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2

Projektinių pasiūlymų privalomieji dokumentai

Projektiniai pasiūlymai paruošti vadovaujantis, uţsakovo (statytojo) pateikta projektavimo
uţduotimi (ATVIRO KONKURSO
PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS IR STATYBOS DARBAMS PIRKTI SĄLYGOS, Projekto
kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-006), galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis, naujų
statybinių medţiagų bei technologijų panaudojimo rekomendacijomis.
Statinio pavadinimas : Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro sukūrimas
Statinio paskirtis: Mokslo (P.2.11).
Statybos rūšis: Nauja statyba;
Statinio kategorija: ypatingas;
Projektavimo etapas: Projektiniai pasiūlymai
Pastato projektiniai pasiūlymai parengti pagal STR 1.05.06:2005 “Statinio projektavimas”
reikalavimus, atitinka statybos normų ir kitų normatyvinių dokumentų keliamus reikalavimus;
2.1

Pradiniai dokumentai

Dokumento pavadinimas
Techninė uţduotis statinio projektavimui ir statybai
Detaliuoju planu (Vilniaus Universiteto teritorija, Saulėtekio al. 9,
Antakalnio seniūnija. 2006m. birţelio mėn. 28d. sprendimo Nr.11232).

3

Pastabos

Statinio paskirtis ir pastato techniniai ekonominiai rodikliai
Pastatas turi tenkinti įskaitant bet neapsiribojant šiuos reikalavimus:

Techninė uţduotis statinio projektavimui ir statybai
STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
STR 2.01.01 (2): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsaugos
STR 2.01.01(4): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo
STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
„Gaisrinės saugos. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodţio 7 d.
įsakymu Nr. 1-338 ;
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3.1

Bendrieji statinio rodikliai:
Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

Pastabos

I. SKLYPAS
1.1. sklypo plotas
1.2. sklypo uţstatymo plotas
1.3. sklypo uţstatymo intensyvumas
1.5. apţeldintas ţemės plotas (ţaliasis
plotas)
1.6. automobilių stovėjimo vietų
skaičius
1.8. sklypo uţstatymo tankumas
II. PASTATAI
2.1.NFTMC pastatas
2.1.1bendrasis plotas:
Laboratorijos, kabinetai
Holai, koridoriai
Biblioteka, kavinė, konferencijų salė
San.mazgai, pasitarimų kambariai,
techninės/ūkinės patalpos, laiptinės
Vent. Kameros
2.1.2. pastato tūris
2.1.3. aukštų skaičius
2.1.4. pastato aukštis
2.2.Daugiaukštė parkavimo aikštelė
2.2.1 bendrasis plotas
2.2.2. pastato tūris
2.2.3. aukštų skaičius
2.2.4. pastato aukštis

m2

14 355
7535,87
2.17
2075

vnt.

310

%

52.5

m2
m2
m2
m2
m2

29 599,5
17 164,4
7126,8
1136,4
2215,5

m2
m³
vnt.
m

1956,4
145 943
6
24,26

m2
m³
vnt.
m

6344,2
18 444
3
7,95

m2
m2
m2

119,71
45,00
15,00

III. KITI STATINIAI
3.1. Kriogeninė saugykla
3.2. Elektros transformatorinė
3.3. Dyzel.generatorius
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3.2

Lauko oro parametrai
Skaičiuojamoji lauko oro temperatūra: 26,1 ºC
t = -23 ºC
Tikslios kontrolės laboratorijų, kurioms nurodoma oro švarumo kategorija (LST
EN ISO 14644-1:2003) ir griežtai apriboti palaikytini patalpoje mikroklimato
parametrai (oro drėgnis bei oro temperatūra)
Skaičiuojamoji lauko oro temperatūra: +35,4 ºC
t = -37,2 ºC

Vasara:
Ţiema:

Vasara:
Ţiema:
3.3

Atitvarinių konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai:

Skaičiavimui naudotos reikšmės:
Patalpų vidaus temperatūra *
Vidutinė Šildymo sezono lauko temperatūra

20
-0,7

Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2K) :
Atitvaros

U
0,15
0,3

Stogai
Perdangos, besiribojančios su išore
Šildomu patalpų atitvaros kurios ribojasi su gruntu

0,5

Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindţių
Sienos
Langai ir kitos skaidrios atitvaros
Durys su tambūru
Durys be tambūro

3.4

0,289
0,22
1,2
0,7
2,2

Vidaus sąlygos

Ţemiau pateikiamos rekomenduojamos vidaus sąlygos. Šios sąlygos taikomos tik patalpoms
kuriom neaprašyti reikalavimai uţsakovo pateiktoje projektavimo uţduotyje. Spec. patalpų vidaus
sąlygos nustatytos atsiţvelgiant į projektavimo uţduotį.
Patalpų tipai
Min. lauko oro kiekis m3/h·m2 arba oro kaita h-1

Maks. Triukšmo
lygis dB(A)

Darbo kabinetai
(atviri lankytojams)

36 m3/h. darbo vietai ( 36 m3/h ţmogui)

40

Pasitarimų kambariai

14,4 m3/h·m2
arba 36 m3/h ţmogui

40

Auditorijos

10,8 m3/h·m2
arba 21,6 m3/h ţmogui

40

Kopijavimo patalpos

Tiek. 3,6 m3/h·m2
ištrauk. 14,4 m3/h·m2

50
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Įėjimo vestibiulis

7,2 m3/h·m2

50

Koridoriai

Tiek. 1,8 m3/h·m2
Oro kiekio balansas įvertinamas pagal šalinamą
oro kiekį iš WC patalpų

50

Rūkomasis

Tiek. 36 m3/h·m2
Ištrauk.. 72 m3/h·m2

50

WC

72 m3/h·išpuodţiui

Laiptinės

0,5 karto

Techninės patalpos

1 kartas

Nereglamentuota

50
80

Skaičiuotini patalpų komfortinio mikroklimato oro parametrai administracinėse ir visuomeninės
paskirties patalpose (HN 69:2003, 1 lentelė):


oro judėjimo darbo zonoje greitis neturi viršyti šaltuoju laikotarpiu <0,1 [m/s],
šiltuoju laikotarpiu 0,1 ÷ 0,2 [m/s]; santykinis drėgmė 40 ÷ 60 %;



oro temperatūra nuolatinėse darbo vietose šaltuoju laikotarpiu neturi viršyti 22 oC ÷
24 oC, šiltuoju laikotarpiu 23 oC ÷ 25 oC.

4

Sklypas

Vadovaujantis parengtu detaliuoju planu, bei sukurta sklypo uţstatymo koncepcija, naujojo
NFTMC pastato korpusai išdėstomi numatytose leidţiamose ribose. Koncepcijoje numatyta korpusų
išdėstymo forma, bei aukštingumas uţtikrina urbanistinį integralumą tiek į bendrą parko teritoriją tiek
ir į aplinkinį miesto uţstatymą. Formuojama aikštės išklotinė, tuo pačiu neatsiribojant nuo išskirtinio
Saulėtekio konteksto- ţaliųjų masyvų. Uţdara masiniams ţmonių srautams struktūra erdviškai
persipina su aplinka- mišku. Projektuojant atsiţvelgta į esamą ir formuojamą aplinkinį reljefą. Esamas
reljefo perkritimas panaudojamas planuojant programoje numatytas patalpų grupes (VGTU
laboratorijas).
Automobilių parkavimo poreikis uţtikrinamas atskirai stovinčioje trijų lygių automobilių
saugykloje, kurios architektūrinė išraiška minimalistinė, suvokiama kaip vieno lygio parkavimo
aikštelės tąsa erdvėje.
Pagrindinis kontroliuojamas apsaugos įėjimas numatomas iš aikštės pusės, taip pat galimi
įėjimai į kiekvieną korpusą, naudojant specialias įėjimo kontrolės priemones. Darbuotojų ir lankytojų
srautų judėjimas pastato prieigose sprendţiamas nesudėtingai ir neklaidţiai.
4.1

Apželdinimas

Neuţstatyta sklypo dalis, nenaudojama automobilių pravaţiavimams bei statymui, pėsčiųjų takams
įrengti, būtų apţeldinama (veja, medţiai, gėlynai) vadovaujantis kompleksiniais viso slėnio
sprendimais pagal bendrai parengtą visos teritorijos urbanistinę gerbūvio įrengimo koncepciją. Siūloma
kompozicija erdviškai jungiama su aplinkui esančiais ţaliaisiais plotais.
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5

Pastato architektūriniai sprendiniai

NFTMC pastatas projektuojamas kaip kuriamo Slėnio centro kompozicinis ir funkcinis
branduolys. Pastatu formuojama šiaurinė aikštės išklotinė, kurioje numatomas ir pagrindinis įėjimas.
Atskiri įėjimai galimi į kiekvieną komplekso korpusą tiesiogiai.
Planinė tūrinė schema parinkta tradicinė, charakteringa šios tipologinės grupės statiniams,
urbanistinį sprendimą taikant individualų tik nagrinėjamai vietai pritaikomą, leidţiantį pastatą suvokti
kaip nestandartinį, unikalų, reprezentuojantį naujai kuriamą mokslo, ekonomikos ir kultūros plačiąja
prasme darinį.
Uţstatymo principo parinkimą sąlygojo netaisyklinga sklypo forma ir poreikis uţtikrinti
projektuojamo pastato patalpų natūralų apšvietimą. Pasirinktas sprendimas su maksimaliu sklype
galimu išorinės sienos perimetru, įvertinant optimalų patalpų tinkamų laboratorijoms, auditorijoms ir
darbo kabinetams gylį.
Pasirinkta tradicinė, nesudėtinga planinė struktūra: galerija – pasaţu sujungti lygiagrečiai
komponuojami korpusai leistų lengvai orientuotis pastate, funkcinė schema uţtikrintų patogius ir
racionalius vertikalius ir horizontalius ryšius tarp komplekso korpusų. Visos pastato patalpos
suplanuotos su natūraliu apšvietimu ir galimybe pastatą vėdinti atidarant langus
Siūlomas variantas būtų suvokiamas kaip vientisas tūris su šviesos šuliniais - nišomis. Tūrio
vientisumą paryškina intensyvus architektūrinis kreivalinijinių horizontalių elementų sprendimas.
Taip pat realizuojama siekiamybė sukurti ramią laboratorijų, auditorijų ir darbo kabinetų
aplinką, jų langus orientuojant į pusiau uţdaras šviesos nišas. Tuo pačiu ribojamas ir natūralios šviesos
srautas.
Reguliari pastato struktūra parinkta taip, kad jį būtų galima naudoti universaliai, keičiantis
poreikiams pastato dalių perplanavimas būtų maksimaliai paprastas. Tą uţtikrintų ir projekte siūlomas
stacionarių ir transformuojamų pertvarų derinys.
Fasadų sprendiniai pabrėţia išskirtinį Slėnio centro kompozicinio ir funkcinio centro statusą ir
asociatyviai iliustruoja pastate vyksiančius procesus- mokslines paieškas, kurių rezultatai daţnai
nenuspėjami, nebaigtiniai, kintantys.
5.1

