai aplinkai. 
� Apsaugoti nuo pavojing� chemini� medžiag� tiškal�. 
� Neišleisti iš vidin�s darbo erdv�s skriejan�i� daleli�, �vairi� k�n� arba dali�. 
� Bendrosios paskirties traukos spintos, pagamintos pagal EN 14175 standarto reikalavimus, paprastai 

n�ra pritaikytos naudoti su radioaktyviosiomis medžiagomis ar mikroorganizmais. 
� Netinka naudoti atviram chemini� medžiag� skaidymui. 
� Komunikacij� prijungimo �vadai �rengti vidin�s darbo erdv�s šonin�se sienose esan�iuose moduliuose. 
� Valdymo �taisai �rengti išor�je, komunikacij� prijungimo skyduose. 

  

 
Kaip reikalaujama atvirojo konkurso darbams pirkti s�lyg� DALIES B (Užsakovo reikalavimai projektavimui ir 
statybai), 
VADE: 
 

� Laboratorini� bald� gamintojas WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG yra sertifikuotas 
pagal ISO 9001 standart� (sertifikato kopija pateikiama). WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & 
Co. KG �galioja pasi�lymo teik�j� si�lyti bei tiekti WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG 
gaminamus traukos spintas bei technologin� �rang� Projekte „Nacionalinio fizini� ir technologijos 
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moksl� centro suk�rimas“ (Projekto kodas VP2-1.1-Hmm-04-V-01-006) numatyto projektavimo, 
statybos darb� pirkimo konkurse.  

� 
 WALDNER SCALA paslaug� tiekimo modulius yra integruotos bet kurios darbo vietoje reikalingos 
paslaugos (vandens, elektros, duj�, suspausto oro tiekimas ir t.t.). Vartotojas turi galimyb� atskirti 
paslaug� tiekim� nuo darbo stal�, �skaitant ir nuot�kas (kanalizacij�), kuri laikoma paslaug� tiekimo 
dalimi.  

� WALDNER SCALA modulin� paslaug� tiekimo sistema suteikia galimyb� vartotojui nevaržomai  
pasirinkti elektros tiekimo viet�, reorganizuojant elektros paslaug� tiekim� kištukini� elektros moduli�  
pagalba. Modulin� konstrukcija taip pat užtikrina galimyb� paprastai reorganizuoti santechnini� 
paslaug� tiekim�, kei�iantis vartotojo poreikiams. 

� WALDNER SCALA laboratorini� bald� sistemai suteikiamas  24 m�nesi� garantinis laikotarpis  nuo 
bald� perdavimo Pirk�jui datos. 

� Si�loma WALDNER SCALA laboratorini� bald� ir technologij� sistema gaminama pagal tarptautinius 
kokyb�s  standartus DIN ISO 9001 ir DIN ISO 9002. Visi laboratorini� bald� sistemos komponentai 
yra sertifikuoti ir atitinka galiojan�ius Europos S�jungos ir Lietuvos kokyb�s bei saugos standart� 
reikalavimus: 

 
Standartin�s traukos spintos  ir SECUFLOW traukos spintos su pagalbinio oro srauto technologija yra 
sertifikuotos pagal LST EN 14175. 
 

7. TECHNOLOGINI� DUJ� TIEKIMAS 

 
1. Vamzdynas. 

Technin�s klas�s (iki 4.6 švarumo) duj� ir suspausto oro  sistemos magistral�ms naudotini vario vamzdžiai. 
Tokie vamzdynai skirti N 4.6, Ar 4.6, O2 2.7 duj� magistral�ms.Vamzdynas deguonies dujoms turi b�ti iš 
atitinkamos kokyb�s vario. 
Laboratorin�s klas�s duj� (5.0 – 6.0 švarumo) tiekimui naudotini ner�dijan�io plieno valyti ir su paruoštais 
montavimui galais, vamzdžiai. 
UHP klas�s duj� tiekimui naudotini  analogiški kaip laboratorinei klasei  elektropoliruoti vamzdžiai. 
 