Funkcinė – technologinė schema

Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras projektuojamas šešių vienodo aukščio korpusų
pastate. Horizontaliai korpusus kiekviename aukšte jungia per visus aukštus pasikartojantis koridorius,
vertikaliai – laiptinės ir keleiviniai bei krovininis liftai.
Pastatas apjungia tris skirtingas mokslines institucijas, kurių patalpos išdėstytos taip, kad sąlyginai
galėtu funkcionuoti nepriklausomai viena nuo kitos, naudojantis tik bendro naudojimo bei
pagalbinėmis patalpomis, turėti savo inţinerinių ir energetinių resursų apskaitos taškus.
VGTU patalpos išdėstytos vakarinės pastato pusės korpuse, apatiniuose trijuose aukštuose, VU –
taip pat vakarinėje pastato pusėje, per visus pastato aukštus, o FTMC – rytinėje pastato pusėje.
Išskirtinė pastato dalis – technologinis aukštas, kuriame išdėstyta dalis bendrų VU ir FTMC
mokslinių – tiriamųjų laboratorijų, numatyta rytinėje pastato dalyje.
Pastato centriniuose korpusuose numatytos atviro priėjimo bendro naudojimo patalpos:
administracija, biblioteka, viešojo maitinimo ir kitos, lengvai pasiekiamos iš visų pastato vietų.
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Pastato techninėms reikmėms tenkinti šiaurinėje pusėje numatytas techninis kiemas su atskiru
statiniu, skirtu įvairioms medţiagoms, chemikalams, techninėms dujoms laikyti ir centralizuotai tiekti į
pastate įrengtas laboratorijas. Tam tikslui pastato apatiniame aukšte numatomas technologinis
koridorius, apjungiantis visus statinio korpusus horizontaliame lygmenyje, o kiekviename korpuse
numatomos vertikalios technologinės šachtos, apjungiančios visus aukštus. Taip bus uţtikrinamas visų
inţinerinių sistemų prieinamumas remontui ir išplėtimui, valymui, diagnostikai, keitimui ir kitiems
nenumatytiems poreikiams ar atvejams.
Technologinio aukšto padidinto švarumo klasės laboratorijos išdėstytos rytinėje statinio dalyje.
Virš šios dalies numatoma įrengti techninį aukštą, skirtą laboratorijų techniniam aptarnavimui:
sumontuoti ventiliacines sistemas, oro švarinimo filtrus, visus vamzdynus, elektros privedimo linijas ir
t.t.. Techninis aukštas leis lengvai keisti po juo esančių laboratorijų techninius parametrus,
mikroklimatą, o esant poreikiui, ir paskirtį – pvz. pastačius naują įrenginį jam reikalingus privedimus
bus galima nuleisti tiesiai iš virš laboratorijos esančio techninio aukšto.
Kiekvienas komplekso korpusas, apart visus juos jungiančio pagrindinio koridoriaus, turi atskirą,
visas patalpas korpuse jungiantį centinį, statmeną pagrindiniam, koridorių. Standartiškai kiekvienas
korpusas kiekviename aukšte turės reikiamą kiekį sanitarinių bei pagalbinių patalpų. Korpusuose
abipus koridoriaus bus vienoje pusėje išdėstytos įvairios paskirties laboratorijos, kitoje – kabinetai.
Planuojama naudoti tokias statybines technologijas, kad esant poreikiui be didelių sąnaudų galima būtu
lengvai keisti laboratorijų dydį ar paskirtį, įnešti reikiamą aparatūrą, privesti kitus resursus.
5.2

Automobilių statymo aikštelių sprendimai.

Numatomas 300 vietų antţeminė automobilių statymo aikštelė. Automobilių aukštelės karkasas
monolitinio arba surenkamojo gelţbetonio. Sienos uţdengtos prapučiamomis metalinėmis cinkuotomis
grotelėmis. Eksploatacijai ir ilgaamţiškumui pagerinti bei hidroizoliacijai numatoma įrengti apsauginį
sluoksnį iš Latexfalt
Latexfalt Park-In – automobilių stovėjimo aikštelių tarpinių aukštų bei uţdarų garaţų grindų
danga. Ji klojama ant nešančio betoninio pagrindo, kuriame suformuoti reikalingi nuolydţiai.
- Danga visiškai nedulka,
- yra atspari lengvųjų automobilių apkrovoms, tame tarpe ir dygliuotų padangų poveikiui,
- bei apsaugo betono konstrukcija nuo erozijos bei korozijos.
Latexfalt Park-In dangos klojimo darbai atliekami esant teigiamai oro ir grindų pagrindo
temperatūrai. Pilnai dangą eksploatuoti galima po 5 dienų. Parkavimo aikštelės ţymėjimus galima
atlikti iš karto po to.
Siūlės dangai Latexfalt Park-In (išskyrus konstruktyvų siūles) - nereikalingos.
Latexfalt Parkdeck sistema plačiausiai naudojama kaip daugiaaukščių parkavimo aikštelių stogo
danga.
- Stogas tampa nepralaidus vandeniui ir atsparus automobilių apkrovoms, tame tarpe dygliuotų
padangų poveikiui.
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- Stogams nereikalinga papildoma hidroizoliacija. Betonas arba gelţbetoninės plokštės, atitinkamai
juos paruošus, yra tinkamas pagrindas kloti Latexfalt Parkdeck dangą.
- Klojant šią dangą papildomas svoris ant perdengimo yra nedidelis (apie 20 kg/ m2).
- Palyginti su anksčiau naudotais metodais darbai atliekami ţymiai greičiau.
- Dangos remontas yra paprastas, kadangi mechaniniai paţeidimai yra aiškiai matomi.
Latexfalt Parkdeck danga klojama ant betono pagrindo, kuriame suformuoti nuolydţiai. Dangą
sudaro du komponentai – vandeniui nepralaidi ypač elastinga bitumo – polimerinė emulsija ir tam
tikros frakcijos skaldelė (Lietuvoje – granito). Emulsija uţtikrina visišką nepralaidumą vandeniui ir
puikiai sukimba su skaldele, tuo sudarydama vientisą šių dviejų komponentų sluoksnį. Skaldelė
uţtikrina atsparumą automobilių transporto apkrovoms.
Bendras dangos storis 10 mm. Danga visiškai sukimba su pagrindu, įgauna visas elastines ir
vandeniui nepralaidţias savybes maţdaug po 3 parų (priklausomai nuo oro sąlygų). Tada ją galima
pradėti eksploatuoti. Automobilių ratai veikia kaip papildomas volas, taigi dar labiau suspaudţia
emulsijos ir skaldelės mišinį.
Latexfalt Parkdeck sistemą sudaro danga bei mazgai – lietaus įlajos, konstruktyvinės siūlės,
kampai, sandūros. Tik tinkamai naudojama jų visuma sudarys vandeniui nepralaidţią „vonią“.
5.3

Pastato fasadų sprendimai. Medžiagiškumas.

Dominuojanti fasadų apdaila, - tai aliuminio kompozicinės plokštės arba analogiškos ventiliuojamų
fasadų pakabinamos plokštės. Konkrečios spalvos ir medţiagos turėtų būti tikslinamas galutinio
projektavimo metu derinant su kitų šio parko pastatų naudojamomis šioms formoms išgauti
medţiagomis, kad išlaikant visų parko pastatų integralumą tuo pačiu ir neprarast kiekvieno
individualumo.
Pagal parengtą koncepciją, siekiant pastato įvaizdţio vientisumo ir kuo maţesnio skaidymo į
atskiras (langu ir sienų) plokštumas, pastato langams ir vertikalioms plokštumoms numatomos
fasadinės aliuminio-stiklo konstrukcijos: langu vietose įrengiant skaidraus (selektyvinio) stiklo paketo
langus, o apšiltintų sienų ir aklinose vietose – emaliuoto vitrininio stiklo konstrukcijas. Tokioje
konstrukcijoje, dalis langų gali būti varstomi.
Pietiniame ir šiauriniame fasade numatomos horizontalios aliuminio ţaliuzės, kad sumaţintume
vidaus patalpų vėsinimui reikalingą energijos kiekį.
5.3.1

FASADINĖS SISTEMOS APRAŠYMAS
Langai ir vitrinos, vidiniai stiklai

Administracinėse, mokslo darbuotojų ir kitose administracinio/biuro tipo patalpose bent vienas
langas yra varstomas dvejomis kryptimis. Laboratorijose langai projektuojami nevarstomi. Langų rėmų
tipai priklauso nuo pasirinktos fasadinės sistemos FW50+HI arba analogiškos kito gamintojo sistemos.
Langų garso izoliavimo klasė – pagal galiojančius STR ir Higienos normas.
Numatytos ţaliuzės, skirtos apsaugai nuo tiesioginių saulės spindulių ar patalpos uţtemdymui.
Ţaliuzių lamelės plotis 60-90 mm. Ţaliuzės rankiniu ar elektromagnetiniu būdu reguliuojamos iš
patalpos. Ţaliuzės montuojamos ir projektuojamos išorėje, bet ne ant stiklo/ metalo fasadinės sistemos
(ant stiklinio fasado).
Pastato stiklo fasadų, langų konstrukcijų reikšmės yra ne prastesnės kaip: U ≤1,2 W/m²K.
Stiklo paketų gamyboje naudojamas ne aliuminio rėmelis, o termiškai apdirbtas, šalčiui nelaidus
rėmelis.
Suprojektuotiems stiklo fasadams naudojamos aliuminio sistemos, iš abiejų pusių daţytos pagal
RAL spalvininką, kurių techninės charakteristikos neprastesnės kaip:
 Atsparumas oro skverbčiai: Class A4 (EN 12153, EN 12152);
 Atsparumas oro skverbčiai: 900 Pa (class RE) (EN 12155, EN 12154);
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Atsparumas vėjo apkrovoms: 2000 Pa (EN 12179, EN 13166).

Visos mokslinės, administracinės ir kiek įmanoma bendro naudojimo patalpos projektuojamos
su natūraliu apšvietimu.
Pirmo aukšto langai padengiami apsaugine, smūgiui atsparia plėvele.
Stiklo fasado paketai yra saugūs (atitinka LST EN 356:2002 ir LST EN 12600:2003standartų
reikalavimus).
Išoriniai langai su grūdinto stiklo paketais, iš termiškai apdorotų aliuminio profilių nudaţytų
milteliniu būdu.
Vidiniai langai su grūdintu viengubu stiklu, iš termiškai apdorotų aliuminio profilių nudaţytų
milteliniu būdu. Pastato viduje naudojami stikliniai turėklai iš grūdinto ir laminuoto stiklo.

Pagrindiniai stiklo-aliuminio fasadai turi būti gaminami iš aliuminio profilių sistemos Schüco
FW50+HI, arba naudojant tokios pačios kokybės kitas sistemas, kuri sudaryta iš vertikalių ir
horizontalių aliuminio profilių sistemos. Profilių gylis parenkamas atsiţvelgiant į konstrukcijų
tvirtinimo schemą, galiojančias vėjo apkrovas remiantis STR 2.05.20:2006.
Kad maksimaliai apšiltinti stiklo paketo prispaudimo zoną, būtina naudoti vertikalia ir horizontalia
kryptimi izoliatorius, kurie stiklo paketo briaunos zoną dalintų į papildomas tris kameras. Izoliatoriai
turi būti numatyti ant visų aliuminio profilių (vertikalia ir horizontalia krytimi.)
Vidinis matomas aliuminio profilio plotis 50mm, nešančio aliuminio profilio gylis turi būti
parinktas, statiškai patikrintas pagal galiojančias vėjo apkrovas remiantis STR 2.05.20:2006 .
Struktūrinė fasadinė sistema FW50+SG arba analogiška, stiklinama vienos kameros stiklo paketais,
kurie prie nešančio aliuminio profilių karkaso tvirtinami vidinėmis, sisteminėmis tvirtinimo detalėmis.
Paketo gamybai privalo būti naudojama ultravioletiniams spinduliams atspari silikonine mastika
(Dow Corning arba Wacker Chemie) pagal sistemos tiekėjo reikalavimus.
Išorinis sandarinimas privalo būti atliekamas ultravioletiniams spinduliams atsparia mastika,
silikoninės siūlės privalo būti šiltinamos specialia, sistemine šiltinimo medţiaga.
Pateikiamas sistemos vertikalus ir horizontalus pjūviai.
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5.3.2

VENTILIUOJAMO FASADO SPRENDINIAI

Principinis sienos mazgas ties perdanga, kai fasado apdailai panaudotas emaliuotas stiklas
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Principinė ventiliuojamo fasado šiltinimo detalė

Mazguose pateikti medţiagų gamintojų pavadinimai, bei izoliuojančios medţiagos storiai bus
tikslinami darbo projekto rengimo metu parenkant analogiškų savybių medţiagas.
5.4

Stogas

Stogo konstrukcijos viršutinė danga kartu su garo, šilumos izoliacija, atitinkančia statybos
techninius reglamentus, įrengiama pagal suderintą su uţsakovu projektą.
Įvairūs tvirtinimo elementai, naudojami stogo konstrukcijoje, yra iš nerūdijančio plieno arba
cinkuoti. Ant stogo vedančios lauko kopėčios (cinkuotos) įrengiamos su apsauginiais ţiedais ir
aptverta aikštele ant stogo.
Stogo skaičiuojamoji apkrova – pagal Lietuvos Respublikos galiojančius reikalavimus.
Atskirai nurodytose vietose įrengiamos konstrukcijos pastato iškabos (pavadinimo) tvirtinimui.
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5.5
5.5.1

Pastato vidaus sprendimai
PATALPŲ AUKŠTIS

Laboratorijų patalpų aukštis nuo grindų iki lubų („švarus“) yra 3,26 m. Administracinių,
mokslo darbuotojų, bendrųjų ir kitų patalpų aukštis nuo grindų iki ţemiausio taško yra ne maţesnis
kaip 2,70 m.
Pirmo aukšto patalpų aukštis nuo grindų iki lubų („švarus“) yra 5,06 m.
5.5.2

NUOLYDŽIAI IR ĮDUBIMAI (NIŠOS)

Kambariuose, kurie turi būti reguliariai plaunami įrengiami atitinkami nuolydţiai, siekiant
išvengti bet kokio atvirkščio nuolydţio ( jeigu darbų atlikimas būtų netikslus). Tokiuose kambariuose
įrengiamas gravitacinis (savitakinis) drenaţas. Visi išorės laipteliai turi apie 1,5cm/m nuolydį, siekiant
išvengti bet kokio ledo susiformavimo.
Elektros skydinės bei techninių kambarių dalys, kurioje yra patalpinti elektros įrengimai, yra
pakelti keliais centimetrais, siekiant apsaugoti nuo bet kokių potvynių iš greta esančių kambarių.
Liftų šachtų duobėse yra siurbimo įrengimai, kurių pagalba galima išsiurbti šachtą, įvykus
nenumatytam atvejui.
5.5.3

VIDINĖS SIENOS IR PERTVAROS

Vidinės sienos ir pertvaros projektuojamos taip, kad atitiktų pagrindinę funkcinę paskirtį
– uţtikrina tinkamą ir saugų erdvių skirstymą pastate, uţtikrina reikalaujamą garso izoliaciją tarp
patalpų, bei uţtikrina reikalingą apsaugą nuo ugnies plitimo pastatuose.
Pertvaros. Jos projektuojamos iš gipso kartono montuojamo ant metalo karkaso.
Reikalinga garso izoliacija tarp patalpų uţtikrinama izoliuojant pertvaras mineraline vata. Taip pat
projektuojamos pertvaros iš grūdinto stiklo, modulinės, stumdomos. Visos pertvarų konstrukcijos – iš
sertifikuotų gaminių.
Padidintų reikalavimų patalpas juosiančios sienos (serverinės, apsaugos tarnybos
kambariai, cheminių medţiagų saugojimų/sandėliavimo patalpa, pagalbinės techninės įrangos patalpos
bei kavinės virtuvės patalpos) yra iš kieto mūro arba betono sienos nuo grindų iki lubų.
5.5.4

GRINDYS

Grindys šiltinamos maţiausiai 1 m pagal pastato perimetrą. Mokslinio centro grindų
apkrovos apskaičiuotos pagal pateiktas mokslinės įrangos maksimalias apkrovas, nurodytas Uţsakovo
reikalavimų Dalis B.
Kavinės patalpose grindų paviršius parinktas pagal vidaus interjero sprendinius. Grindys
virtuvės patalpose įrengtos su grindų drenaţu. Jos lengvai plaunamos ir kur būtina, dezinfekuojamos.
Iš drėgmei nelaidţių ir neabsorbuojančių, plaunamų, netoksiškų medţiagų, sandūros uţglaistytos.
Laboratorijos, technologinės ir laboratorijų pagalbinės patalpos. Padidinto švarumo
klasės patalpose visos grindys suprojektuotos be plyšių (siūlių) ir atsparios cheminiam bei
mechaniniam poveikiui, dezinfekcijai. Atskirose laboratorijose danga laidi elektrai, patvari ir
ilgaamţė. Dangos paviršius lygus ir lengvai valomas, ji 10cm uţleista ant sienų. Projektuojama
epoksidinė grindų danga. Valymui palengvinti visos sandūros tarp sienos ir grindų yra lenktos
(uţapvalintos) formos.
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Grindys laboratorinio komplekso koridoriuose ir patalpose kurioms netaikomi padidintos
švarumo klasės kriterijai projektuojamos iš lengvai valomos ir atsparios mechaniniam poveikiui
medţiagos be siūlių – homogeninės PVC dangos.
Mokslo darbuotojų kabinetai, administracijos kabinetai. Grindų apdailai naudojama
devėjimuisi atspari, ant šildomų grindų tinkama kloti PVC danga. Dangos derinamos su Uţsakovu ir
galutinai aprenkamos techninio projekto stadijoje. Danga šiose patalpose skirta biuro patalpoms,
atspari mechaniniams paţeidimams, lengvai valoma, patvari ir ilgaamţė.
Bendro naudojimo patalpos (koridoriai, laiptinės, holai). Grindys bendrose erdvėse ir
patalpose ilgaamţės, neslidţios ir lengvai priţiūrimos. Grindys suprojektuotos pagal kliento
pageidavimus (architektūrinę koncepciją). Grindų apdailai naudojamos poliruotos akmens masės
plytelės (pirmos kokybės klasės) bei epoksidinė danga. Visur įrengiamos grindjuostės.
Tualetai, valytojų patalpos. Visos grindys dengtos plytelėmis, sanitariniuose mazguose
suprojektuotos su vandens nuleidimo trapais ir drenaţu. Apvadai taip pat projektuojami iš plytelių.
Grindys - lengvai plaunamos, kur reikia, dezinfekuojamos. Patalpose įrengta vandeniui nepralaidi
hidroizoliacija grindyse ir sienose. Grindyse įrengiama hidroizoliacija uţleidţiama ant sienų ne maţiau
kaip 0,15 m nuo grindų lygio.
Pagalbinės ir techninės patalpos. Visos grindys dengtos lygia poliuretanine grindų danga.
Valymui palengvinti visos sandūros tarp sienos ir grindų yra lenktos formos. Patalpų, kuriose galimas
vandens išsiliejimas, grindys yra įrengiamos su grindų drenaţu.
Sandėliai ir saugyklos. Grindys suprojektuotos iš lengvai valomos ir atsparios
mechaniniam bei cheminiam poveikiui medţiagos be siūlių epoksidinės dangos.
5.5.5