2.Suspausto oro tiekimas. 
Suspausto oro šaltinis- netepalinis sraigtinis  oro kompresorius su mikroprocesorine valdymo-apsaugos 
sistema, oro rinktuvu (iki 900 ltr talpos) ir suspausto oro sausintuvu su filtrais. Si�lomas  „Atlas Copco“  ar 
analogiškas kompresorius su sausintuvu. Darbinis sl�gis 8 bar, našumas 1,8-2,2 m3/min., rasos taškas -70C. 
Suspausto oro trasa iki horizontalios ašies technologiniame ir kituose aukštuose- varis, diam. 28 mm, 
horizontalioje ašyje- 15mm, šakose-8mm. Kiekvieno �vado gale-  rutulinio tipo ventilis ir manometras. 
Suspaustas oras tiekiamas � visas technologinio aukšto patalpas, kituose aukštuose - pagal laboratorij� 
poreik�. Esant poreikiui vartoti kit� (ne nominal�) oro sl�g�, �vado gale - žemasl�gis reduktorius su 0-4 bar 
reguliavimo galimybe. Suspausto oro vamzdynas montuojamas šaltu suvirinimu, naudojant  vandenilio dujas. 
Suspausto oro vamzdynas išbandomas, atliekant stiprio ir sandarumo bandymus. 
rangai suteikiama 
gamintojo garantija. Vamzdynui suteikiama 2 met� garantija. 
 
3. Suskystinto azoto tiekimas. 
Suskystintas azotas tiekiamas � MPE reaktori� patalpas vamzdžiu su vakuumine izoliacija arba analogišku.  
 
kitas laboratorijas suskystintas azotas tiekiamas �vairaus dydžio atviro ir uždaro tipo diuaro indais iš 
kriogenin�s saugyklos. Suskystinto azoto šaltinis- kriogenin� talpa, 3000 litr� talpos, ribinis sl�gis 18 bar,  
max darbinis sl�gis - 2,5 bar. (s�lygose nurodytas suskystintas azotas � MOCVD laboratorij�, ta�iau realiai jie 
naudoja išgarint� iš suskystinto dujin� azot�- d�l aukštesni� kokyb�s parametr�). Talpa tuo pat metu yra ir 
vis� numatom� diuaro ind� ir kriocilindr� pildymo šaltinis. 
Kriogeniniam vamzdynui suteikiama vieneri� met� garantija. Kriogeninei talpai suteikiama gamintojo 
garantija. 
 
4.Centralizuotas azoto 4.6 tiekimas. 
Azoto tiekimo šaltinis- kriogenin� talpa su garintuvu, 3000 litr� talpos, ribinis sl�gis 18 bar, išgarinimo 
paj�gumas 100 m3/h. Darbinis sl�gis palaikomas 100 m3/h žemasl�giu reduktoriumi su reguliavimo galimybe 
0-28 bar, esant  ��jimo sl�giui  iki 40 bar. Centrin� azoto trasa iki pastato ir vertikalioje ašyje  varis-   o 28 
mm.  Horizontalioje ašyje – o 15 mm, šakos o 8 mm. 
vadai � patalpas su galinio taško reduktoriumi 0-10 bar, 
uždaromuoju  ventiliu ir manometru iš�jimo sl�giui (pritaikyti švarumo klasei iki 4.6). Jei naudojamas 
žemesnio nei 4 bar sl�gio azotas, montuojamas 0-4bar  galinio taško reduktorius. 
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Azoto  4.6 centralizuoto  tiekimo vamzdynas  montuojamas šalto suvirinimo b�du, naudojant vandenilio  
dujas. Azoto 4.6 �vadai � visas technologinio aukšto patalpas, kituose aukštuose- pagal poreik�. Kriogeninei 
talpai ir išgarintojui suteikiama gamintojo garantija. Redukavimo ir uždaromajai armat�rai suteikiama 
gamintojo garantija.Vamzdynas išbandomas stiprio ir sandarumo bandymais.Vamzdynui suteikiama 2 met� 
garantija. 
 
5.Technini� duj� tiekimas. 
Technin�s dujos Ar 4.6 ir O2 2.7 tiekiamos iš balion� saugykl� (spint�), esan�i� kiekvienam pastato aukšte, 
pagalbin�se patalpose, pritaikytose duj� balon� saugojimui. Pagal laboratorij� išd�stym� ir duj� poreik�,  tai -  
1-3 saugyklos kiekviename pastato aukšte. 
Deguonies 2.7 ir argono 4.6 tiekimo  sistemos susideda iš balionin� ramp� 2-3 50/200 bar balionams su  
pirmo laipsnio redukavimo reduktoriais balion� spintoje ir antro laipsnio galinio taško reduktoriais 
laboratorijos patalpose. Reduktoriai pritaikyti dujoms iki 4.6 švarumo klas�s. Trasa– varis, diam. 6-8 mm., 
montavimas šaltu suvirinimu, naudojant vandenilio dujas. Sistemos redukavimo ir uždaromajai armat�rai 
suteikiama gamintojo garantija. Sistem� vamzdynas išbandomas stiprio ir sandarumo bandymais. 
Vamzdynui suteikiama 2 met� garantija. 
 