LUBOS

Laboratorijų lubos. Visos lubos padidinto švarumo klasės patalpose ir ant jų esantys įrenginiai
yra projektuojami taip, kad ant jų nesikauptų nešvarumai, dulkės, kondensatas, pelėsis, jos netrupa, yra
lengvai valomos ir dezinfekuojamos.
Lubos projektuojamos modulinės, iš specialių laboratorijoms skirtų konstrukcijų – metalo
karkaso ir modulinių plokščių. Yra uţtikrinamas lengvas priėjimas prie virš lubų esančių
komunikacijų.
Patalpose, kuriose planuojama dirbti su radioaktyviomis medţiagomis lubų apdaila yra atspari
drėgnam valymui ir dezinfekavimui. Visi patalpų kampai yra suapvalinti. Lubos laboratorinio
komplekso koridoriuose ir patalpose, kurioms netaikomi padidintos švarumo klasės reikalavimai yra
„Armstrong“ tipo modulinės plaunamos.
Administracinių patalpų lubos. Visos lubos administracinėse patalpose, kaip mokslo
darbuotojų, administracijos darbuotojų kabinetai ir kitos patalpos, kurias galima būtų priskirti pagal
jose vykdomą veiklą prie ofiso patalpų, yra modulinės akustinės lubos.
Kavinės ploto lubos. Lankytojų dalyje lubos akustinės, pagal vidaus interjero suderintą projektą
su įrengtu atitinkamu apšvietimu. Kavinės operatoriaus pareiga – sumontuoti lubas virtuvės zonoje,
tinkamas pagal paskirtį kiekvienoje patalpoje ir atitinkančios vietinių veterinarijos ir sanitarijos
prieţiūros įstaigų reikalavimus. Uţtikrinamas lengvas priėjimas prie virš lubų esančių komunikacijų.
Koridorių, laiptinių lubos. Šios lubos suprojektuotos taip, kad atspindėtų architektūrinę
koncepciją, uţtikrintų racionaliai priimtas garso sugėrimo galimybės bei uţsakovo reikalavimus.
Įėjimų ir holų lubos. Lubos prie įėjimų, holuose suprojektuotos pagal architektūrinę koncepciją.
Tualetai ir poilsio kambariai. Projektuojamos plokščios, horizontalios, pritvirtintos
pakabinamos gipso plokščių daţytos lubos.
Pagalbinės ir techninės patalpos. Patalpų, kurių paskirtyje nenurodyto specialūs reikalavimai,
lubų paviršiumi yra daţyta gelţbetonio plokštė. ( kad nedulkėtų). Visos inţinerinės sistemos –
matomos. Pakabinamos lubos neįrenginėjamos.
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Sandėliai ir saugyklos. Lubos pakabinamos modulinės, lengvai priţiūrimos, plaunamos,
nekaupiančios dulkių ir nešvarumų.
5.5.6

KOLONOS

Visos matomos ir bendrose erdvėse esančios kolonos yra atsparios mechaniniams
paţeidimams, be aštrių kraštų ar kampų.
5.5.7

UŽTVAROS IR TURĖKLAI

Uţtvaros ir turėklai laiptinėse suprojektuoti tvirti su ne maţiau kaip trimis siaurais atitvariniais
elementais tarp porankio ir grindų. Tarpas tarp laiptų/grindų ir atitvarinio elemento ne aukščiau kaip 15
cm nuo grindų paviršiaus.
Uţtvaros ir turėklai reprezentacinėje laiptinėje ir aplink grindų ertmes sukonstruoti iš stiklo
elementų su nušveistu plienu, įrengti su porankiu.
Uţsakovui pateikiami naudojamų medţiagų brėţiniai ir kita įmanoma vaizdinė medţiaga.
Uţtvarų ir turėklų minimalus aukštis ne maţesnis nei 1,08 m (pagal galiojančius teisės aktus).
5.5.8

DURYS, VARTAI. DURŲ UŽRAKTAI

Visos durys susijusios su išore gaminamos iš metalo, metalo ir stiklo bei tiesiog stiklo,
atitinkamai panaudojimui konkrečioms funkcijoms. Išorinės durys varstomos, slenkančios ir
besisukančios. Pagrindiniai įėjimai į pastatus suprojektuoti su tambūrais. Juose įrengta kojų valymo
sistema. Durys tvirtos konstrukcijos, lengvai varstomos. Su vienoda, aukštos kokybės durų furnitūra,
kad būtų garantuojamas spynų ilgaamţiškumas, patikimumas ir ypač didelis saugumas. Durų spynos,
vyriai, rankenos, apsauginiai kabelio šarvai atitinka LST ENV 1627:2002 keliamus reikalavimus.
Vidinės durys tvirtos konstrukcijos, lengvai varstomos, aukštos kokybės, su vienodais apkaustais ir
uţraktais, atsparios mechaniniams paţeidimams. Gaisrui atsparios durys – metalinės, su galvanizuota ir
daţyta apdaila. Atsparumas ugniai numatytas atsiţvelgiant į patalpoms keliamus reikalavimus. Visos
priešgaisrinės durys sertifikuotos.
Visos išorinės durys, durys į laiptines, į tualetus, durys tarp administracinio ir laboratorinio
komplekso, durys jungtyse tarp pastatų bei priešgaisrinės durys projektuojamos su varčios
pritraukėjais.
Visos durys turi aiškų ţymėjimą, nurodantį patalpos paskirtį ir individualumą. Šios etiketės yra
dvikalbės ( lietuvių ir anglų) visoms technologinio aukšto (švarios zonos) patalpoms.
Slankiojančios ar besisukančios įėjimo durys. Įėjimo durys pritaikytos dideliems srautams.
Įėjimo-išėjimo duryse įrengta avarinio išėjimo durų funkcija. Pagrindinis įėjimas į pastatą turi įrengtą
durų kilimėlį ir „oro uţuolaidą“. Įėjimo tambūruose įrengiamos kojų valymo sistemos ( lauke – iš
karštai cinkuoto plieno, tambūre – iš gumos) padidintoms apkrovoms (nuo 500kg/m²).
Kavinės zonos durys ir zonos atskyrimas. Kavinė turi atskirą įėjimą maisto produktų tiekimui,
taip pat turi galimybę šiltuoju metų laiku praplėsti kavinės plotą į lauką lengvai transformuojamos
vitrinos ar durų pagalba. Iš mokslo centro įėjimas į kavinę yra patogiai pasiekiamas, lengvai ir aiškiai
surandamas. Nedarbo valandomis uţtikrinama kavinės ploto apsauga. Kavinės zonos durys
kompaktinės lengvai varstomos, tvirtos konstrukcijos su uţraktais. Pasirinkta kokybė atitinka higienos
reikalavimus. Naudojama nerūdijančio plieno apdaila, apsauganti nuo mechaninių paţeidimų. Durys
tarp virtuvių ir maitinimo patalpų yra be slenksčių.
Administracinių ir mokslo darbuotojų patalpų durys. Tvirtos konstrukcijos, lengvai varstomos,
grūdinto stiklo, stiklinės su metalo rėmu ar skydinės durys. Kabinetų durys rakinamos mechaniniu
būdu ( raktas turi atitikti Europrofilio DIN standartą). Administracijos darbuotojų kabinetų durų
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uţraktai projektuojami „vieno rakto“ sistemai. Mokslinių darbuotojų kabinetų durys rakinamos
elektromagnetine spyna (įėjimas su kortele).
Laboratorinio komplekso durys. Durys padidinto švarumo klasės patalpose projektuojamos
metalinės, kur reikalinga, su slenksčiais ir tarpinėmis, kad būtų uţtikrintas patalpų sandarumas.
Patalpose projektuojamos tvirtos konstrukcijos, lengvai varstomos durys.
Durys į technines, pagalbines patalpas. Patalpų durys tvirtos konstrukcijos, lengvai varstomos.
Patalpos rakinamos mechaniškai, raktu.
Praėjimo kontrolė. Praėjimo kontrolės schema turi būti atskirai suderinta su uţsakovu. Sistema
valdoma centralizuotai iš vieno kompiuterio ( apsaugos pulte).
Vidaus durų bei vitrinų apdaila. Vidaus stiklinės pertvaros, vitrinos – aliuminio rėmų. Durų
varčios tuose pačiuose aliuminio rėmuose, natūralios faneruotės, lygios, lakuotos matiniais lakais.
Durys skiriančios vestibiulį nuo koridoriaus arba skiriančios atskiras koridoriaus dalis – analogiškos
spalvos aliuminio rėmų, įstiklintos. Durys (ar kiti angų uţpildymai) esančios gaisrinėse pertvarose –
priešgaisrinės, nustatomos projektavimo metu pagal konkretų gaisrinių pertvarų tipą
Vidinės aliuminio rėmų pertvaros ir durys gaminamos naudojant Schüco AWS50NI arba
naudojant tokios pačios kokybės kitas sistemas. Vidinės aliuminio konstrukcijos turi būti įstiklintos
saugiu stiklu pagal gamintojo rekomendacijas nebent brėţiniuose būtų nurodyta kitaip. Visur, kur to
reikia pagal šilumos arba garso izoliavimo reikalavimus, vidaus pertvaros stiklinamos vienos kameros
stiklo paketu pagal projekte keliamus garso izoliacijos reikalavimus. Rėmai turi būti su hermetiškomis
guminėmis tarpinėmis.
Profiliai ir stiklai turi būti gerai uţdengti apsaugine plėvele montavimo metu ir iki
statybos pabaigos. Spynos ir rankenos ir kiti priedai privalo būti tos pačios sistemos tiekėjo.
Konstrukcijų varstymo kryptys išdėstymas pagal pateikiamus planus. Konstrukcijų išmatavimus ir
angas tikrinti vietoje. Principinis konstrukcijos pjūvis (vidinė konstrukcija):

Lauko durys.
Išorinės lauko durys gaminamos naudojant Schüco ADS 65 (3 kameros, profilio gylis 65mm)
profilių sistemą arba tokios pačios kokybės kitas sistemas. Išorinių durų , langų ar išorinių vitrinų
aliuminio profiliai turi būti jungiami izoliatoriais Poliamid 6.6 (PA) kai profilių daţymas atliekamas
po profilių sujungimo. Slenksčiai apšiltinti, ir hidroizoliuoti pagal sistemos tiekėjo mazgus bei
remiantis bendra statybine logika. Durų varčios prie staktų tvirtinamos 3 vyriais, pagal sistemos tiekėjo
reikalavimus.
Durys, montuojamos su pritraukėjais.
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Konstrukcijos stiklinamos vienos kameros stiklo paketais, konstrukcijos išorinį ir vidinį stiklus
apsprendţia pagrindinių fasadų stiklų spalva ir charakteristika, kuriame šios konstrukcijos yra
montuojamos daugiau informacijos skyriuje „konstrukcijų stiklinimas.
5.6
5.6.1

REIKALAVIMAI PATALPOMS
ĮĖJIMAI, HOLAI, KORIDORIAI

Sienų bei kolonų paviršiai daţomi plovimui ir trinčiai atspariai daţais. Sienų išoriniai kampai
bei durų ir langų nišų kampai prieš daţant sustiprinami, kad netrupėtų nuo galimų smūgių.
Koridoriuose, kur planuojami naudoti veţimėliai, sienos su papildomom nuo dėvėjimosi ir paţeidimų
apsaugančia sistema palei visą sienos apačią iki 90 cm aukščio nuo grindų lygio, o kampai iki to paties
aukščio papildomai apsaugoti.
5.6.2

ADMINISTRACINĖS IR MOKSLO DARBUOTOJŲ KABINETAI

Visi kabinetai yra su natūraliu apšvietimu. Patalpų apdaila ir įrengimas atitinka juos uţimančių
asmenų funkcijas.
Pertvarų sienos pilno aukščio ir pakankamo storio, uţtikrinančios garso izoliaciją. Sienos
daţytos, kad būtų lengvai priţiūrimos ir valomos. Sienų bei kolonų paviršiai daţomi plovimui ir
trinčiai atspariai daţais. Sienų išoriniai kampai bei durų ir langų nišų kampai prieš daţant sustiprinami,
kad netrupėtų nuo galimų smūgių. Sienos ir pertvaros, prie kurių projektuojamos sėdimos darbo vietos
iki 90 cm aukščio nuo grindų lygio projektuojamos su apsauga nuo smūgių ir trinties.
5.6.3

MAISTO RUOŠIMO IR MAITINIMO PATALPOS

Visos sienos virtuvėse lengvai valomos, uţglaistytomis sandūromis, kur būtina dezinfekuojamos. Jos yra iš drėgmei nelaidţių ir neabsorbuojančių, plaunamų netoksiškų medţiagų.
Sienų paviršius lygus iki tokio aukščio, kurio reikia higieniškam maisto tvarkymui. Apdaila įrengta
taip, kad nesikauptų nešvarumai, kondensatas, pelėsis. Kur būtina sienų kampai yra apvalūs, kad būtų
lengviau valyti. Maitinimo patalpų sienų bei kolonų paviršiai daţomi plovimui ir trinčiai atspariai
daţais.
5.6.4

LABORATORIJOS

Projektuojant laboratorijų patalpas atsiţvelgiama į vykdomus eksperimentus jose, patalpoms
keliamus reikalavimus, LT teisės aktus, LST ES ISO 14644 standartų švarioms patalpoms ir kitų
standartų rekomendacijas.
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5.7

Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems sprendinių aprašymas

Pastatas aplinkoje projektuojamas taip, kad prie pagrindinio įėjimo ţemės lygis sutaptu su pirmo
aukšto grindų lygiu. Aplinkiniai pėsčiųjų takai projektuojami sklandţiais nuolydţiais be lauko
laiptelių. Visų įėjimo durų varčių bekliūtis plotis ne maţiau 850 mm. Prie visų kitų (ne pagrindinio
įėjimo) lauko laiptinių numatyti dvigubi turėklai pritaikyti ţmonėms su negalia. Tarp visų pastato
aukštų (įskaitant cokolinį) numatyti du liftai pritaikyti ţmonėms su veţimėliais. Automobilių statymo
aikštelėse (įskaitant cokolinio aukšto) numatyta 4 % statymo vietų ţmonėms su negalia. Kiekvienas
pastato aukštas yra viename grindų lygyje, be vidinių laiptelių ir visos vidaus durys yra ne maţiau kaip
850 mm bekliūčio pločio. Bendro naudojimo koridoriai ne siauresni kaip 2 m. Kiekviename pastato
aukšte, kiekviename korpuse, atskirai vyrų ir moterų tualetuose, yra numatyta po vieną sanitarinį
mazgą skirta ţmonėms su negalia. Evakuacinėse laiptinėse numatytos saugos zonos (neuţtveriant
praėjimų) neįgaliems evakuoti.

6

Pastato konstrukciniai sprendiniai
Šiame projekte suprojektuotas objekto „Administracinės paskirties pastatas su parkingu.
Privalomieji projektui rengti bei pagrindiniai teisės norminiai aktai, kuriais vadovaujantis

rengiama konstrukcinė projekto dalis (išskyrus pamatus) yra šie:
STR 2.05.04:2003 – Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.05:2005 – Betoninių ir gelţbetoninių konstrukcijių projektavimas
STR 2.05.11:2005 – Gaisro temperatūrų veikiamų gelţbetoninių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.08:2005 – Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos
„Gaisrinės saugos. Pagrindiniai reikalavimai“ , patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodţio 7 d.
STR 2.05.03:2003 – Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
STR 2.01.07:2003 – Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
Pastato patikimumo klasė RC2.
Pastato karkasas yra monolitinis gelţbetonis.
Pastato matmenys yra tokie, kad būtina įrengti temperatūrines-deformacines siūles, todėl jis yra
suskirstytas į temperatūrinius-deformacinius blokus.
Priimtas laikančių kolonų ţingsnis 7.5x7.5 atskirose zonose galimas kitoks kolonų ţingsnis kurio
reikalauja planinė pastato struktūra.
Cokolinio aukšto perdangų storis numatytas 25 cm. Tarpaukštinės ir stogo perdangos storis
numatytas 22 cm su kapiteliais virš kolonas. Laiptų aikštelių storis numatytas 20 cm, laiptatakiai
numatyti surenkami.
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Atskiruose ruoţuose kur reikalingi didesni tarpatramiai, taupant konstrukcijų aukštį pnaudojama
monolitinė konstrukcija su išanksto įtempiamais lynais. Šis konstrukcinis sprendimas leidţia
nedidinant konstrukcijos aukščio ţenkliai padidinti tarpatramio dydį.
Perdangoje numatyta pradūrimo armatūra, kuri uţtikrina, kad perdanga nebūtų pradurta.
Stogas sutapdintas. Stogo perdangos viršaus paviršius daromas lygus, kad nepaţeistų garo
izoliacijos ir nereiktų įrenginėti išlyginamojo sluoksnio. Išorinės sienos numatytos iš lengvų
konstrukcijų, kurios bus tikslinamos darbo projekte. Pastato išorinių atitvarų šiluminę varţą uţtikrina
šilumos izoliacija, kuri parenkama pagal architektūrinėje dalyje atliktus skaičiavimus.
Pastato konstukcinė schema yra erdvinis gelţbetoninis monolitinis karkasas. Kolonos su
pamatais sujungtos standţiai. Perdangų plokštės su gelţbetoninėmis sienomis sujungtos standţiai.
Gelţbetoninės sienos su pamatais yra sujungtos lanksčiai. Perdangų plokštės su kolonomis sujungtos
standţiai. Pastato atskirų dalių erdvinį standumą uţtikrina gelţbetoninės sienos, bei standus kolonų ir
perdangos plokščių sujungimas.
Pertvaros numatytos lengvos iš gipso kartono.
6.1

Pastato akustinių reikalavimų įgyvendinimas
Vidinių atitvarų konstrukcijos turi atitikti C garso klasės reikalavimus.
Administracinės ir kitos panašios paskirties pastatai:
Pagal pagrindinių akustinių charakteristikų vertes gali būti projektuojamos vidinės atitvarinės

konstrukcijos tarp vadovų kabinetų ir kitų patalpų, taip pat tarp patalpų, kurioms keliami
konfidencialumo reikalavimai, ir bendrųjų erdvių (koridorių, vestibiulių), bei kitų darbo patalpų.
Siūlomos rodiklių vertės: standartizuotasis lygių skirtumų rodiklis DnT,w  52 dB, smūgio garso
izoliavimo rodiklis L‘n,w ≤ 58 dB, taip pat (B) garso izoliavimo klasės durys Rw–kl, = 35 dB;
To paties pastato tarp skirtingų įstaigų darbo patalpų siūlomi standartizuotasis lygių skirtumų
rodiklis DnT,w  48 dB, smūgio garso izoliavimo rodiklis L‘n,w≤60dB, taip pat (C) garso izoliavimo
klasės durys Rw–kl, = 30 dB;
Pastatų garso klasės nustatymas atliktas pagal mokymo patalpų klasifikavimo schemą.
Oro garso izoliavimo rodiklių maţiausios vertės

Pastatų ir
apsaugomos erdvės tipas

A

Vidinių atitvarų garso klasė
B
C
D
Rodiklis, dB

R„w+C50-

R„w+C50-

3150

3150

arba
DnT,W+C50
-3150

arba
DnT,W+C5

R„w
arba
DnT,W

R„w
arba
DnT,W

E
R„w
arba
DnT,W

0-3150
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Mokymo paskirties pastatų vidinės atitvaros
Tarp mokymo patalpų
Tarp ikimokyklinių
mokymo įstaigų miegamųjų
Tarp miegamųjų ir
bendrojo naudojimo patalpų
(ţaidimų/mokymo kambarių ir
kt.), tarp muzikos mokyklų
mokymo patalpų
Tarp auditorijų

Nereglamentuoja
ma

52

48

46

44

54

52

50

48

58

55

52

50

62

58

55

53

D

E

L„n,w

L„n,w

L„n,w

58

60

62

64

55

58

60

63

50

53

58

60

43

48

53

58

Smūgio garso izoliavimo rodiklių didţiausios vertės

Pastatų ir
apsaugomos erdvės tipas

A
L„n,w+Cl,50
-2500

Perdangų garso klasė
B
C
Rodiklis, dB
L„n,w+Cl,5
0-2500

Mokymo paskirties pastatų perdangos
Mokymo patalpos nuo virš
jų esančių kitų klasių
Miegamasis nuo kitų
patalpų
Muzikos mokyklų mokymo
patalpos nuo virš jų esančių kitų
klasių
Mokymo patalpos nuo
triukšmingų darbo bei pramogų
patalpų, aukštųjų mokyklų
auditorijų, muzikos patalpų

Nereglamentuoja
ma

Pastato (jo dalių) faktinė garso klasė turi atitikti projektinę. Iki pastatas bus pripaţintas tinkamu
naudoti, turi būti nustatyta jo (jo dalių) faktinė garso klasė, įvertinama natūriniais akustiniais
matavimais. Matavimai vykdomi bent 5% pastato ir/arba jo elementų. Maţiausias elementų skaičius
yra trys. Pastato konkrečios paskirties patalpos gali būti klasifikuojamos, jei kiekvienoje iš jų atlikti
akustiniai matavimai. Nustatyta pastato (jo dalių) garso klasė patvirtinama klasifikavimo protokolu.
Atitikties Reglamento reikalavimams natūrinius akustinius matavimus atlieka tokiam darbui pagal LST
EN ISO/IEC 17025 akredituotos Nacionalinio akreditacijos biuro bandymo laboratorijos.
Ţemiau pateikiamos principinės tarpaukštinių perdangų ir pertvarų įrengimo detalės.
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Pav. 1. Tarpaukštinės perdangos detalė