6.Speciali�j� duj� tiekimas 
Laboratorin�s dujos N 5.0, Ar 5.0, Ar 6.0, He 5.0, H2, C2H2 2.7 ir analogiškos, neturin�ios speciali�j� 
saugojimo reikalavim�, tiekiamos iš balion� saugykl� (spint�), esan�i� pagalbin�se patalpose, pritaikytose 
duj� balon� saugojimui, maksimaliai sumažinus atstumus nuo balion� saugojimo spint� iki vartojimo viet�.  
Dujos tiekiamos naudojant panelinius pirmo laipsnio reduktorius dujoms, švarumo klas� iki 6.0 (su 
jungiam�ja žarna baliono pajungimui, prap�timo ventiliu ir uždaromuoju ventiliu po pirmo laipsnio 
reduktoriaus) ir galinio taško reduktorius, skirtu dujoms iki 6.0 klas�s švarumo dujoms (su ��jimo ventiliu, 
manometru iš�jimo sl�giui kontroliuoti). Reguliavimo galimyb� 0-4 bar arba 0-10 bar, priklausomai nuo 
vartotojo poreikio. Duj� trasos montuojamos iš 316L  ar analogiškos mark�s ner�dijan�io plieno ¼“ diam. 
Trasos jungtys, kampai ir trišakiai montuojami naudojant „SWAGELOCK“ ar analogiškas ner�dijan�io plieno 
jungtis. Duj� tiekimo trasos išbandomos  atliekant stiprio ir sandarumo bandymus. Suteikiama 2 met� 
garantija. 
 
7. Duj�, turin�i� specialiuosius reikalavimus, tiekimas. 
Dujos, turin�ios specialiuosius reikalavimus saugojimui (SiH4, SiH4/He; NH3; Cl; B2H6; SF6 ir kitos), tiekiamos 
iš speciali� saugojimo spint� pagalbin�se patalpose. Special�s reikalavimai duj� saugojimui (90 
min.atsparumas ugniai, prap�timo azoto dujomis galimyb� ir kt.)  bus numatyti TP stadijoje kiekvienu atveju 
konkre�iai. Šios dujos ir dujos, kurioms numatyti UHP klas�s reikalavimai (MOCVD; OVD; PE-CVD 
technologiniams procesams skirtos dujos), tiekiamos, naudojant specialaus paruošimo 316L ar analogiškus 
elektropoliruotus vamzdelius. Jungimas pagal naudojamo �renginio reikalavimus (orbitalinis/robotinis 
suvirinimas argono aplinkoje arba Swagelok jungtys). Naudojant orbitalin� suvirinim�,  reguliuojanti ir 
redukuojanti armat�ra  VCR klas�s. Duj� tiekimo sistemoms, sumontuotoms orbitaliniu suvirinimu, 
atliekamas „leak“ testas, naudojant helio dujas.  
Suteikiama 2 met� garantija vamzdynams ir gamintojo garantija visai redukuojan�iai ir uždaromajai 
aparat�rai. 
 
8. Panaudot� duj� ir j� mišini�, gaut� MOCVD, OVD, PE-CVD technologinio proceso metu pašalinimas 
atliekamas išmetimo vamzdžiais, kuri� charakteristikos nurodytos technin�s užduoties priede B. Tokie 
vamzdžiai  gali b�ti montuojami tik technin�je, ne fasadin�je projektuojamojo pastato pus�je.Vamzdyn� 
suvirinimas orbitalinis /robotinis  arba TIG argono aplinkoje. 
 
9. Laboratorijos, vartojan�ios LIN (suskystint� azot�) savo reikm�ms pervežamais indais (atviro tipo diuaro 
indai, �vairios talpos kriocilindrai), talpas pildo iš suskystinto azoto tiekimo talpos. Tam numatoma aikštel� su 
skystam azotui atsparia danga ir galimybe �rengti iki 500 kg sverian�ias svarstykles (kad sudaryti galimyb� 
suskystinto azoto apskaitai). 
 
10. Kriogenin�s stacionarios talpyklos užpildomos iš transportin�s LIN cisternos (bendras svoris 40 t, ilgis 
12,5 m). Tam �rengiamas tinkamas privažiavimas ir 28 kW 63A 3 fazi� maitinimo šaltinis transportin�s talpos 
siurbliams, nutol�s nuo talpos ne daugiau  kaip 15 m. Pildymas vyksta iš transportin�s talpos galin�s dalies, 
jungimo atstumas ne didesnis kaip 2,5 metro. 
 