Pav. 2. Pertvaros detalė

6.2

ATSPARUMAS UGNIAI

Statinys yra I atsparumo ugniai laipsnio, pirmos gaisro apkrovos kategorijos. Statinio elementų
atsparumas ugniai, ne maţesnis kaip (min.) :
1.
Laikančiosios konstrukcijos (išskyrus perdangas, denginius) – R 90 (minimalus
apsauginis sluoksnis (nuo išilginės armatūros centro iki artimiausio betono krašto):
kolonoms – 40 mm (STR 2.05.11:2005, 1 lentelė)),
sienoms – 35 mm (STR 2.05.11:2005, 3 lentelė)),
sijoms – 35 mm (STR 2.05.11:2005, 6 lentelė)).
A1B2C3
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2.
Aukštų, pastogės patalpų, rūsio perdangos – REI 60 (minimalus apsauginis sluoksnis (nuo
išilginės armatūros centro iki artimiausio betono krašto):
perdangoms – 25 mm (STR 2.05.11:2005, 9 lentelė)),

7

Pastato inžinerinių sistemų sprendiniai

7.1

Aprūpinimas energetiniais ištekliais ir vandentiekio bei nuotekų sistemomis

Pastato elektros energija uţtikrinama iš esamo elektros tinklų.
Šilumos gamyba numatoma iš centralizuotų šilumos tinklų įrengiant šiluminius mazgus.
Vandentiekio įvadas numatoma iš centralizuotų vandentiekio tinklų.
Kanalizacijos numatomas išleidimas į centralizuotus nuotekų tinklų.
7.2

Šilumos punktas

Šilumos punktas projektuojamas remiantis UAB „Vilniaus energija“ išduotomis techninėmis
sąlygomis.
Šilumos punkte numatomi atskiri šilumokaičiai karšto vandens ruošimui, šildymo sistemai ir
šilumos tiekimo vėdinimo įrenginiams ir oro uţuolaidoms.
Šilumos vartotojams taikytinos tokios vandens temperatūros:
t1, ºC

t2, ºC

Pirminis šilumos tiekimo kontūras (tikslinama pagal technines sąlygas)

115

70

Vėdinimo įrenginiai pastate

70

40

Oro uţtvaros

70

40

Radiatorinė šildymo sistema

80

60

Grindinis šildymas

45

40

Sieninis panelinis šildymas

55

45

Pavadinimas

Šilumos punktas numatomas pilnai automatizuotas, šilumnešio temperatūros reguliavimas pagal
lauko oro temperatūrą, atskiri nustatymai dienos, nakties, bei darbo ir poilsio dienų reţimams.
Grindiniam šildymui, sieniniam paneliniam šildymui numatomi atskiri temperatūros reguliavimo
mazgai.
VGTU, VU ir FTMC patalpoms numatomi atskiri šilumos punktai su komercinėmis apskaitomis.
Patalpoms ar laboratorijoms, kurios yra nutolusios pakankamai toli nuo joms priskirtų šilumos punktų,
numatomos sub-abonentinės, integruotos į PVS (pastato valdymo sistema).
Vamzdynų šiluminės izoliacija parenkama pagal LST EN 14336:2004 nurodymus ir .
7.3

Šildymas
Pastate projektuojama dvivamzdė kolektorinė šildymo sistema.
Šildymo prietaisų tipas numatomas pagal patalpų paskirtį:





Administracinėse, buitinėse, techninėse patalpose, ISO-9 švarumo klasės laboratorijose –
plieniniai radiatoriai ar konvektoriai.
Įėjimo vestibiulyje, ISO-8, ISO-7, ISO-6 švarumo klasės laboratorijose – grindinis šildymas
ar sieninės šildymo panelės.
ISO-5 švarumo klasės laboratorijose – sieninės šildymo panelės.
Elektriniai radiatoriai - elektros įrenginių patalpose
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Projektuojamam įėjimo vestibiuliui, kuris sudaro erdvę per du aukštus siūlytume numatyti grindinį
šildymą. Pagrindinio įėjimo vestibiulis orientuotas į pietus, tačiau pietų fasadas yra su stacionariomis
išorės ţaliuzėmis, kurios sumaţina saulės poveikį tiek vasaros metu, tiek šildymo sezono metu. Todėl
grindinis šildymas tampa ypač tinkamas, kai eliminuojamas ar maksimaliai sumaţinamas saulės
poveikis patalpų mikroklimatui.
Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, stovai ir paskirstomieji vamzdynai numatomi iš plieninių
vandens dujinių vamzdţių ir plieninių elektra virtintų vamzdţių.
Nuo kolektorių iki radiatorių numatomi PEX tipo vamzdţiai šarve, montuojami grindų konstrukcijoje.
Grindų konstrukcijoje montuojamiems vamzdţiams nėra numatoma jokių jungčių.
Grindiniam arba sieniniam paneliniam šildymui numatoma PEX tipo vamzdţiai.
Vamzdynai, kertantys vidines atitvarines konstrukcijas ar temperatūrines siūles, montuojami vienu
vamzdţio skersmeniu didesniame plieniniame dėkle.
Radiatoriai ar konvektoriai numatomi su reguliuojamais termostatiniais davikliais, temperatūros
reguliavimo ribos 5-26 oC, su apsauga nuo uţšalimo. Bendrosiose erdvėse numatoma galimybė
šildymo prietaisams apriboti projektinę oro temperatūrą su apsaugine detale ant ventilio.
Patalpoms, kuriose numatomas grindinis ar sieninis panelinis šildymas, numatomi atskiri patalpų oro
temperatūros reguliatoriai.
Prie kiekvieno šildymo sistemos kolektoriaus numatoma uţdaromoji ir balansavimo armatūra su
matavimo antgaliais.
Atšakose, orientuotose į atskiras pasaulio šalis (šiaurė, pietūs, rytai, vakarai) siūlytume sumontuoti
automatinius balansinius ventilius.
Aukščiausiose šildymo sistemos vietose numatomi automatiniai nuorintojai, o ţemiausiose – vandens
išleidimo armatūra.
Elektros skydinėje ar kitose elektros įrenginių patalpose numatomi elektriniai radiatoriai su
elektroniniais termoreguliatoriais. Elektrinių radiatorių apsaugos klasė numatoma ne ţemesnė, nei
elektros įrenginių, montuojamų patalpoje.
Pagrindiniame įėjime į pastatą numatoma vandeniu šildoma oro uţuolaida.
Perteklinę šilumą iš serverinių (apie 120 kW), šilumos siurblių pagalba numatoma grąţinti ir panaudoti
grindiniam ir sieniniam paneliniam šildymui. Kadangi šilumos siurbliai yra efektyviausi ruošdami
ţemų temperatūrų vandenį, iki 40...45oC, gindinis ir sieninis panelinis šildymas geriausia išnaudoja
šiluminio siurblio privalumus. Šildymo kontūrai, prijungti prie serverinės aušinimo sistemos
išmetamos šilumos, turės ir rezervinę šilumos tiekimo jungtį nuo šiluminio punkto.
Šilumos tiekimas į vėdinimo agregatus numatomas nuo atskiro šilumokaičio šiluminiame punkte.
Mokslo paskirties pastatui vėdinimui reikalingas gana didelis skaičiuojamasis šilumos suvartojimas,
todėl siekiant sumaţinti vandens debitą, o tuo pačiu ir cirkuliacinio vandens kiekį vėdinimo
agregatams, bei siurblių elektros sąnaudas, vėdinimo agregatams tiekiamos vandens temperatūros
perkritis priimtas T=30 oC. Tai sumaţina vidutinę vandens temperatūrą ir padidina vėdinimo agregatų
šildymo kaloriferių paviršiaus plotą, bei kainą. Kainos padidėjimas yra vienkartinis, tačiau gauname
maţesnes eksploatacines išlaidas visą įrenginių gyvavimo laikotarpį.
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7.4

Vėdinimas

Mokslo centro pastate numatomas mechaninis patalpų vėdinimas. Vėdinimui numatyti švieţio oro
kiekiai ir normuojami triukšmo lygiai patalpose nuo vėdinimo įrangos pateikti 3.3 punke.
Vėdinimo sistemos projektuojamos atsiţvelgiant į patalpų paskirtį, bei juridinę priklausomybę. Pagal
techninės uţduoties reikalavimus VGTU, VU ir FTMC institucijoms būtina atskira energetinių resursų
apskaita (šilumos ir elektros), todėl netoli esančios vienodos paskirties patalpos, bet priklausančios
skirtingoms institucijos yra jungiamos į atskiras vėdinimo sistemas. Dėl šios prieţasties vėdinimo
agregatų skaičius yra didesnis, tačiau lengvai uţtikrinama energetinių sąnaudų apskaita.
Bendroms erdvėms ar patalpoms, kurios gali būti naudojamos bendrai VGTU, VU ir FTMC,
numatomos atskiros vėdinimo sistemos su šilumos ir elektros apskaitomis.
Administracinių, darbo patalpų, posėdţių kambarių, bibliotekų, auditorijų vėdinimui numatomi
vėdinimo agregatai su rotaciniais šilumos atgavimo įrenginiais.
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1 Administracinių patalpų venkameros schema

Garinio drėkintuvo vieta gali būti tiek ventagregato viduje, tiek montuojami atskirai ortakyje.
Administracinių patalpų principinė vėdinimo schema pateikta ţemiau:
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2 Administracinių patalpų principinė vėdinimo schema

Kaip matyti pagal schemą, administracinėms patalpoms oro tiekimui yra naudojamos aktyvios šalčio
sijos. Auditorijose, posėdţių patalpose, kuriose norminis švieţio oro kiekis yra pakankamai didelis,
oro padavimui gali būti naudojami oro padavimo difuzoriai
Laboratorijų, kurių švarumo klasė ISO-9 ir nėra grieţtų mikroklimato reikalavimų, vėdinimo agregatai
numatomi su atskirų srautų šilumos atgavimo įranga, dviejų lygių oro filtravimo įranga (F4 ir F7 klasės
filtrai) , bei gariniu drėkintuvu.
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3 Ventagregatas laboratorijai

Pagal Uţsakovo uţduotį yra laboratorijų, kurioms nėra nurodyta jokių oro švarumo ar mikroklimato
reikalavimų, todėl atlikus technologinį projektą ir paaiškėjus, kad kai kurios laboratorijos gali būti
prilyginamos administracinėms patalpoms, siūlytume šioms laboratorijoms numatyti rotacinius šilumos
atgavimo įrenginius, taip ţenkliai maţindami šiluminės energijos sąnaudas ţiemos metu, bei vėsindami
tiekiamą orą vasaros metu.
Laboratorijų ISO-9 švarumo klasės, kurioms nėra nurodyta grieţtų mikroklimato reikalavimų,
principinė vėdinimo ir mikroklimato palaikymo schema pateikta ţemiau:
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4 ISO 9 schema

Laboratorijų, kurių švarumo klasė ISO-8, ISO-7, ISO-6 patatalpų švarumo ir mikroklimato palaikymas
organizuojamas dviem lygiais.
Pirminis vėdinimo agregatas, uţtikrinantis švieţio oro padavimą bei reikiamo slėgio sudarymą
laboratorijose numatomas su atskirų srautų šilumos atgavimo įranga bei dviejų lygių oro filtravimo
įranga (F4 ir F7 klasės filtrai), skirtas laboratorijų ar patalpų grupei.
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5 Ventagregatas laboratorijai be drėkinimo

Antrinis įrenginys numatomas recirkuliacinis, kiekvienai patalpai, uţtikrinantis oro kartotinumą pagal
patalpos oro švarumo kategoriją, bei palaikantis reikiamus mikroklimato parametrus. Antrinis
įrenginys susideda ir recirkuliacijos sekcijos, šildymo ir aušinimo kaloriferių, garinio drėkintuvo, F9
klasės filtro, triukšmo slopintuvų.
Siekiant uţtikrinti reikiamą patalpų švarumo lygį, oro kaita laboratorijose priimama pagal ISO 146444-2002 reikalavimus:
Patalpos
švarumo
kategorija
ISO-5
ISO-6
ISO-7
ISO-8

Oro srauto tipas

Vidutinis oro srauto
greitis, m/s

Paduodamo oro
kiekis, m3/h/m2

Vienakryptis srautas
Nevienakryptis ar maišymosi tipo
Nevienakryptis ar maišymosi tipo
Nevienakryptis ar maišymosi tipo

0,2-0,5
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

netaikoma
70-160
20-70
10-20

Paduodamo oro kiekis pateiktas esant 3,0 m aukščio patalpoms. Esant kitam patalpų aukščiui,
atitinkamai perskaičiuojamas oro kiekis. Patalpose, kurių švarumo klasė ISO-8, ISO-7, ISO-6, oro
padavimui numatyti HEPA filtrai H 14 klasės, integruoti į oro padavimo difuzorius. HEPA filtrams
numatoma uţterštumo kontrolė.
Laboratorijoms, kurioms pagal technologinę uţduotį bus neleidţiama recirkuliuoti orą net ir jį išvalius
HEPA filtrais, mikroklimatas bus palaikomas panaudojant švieţią orą.
ISO-8, ISO-7, ISO-6 švarumo laboratorijų ar patalpų, kurioms būtini pakankamai tikslūs mikroklimato
palaikymo parametrai, principinė vėdinimo ir mikroklimato palaikymo principinė pateikta ţemiau:
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6 ISO 6 7 8 schema
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ISO-5 švarumo klasės laboratorijai numatomas atskiras vėdinimo agregatas. Šios švarumo klasės
patalpoms oro kaita turi būti nuo 180 kartų iki 450 kartų per valandą. Dokumente „Uţsakovo
reikalavimai projektavimui ir statybai. Dalis B“, 158 ir 158 puslapiuose nėra pateikta reikalavimo dėl
oro recirkuliacijos draudimo. Siekiant taupyti energetines sąnaudas, siūlytume numatyti vėdinimo
agregatą su recirkuliacijos sekcija, tačiau tik tuo atveju, nei bus leidţiama pagal technologinius
reikalavimus. Priešingu atveju numatomas vėdinimo agregatas su atskirų srautų šilumos atgavimo
įranga. Vėdinimo sistema numatoma su 4 lygių oro filtravimo įranga: F4, F7, F9, H14. HEPA filtrai
montuojami uţ patalpos ribų. Oras ištraukiamas pe HEPA filtrus. Oras iš traukos spintų ištraukiamas
numatant oro filtraciją ir cheminių medţiagų neutralizaciją.
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ISO-5 švarumo klasės principinė vėdinimo schema pateikta ţemiau:

7 ISO 5 schema

ISO-5...ISO-8 švarumo klasės patalpų vėdinimo įrenginiai numatomi specialaus išpildymo, skirto
„švarioms“ patalpoms.
Pagal architektūrinį sprendimą, skirtingų aukštų WC patalpos yra vien virš kitos, todėl WC patalpų
vėdinimui numatomi vėdinimo įrenginiai su atskirų srautų šilumos atgavimo įranga. WC patalpų
vėdinimas turėtų veikti visą laiką, tik turėtų keistis galingumas, priklausomai nuo paros meto, todėl
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siekiant neišmesti šilto oro tiesiai į lauką, numatomi atskirų srautų šilumos atgavimo įrenginiai. WC
patalpos turi būti su oro perdavimo grotelėmis. Iš WC patalpų ištraukiamas oras kompensuojamas oro
padavimu į koridorius.
Individualioms WC patalpoms, kurių ekonomiškai neverta apjungti į bendras WC vėdinimo sistemas,
numatomas vėdinimas atskirais oro ištraukimo ventiliatoriais.
Kavinės vėdinimui numatomas atskiras vėdinimo agregatas su atskirų srautų šilumos atgavimo
įrenginiu. Atlikus kavinės technologinį projektą bus numatyti oro nutraukimai nuo virtuvinių gaubtų.
Dalį ištraukiamo per virtuvinius gaubtus oro kompensuojama oro padavimo į kavinės salę. Tarp
virtuvės ir kavinės numatomos oro pertekėjimo grotelės, o oro baransas numatomas toks, kad virtuvėje
visuomet būtų oro išretinimas, kompensuojamas pritekėjimu iš kavinės salės.
WC patalpų ir kavinės vėdinimo agretų principinė schema yra vienoda ir pateikta ţemiau:

8 WC kavinės schema

Techninių patalpų, kuriose nėra pavojingų agresyvių medţiagų, garų ar kvapų, vėdinimui numatomi
vėdinimo agregatai su rotaciniu šilumos įrenginiu Šioms sistemoms nėra numatoma tiekiamo oro
vėsinimo ar drėkinimo.
Visi rotoriniai šilumos atgavimo įrenginiai numatomi higroskopinio tipo, kurie leidţia sugrąţinti dalį
drėkinamų patalpų išmetamo oro drėgmės.
Visi ventagregatų ventiliatorių varikliai - su daţnio keitikliais, palaikančiais pastovų slėgų kintamo
oro kiekio sistemose.
Prie vėdinimo agregatų numatomi triukšmo slopintuvai, uţtikrinantys triukšmo lygį patalpos ne didesnį
kaip nurodyta 3.3 punkte.
Magistraliniai ortakiai aukštuose montuojami koridoriuje.
Atskirų nuomojamų plotų vėdinimo srautų reguliavimui ar nepastovaus uţimtumo patalpoms (
pasitarimų patalpos) numatomos oro sklendės su pavaromis.
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Visoms patalpoms, kuriose gali būti nepastovus ţmonių uţimtumas ir vėdinimo agregatai aptarnauja
ne vieną, o kelias ar keliolika patalpų, projektuojamo kintamo oro kiekio (VAV) vėdinimo sistemos.
Kiekvienoje patalpoje numatomas CO2, temperatūros davikliai, o drėkinamose patalpose ir santykinės
drėgmės davikliai.
Laboratorijose, kuriose būtina palaikyti atitinkamą švarumo lygį numatomi slėgio perkričio davikliai,
atitinkamai reguliuojantiem tiekimo ir ištraukiamo oro kiekius, kad oras sklistų iš švarių į maţiau
švarių patalpų ar zonų pusę.
Kiekvienai patalpai, kuri yra VAV vėdinimo sistemoje, paduodamo ir ištraukiamo oro ortakiuose
numatomos reguliavimo sklendė su pavaromis. Tokiu būdu pagal CO2 daviklių ir temperatūros
daviklių rodmenis reguliuojamas tiekiamo ir ištraukiamo oro kiekis, bei reguliuojama patalpų oro
temperatūra vasaros metu. Aktyvios šalčio sijos integruojamos tiek vėdinimo, tiek patalpų
temperatūrinio reţimo uţtikrinimui.
Patalpų mikroklimato uţtikrinimo valdikliai integruojami į vėdinimo agregatų ir šaldymo sijų ar
šildymo prietaisų bendrą valdymą.
Pagrindinė sistemos idėja – vėdinti tiek kiek reikia, todėl praktika rodo, kad taikant šiuolaikišką
mikroklimato valdymo sistemą, esant kintamam patalpų uţimtumui, galima sutaupyti 30-35%
vėdinimo energetinių sąnaudų.
Sistema susireguliuoja reikiamam oro srautui nepriklausomai nuo slėgio reikšmės vėdinimo
sistemoje. Efektyvus šaldymo naudojimas. Turėdami galimybę keisti paduodamo oro kiekį, galime
panaudoti lauko orą vėsinimui (free cooling) - Vėsinimas pagal poreikį. Vėdinimas pagal poreikį
optimizuoja energijos naudojimą sumaţindamas išlaidas ir patalpų šildymui. Kartu su siūloma WISE
sistema klientas gauna ir vėsinimo pagal poreikį sistemą.- WISE kompleksinė sistema paruošta
naudojimui. Visi komponentai kalibruojami pagal pageidaujamas reikšmes gamykloje ir paruošti
montavimui ir naudojimui. Sistema gali būti prijungta prie pastato valdymo sistemos (PVS).
WISE sistema mes galime matyti visų patalpų parametrus, juos reguliuoti. Tokiu būdu mes turime
labai lanksčią sistemą, kai gali keistis patalpų paskirtis ir plotai, o sistema visad bus subalansuota.
Dūmų šalinimo ir viršslėgio sistemos, bei ugnies voţtuvų išdėstymas numatomos pagal Gaisrinės
saugos dalies uţduotį.
7.4.1