 
 
11.Signalizacijos ir indikacijos �ranga. 
Laboratorijose, naudojan�iose kenksmingas/pavojingas dujas, �rengiami daugiakanaliai duj� monitoriai 
(MX48 ar analogiški) su naudojam� patalpoje duj� jutikliais-transmiteriais. Laboratorijose, kuriose 
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kontroliuojama deguonies koncentracija- deguonies jutikliai-signalizatoriai. 
rangai suteikiama gamintojo 
garantija. 
 
12.Vakuumo sistemos. 
Bendra centrin� vakuumo sistema nesudaroma. Lokalin�s vakuumo sistemos sudaromos analogiškai 
technini� duj� tiekimo sistemoms. Vakuumo siurbliai talpinami pagalbin�se patalpose kartu su balion� 
spintomis. Priklausomai nuo vartotoj� atitinkamoje zonoje kiekio, naudojami 100-250m3/val. našumo 
menteliniai tepaliniai siurbliai. Sukuriamas vakuumas 0,5mbar, elektrinis galingumas 2-5,5 kW, triukšmo lygis 
70 db. Lokalin�s vakuumo sistemos pagrindinis vamzdis- varis diam. 30mm, šakos 8 mm. Atšakos gale- 
vakuuminis ventilis. Vakuumo siurbliams suteikiama vartotojo garantija, linijoms- vieneri� met� garantija. 
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PRIEŠGAISRIN�S SAUGOS KONCEPCIJA 
 
ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI 

Projektuojamas pastatas turi atitikti visus žemiau išvardintus pagrindinius reikalavimus, kad kilus 
gaisrui: 

- statinio laikan�iosios konstrukcijos tam tikr� laik� išlaikyt� apkrovas; 

- b�t� ribojamas ugnies bei d�m� plitimas statinyje; 
- b�t� ribojamas gaisro plitimas � gretimus statinius; 
- žmon�s gal�t� saugiai išeiti iš statinio ar b�t� galima juos gelb�ti kitomis priemon�mis; 

- prad�t� veikti gaisrin�s saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos; 
- ugniagesiai gelb�tojai gal�t� saugiai dirbti. 

 

OBJEKTAS 

Pavadinimas Nacionalinis fizini� ir technologijos moksl� centras  

Pastatas pagal paskirt� 1) (pogrupis) Mokslo paskirties (8.11) 

Pastatas priskiriamas statini� grupei 2) Mokslo paskirties (P.2.11)  

Statybos r�šis Nauja statyba 

Pastato aukšt� skai�ius 3 

Užstatymo plotas, m2 9 626  

Pastato t�ris, m3 
apie 118873 

Žmoni� skai�ius (skai�iuotinas) pastate 
apie 1650 

Aukštis nuo gaisrini� mašin� privažiavimo 
paviršiaus iki pastato aukš�iausio aukšto grind� 
altitud�s, m 

13,1 

1) pagal STR 1.01.09:2003 „Statini� klasifikavimas pagal j� naudojimo paskirt�“ 
2) pagal Gaisrin�s saugos pagrindinius reikalavimus.  
 

 

Naujai projektuojamas mokslo paskirties pastatas – Nacionalinis fizini� ir technologijos moksl� centras 
(toliau – Pastatas). Po dalimi Pastato numatoma 2 aukšt� požemin� automobili� saugykla (toliau – 
Automobili� saugykla).  

Projektuojant Pastat�, gaisrin� sauga pirmiausia vertinama pagal reglamentuojan�i� teis�s akt� 
reikalavimus. Taikant inovatyvias priemones, priimami lankst�s sprendimai, leidžiantys laisviau projektuoti 
bei planuoti, kartu pasiekiant reikiam� saugos lyg�. 

Atlikus skai�iavimus, nustatyta, kad projektuojamo Pastato plotas (S = 9 626 m2) viršija maksimal� 
gaisrinio skyriaus plot� (Fg = 6 529 m2), tod�l gaisrin� saug� reglamentuojantys reikalavimai numato 
b�tinyb� Pastat� suskirstyti priešgaisrin�mis sienomis. Siekiant išlaikyti Pastato bendr� funkcionalumo – 
lankstumo - vientisumo id�j�, pritaikomi inovatyv�s virtualaus gaisro simuliavimo programiniai paketai (Fire 
dynamics simulation), kuri� d�ka apskai�iuojami ir simuliuojami visi gaisro metu susidarantys šiluminiai 
d�m�, temperat�r� sklidimo bei toksini� medžiag� pavojingumo kriterijai.  
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Vienas iš galim� sprendini� šiuo atveju yra numatyti sutankint� sprinkleri� užuolaid� (skirian�i� Pastat� � 
reikiamus gaisrinius skyrius), kuri projektuojama patikimai sulaikanti galim� gaisro išplitim�. Ties atriumais, 
atvirais vidiniais laiptais ir kitose vietose, kur Pastato aukštai tarpusavyje susisiekia taip apjungdami 
gaisrines sekcijas, taip pat numatomos ir skai�iavimais pagrindžiamos technin�s priemon�s, kuriomis b�t� 
efektyviai stabdomas šilumos (ugnies) ir d�m� plitimas. Ši� inovatyvi� skai�iavim� d�ka modeliuojami 
pavojingiausi gaisro kilimo ir vystymosi scenarijai, leidžiantys numatyti optimalias priešgaisrines priemones, 
kurios tinkamai užtikrina esminius statinio saugos reikalavimus minimaliai �takojant numatomus funkcinius 
technologinius pastato planavimus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evakuacijai skirti keliai ir iš�jimai planuojami taip, kad neviršyt� normuojam� atstum�, plo�i� ir kiekio, 
kartu užtikrinant maksimal� gaisro atveju besievakuojan�i�j� saugum�. Priimant šiuos sprendimus, 
atsižvelgiama ir � darbuotoj� bei lankytoj� mobilumo pagerinim� bei galimyb� nekomplikuotai pertvarkyti 
vidin� pastato strukt�r�.  

 

 

Projektuojamame Pastate žmoni� ir j� turto 
saugumui užtikrinti numatytos: 

 

AKTYVIOSIOS PRIEŠGAISRIN�S SISTEMOS: 

� adresin� gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistema  
� persp�jimo apie gaisr� ir evakuacijos 
valdymo sistema 
� stacionarioji gaisro gesinimo sistema 
(�rengiama požemin�je Automobili� saugykloje) 
� priešgaisrinis vandentiekis – gaisriniai 
�iaupai  
� d�m� ir šilumos kontrol�s sistemos 
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PASYVIOSIOS PRIEŠGAISRIN�S SISTEMOS: 

� ugniaatsparios sienos bei pertvaros su 
ugniaatspariais užpildais 
� d�m� užuolaidos 
� konstrukcijos padengtos priešgaisriniais dažais 
� angos (kabeli�, ortaki�, vamzdži�) užsandarintos 
specialiomis priešgaisrinis medžiagomis 
� elektros kabeli� izoliavimas Lietuvoje sertifikuotu 
priešgaisriniu tinkliuku, užtikrinan�iu net 180 min. 
apsaug�. 

 

Pasitelkiant inovatyvias metodikas ir pri�mus 
optimalius sprendinius, Pastate užtikrinamas teis�s 

aktuose reglamentuojamas gaisrin�s saugos lygis neribojant galimybi� sukurti poreikius atitinkant� projekt�.   
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 PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 
 
 

 
Pavadinimas 

 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
 

Pastabos 
 

 
I. SKLYPAS 

 

1. sklypo plotas m2 14355  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 0,59  

3. sklypo užstatymo tankumas % 63.4  

 
II . PASTATAS  – NFTMC 

 

1. Negyvenamieji pastatai: 

1.1. Paskirties rodikliai : 
darbuotoj� 

            magistrant�             

 
žm. 

 
 1604 
 

 

1.2. Bendrasis plotas*: 
       t.sk. antžemine dalis  
               požemin�  dalis  

m2  

 
25341,99 
23561,69 
  1780,3 

 

1.2.1. pagrindinis* m2 23347  

1.2.2. pagalbinis*  m2 1994,99  

1.3. Pastato t�ris*  
       t.sk. antžemin�s dalies 
               požemin�s dalies 

m³ 
m³ 
m³ 

118873 
110199 
    8674 

 

1.4. Aukšt� skai�ius vnt. 3  

1.5. Pastato aukštis   m 12,45 
16,45 

Be antstat� 
Su antstatais 

1.6. Energinio naudingumo klas� [5.41]  B  

1.7.Pastato (patalp�) akustinio komforto s�lyg� klas� [5.38]   III  

 
II . PASTATAS  – Daugiaaukšt� požemin� automobili� saugojimo aikštel� 

 

1. Negyvenamieji pastatai: 

1.1. Paskirties rodikliai  Aut. sk.  300  

1.2. bendrasis plotas*: 
Požemin�  dalis NFTMC sklypo ribose 
Požemin� dalis už  NFTMC sklypo ribos 
Antžemin� dalis už  NFTMC sklypo ribos 

m2  8607 
3381 
4283 
  943 

 

1.3. Pastato t�ris*  m³ 60000  

1.4. Aukšt� skai�ius vnt. 3  

 