VENTKAMERŲ APRAŠYMAS

Pastatams vėdinimui numatome švedų firmos „SWEGON“ - senų tradicijų ir viena iš savo srities
lyderių Europoje, įdiegianti naujausius technologinius sprendimus vėdinimo bei oro paskirstytojų
srityje. Turimos savos testavimo laboratorijos leidţia nuolatos tobulinti įrenginius ir diktuoti
technologinę madą rinkoje. Firmos „SWEGON“ įrenginiai sertifikuoti EUROVENT. Prie tolygių oro
srautų pagal EUROVENT 06.06.319 SWEGON įrenginiai atitinka A efektyvumo energetinę klasę.
Firmos „SWEGON“ GOLD tipo vėdinimo įrenginiai jau daugelį metų nepriekaištingai
veikia daugelyje unikalių objektų. Uţsakovų apsisprendimą lėmė, kad vėdinimo įrenginiai GOLD
pasiţymi patikimumu, kompaktiškumu, labai ekonomiška eksploatacija, tyliu darbu, daugiafunkcine
automatika ir labai geru LCC (įrenginio gyvavimo trukmės kaštai) bei kokybės santykiu. GOLD labai
paprasta įdiegti tiek rekonstruojamame, tiek naujos statybos pastate bei paprasta eksploatuoti.
GOLD tipo vėdinimo įrenginiai yra labai kompaktiški, nes šildymo, šaldymo bei kitos
funkcinės sekcijos montuojamos ant ortakio. Be to, taip montuojant funkcines sekcijas po
ventiliatoriaus, jos veikia jau kaip slopintuvai; taip maţinamas triukšmas į ortakį.
Pastatų vėdinimui, kur leidţia technologija, siūlome GOLD tipo vėdinimo įrenginius su
turbo hidroskopiniais rotoriais „RECOnomic“, kuriuos ir gamina pati firma „SWEGON“. Šie
hidroskopiniai rotoriai rekuperuoja ne tik šilumą ţiemos metu, bet drėgmę ţiemą ir vėsą vasaros metu.
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Tai padeda sumaţinti eksploatacines sąnaudas visus metus, ne tik šildymo sezono metu, investiciją į
šilumos mazgą, šaldymo mašinas ir jų aprišimus. Jų temperatūrinis naudingumo koeficentas siekia iki
85% (realiai iki 83%), o drėgmės atgavimo –80,5%.
Dėl firmos „SWEGON“ uţpatentuotos funkcijos „ECO srautas“, gamintojas sumaţino
pasipriešinimą per rotorių ir tuo pačiu metu padidino rotoriaus šiluminį naudingumo koeficientą.

Rotorius komplektuojamas kartu su daţnio keitikliu, kuris apsisukimus reguliuoja esant
temperatūros pokyčiui <0,5K.
Firma Swegon yra įdiegusi rotoriaus valantį sektorių, neleidţiantį ištraukiamam orui
patekti į tiekiamą orą.

0
GOLD tipo vėdinimo įrenginiuose montuojami WING tipo ventiliatoriai, kuriuos firma
„SWEGON“ gamina pati. Šio tipo ventiliatoriai pasiţymi aukšto naudingumo koeficientu ir ţemu
triukšmo lygiu. Su WING tipo ventiliatoriumi pasiekiamos ţemos energetinės sąnaudos vienam
kubiniam metrui oro per valandą. Uţ WING tipo ventiliatoriaus, oro tiekimo ortakis gali iš karto turėti
alkūnę be jokių nuostolių.
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WING tipo ventiliatorius

Išcentrinio tipo ventiliatorius

200Pa

Firma SWEGON naudoja WING tipo ventiliatorius įrenginiuose net iki 50 000 m3/h. Visi
Swegon WING tipo ventiliatoriai yra sumontuoti ant ašies EC tipo variklių. Nebelikus dirţinei
pavarai sumaţėja garsas, vėdinimo įrenginio dydis , eksploatavimo ir aptarnavimo kaštai. EC tipo
varikliai, lyginant su paprastais varikliais, taupo papildomai iki 15% elektros energijos. Plius tai
leidţia daug tiksliau reguliuoti ventiliatoriaus apsisukimus nei varikliai su daţnio keitikliais. Tokiu
būdu labai smarkiai sumaţėja vėdinimo įrenginio gabaritai ir energijos sąnaudos .

Visi GOLD gaminami su gamykloje integruota automatika, sukurta specialiai šiems
įrenginiams. Visa automatika sumontuota vėdinimo įrenginyje. Tokiu būdu gaunama pati optimaliausia
investicija, maţi eksploatavimo energetiniai ir aptarnavimo kaštai.
Nuotoliniame rankiniame valdymo pultelyje galima pasirinkti lietuvių, anglų, rusų, ar kt.
kalbą.
Standartinė automatikos komplektacija:
-Dvi oro uţsklandos su pavaromis su spyruoklėmis;
- Du filtrų uţterštumo davikliai;
- Temperatūriniai kanliniai davikliai;
- Rotoriaus daţnio keitiklis su valdikliu;
- Du ventiliatorių daţnio keitikliai;
- Slėgio davikliai;
- Išnešamas valdymo pultelis;
- Prieš uţšaliminė apsauga;
- Šildymo šilumokaičio aprišimo mazgas (cirkuliacinis
siurblys, atbulinis bei balansinis voţtuvas);
- Šildymo šilumokaičio trieigis voţtuvas su pavara;
- Šaldymo šilumokaičio trieigis voţtuvas su pavara;
- Įrangos valdymo per kompiuterinį tinklą f-ja;
- CO2 daviklis;
- Savaitinis laikrodis.
A1B2C3

Lapas Lapų Laida
37 85
0

Automatika atlieka šias funkcijas:

- Palaiko pastovų oro srautą, t.y. dėl filtrų uţterštumo
nemaţina oro kiekio; Tai ypatingai svarbu technologijoje;
- Tiekiamo oro kiekio reguliavimas individualiai;
- Šalinamo oro kiekio reguliavimas individualiai;
- Oro kiekio valdymas savaitinio laikrodţio pagalba;
- Valdymo pultelyje rodo realius paduodamo bei
ištraukiamo oro kiekius;
- Ventiliatoriaus variklių apsaugos;
- Pastovaus slėgio palaikymas ortakyje;
- Filtrų uţterštumo kontrolė;
- Anglinio filtro uţterštumo kontrolė;
- Reguliuoja oro uţsklandas;
- Seka, kad neuţšaltų rotorius;
- Rotoriaus apsisukimų reguliavimas, priklausomai
nuo oro temperatūrų;
- Rotoriaus apsisukimų reguliavimas;
- Rotoriaus valomasis prapūtimas;
- Šilumos rekuperavimas;
-Drėgmės rekuperavimas;
- Šalčio rekuperavimas;
- Naktinis šaldymas vasarą;
- Šildymo recirkuliacinio siurblio valdymas;
- Siurblio prasukimas laisva eiga;
- Šildymo bei šaldymo trieigio voţtuvo valdymas;
- Elektrinio šilumokaičio valdymas pulseriu;
- Elektrinio šilumokaičio apsauga nuo perkaitimo;
- Vandeninio šilumokaičio prieš uţšaliminė apsauga;
- Tiekiamo oro temperatūros reguliavimas:
a) Pagal tiekiamo oro temperatūrą;
b) Pagal šalinamo oro temperatūrą;
c) Pagal paduodamo ir išmetamo oro
temperatūrų skirtumą;
d) Pagal patalpos temperatūrinį daviklį;
- Vandeninio šaldymo šilumokaičio valdymas;
- Sausinimo funkcija;
- Naktinis recirkuliacijos rėţimas;
-Recirkuliacijos valdymas pagal CO2;
- Funkcija darbui su šalčio sijomis vieningoje
sistemoje;
-Šalčio sijoms tiekiamo vandens temperatūros
reguliavimas;
-Oro kiekio reguliavimas pagal CO2;
-Oro kiekio reguliavimas pagal šalčio poreikį;
- Oro kiekio reguliavimas pagal šalčio sijas;
-Oro kiekio reguliavimas WISE sistemoje;
- Numatytas gaisrinės signalizacijos pajungimas;
- Dirba tik oro šalinimas gaisro metu;
- Darbas pagal anglies dvideginio daviklį;
- Pavojaus signalų indikacija;
- Pavojaus signalų atminties kaupiklis;
- Siganalizuoja servisinio aptarnavimo laiką;
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- Standartiškai virš 1000 duomenų istorijos
fiksavimas;
-Vėdinimo įrenginio darbo grafikai;
- Paruoštas komunikacijai su BMS, kuriai nereikia
papildomos kompiuterinės programos
-ir kt.
Valdymo pulte numatyta virš 70 funkcijų.
Visi siūlomi vėdinimo įrenginiai parinkti optimaliai su atsarga, kad eksploataciniai kaštai būtų
kuo maţesni, turėtų galimybę persiprojektavus ir esant poreikiui daugiau tiekti oro.
7.5

Patalpų vėsinimas

Mokslų centro patalpų vėsinimui numatomos skirtingos vandeninio vėsinimo sistemos:
1. Administracinių, darbo patalpų vėsinimui numatomos aktyvios šalčio sijos.
2. Konferencijų salių, auditorijų vėsinimas numatomas per VAV tipo vėdinimo sistemas. Jei
vėdinimui reikalaujamo oro kiekio neuţtektų patalpų vėsinimui, būtų papildomai montuojamos
vandeninės aušinimo kasetės ar ventilkonvektoriai (fan-coil„ai).
3. ISO-9 švarumo klasės ar nenurodytos švarumo klasės laboratorijose, kuriose nėra ţymių
šilumos išsiskyrimų, vėsinimui numatomos aktyvios šalčio sijos.
4. ISO-9 švarumo klasės ar nenurodytos švarumo klasės laboratorijose, kuriose yra ţymių šilumos
išsiskyrimų, vėsinimui numatomi ortakiniai oro aušintuvai ir oras paduodamas per oro
padavimo difuzorius
5. ISO-8, ISO-7, ISO-6 švarumo klasės laboratorijose ar patalpose numatomi vietiniai oro
kondicionieriai, paduodant orą per oro padavimo difuzorius ir integruotus HEPA filtrus.
6. ISO-5 švarumo klasės laboratorijoje oras vėsinimas per vėdinimo sistemą tiekiamu oru per uţ
patalpos ribų esančiais HEPA filtrais ir laminarinio tekėjimo lubas .
Visos aušinimo sistemos valdomos iš pastato valdymo sistemos (PVS)
VGTU, VU ir FTMC patalpas aptarnaujančiose sistemose numatomos šalčio kiekio paskaitos,
integruojamos į PVS.
Pereinamaisiais laikotarpiais vandeninės vėsinimo sistemos galės dirbti „laisvojo vėsinimo“ (free
cooling) reţimu.
Patalpose, kur šalčio poreikis neviršija 100W/m2 , siūlome per švedų gamintojo SWEGON
aktyvias vandenines šalčio sijas vėdinti ir vėsinti.
Vandeninės sistemos daug efektyvesnės uţ orines ir uţima maţiau vietos pastate. Išlaidos
montavimui ir eksplotavimui tokios sistemos maţesni. Be viso to , naudojant vandeninę sistemą yra
geriau ir ekologiniu poţiūriu. Svarbiausi mūsų siūlomų aktyvių šalčio sijų privalumai:
- individualus temperatūros reguliavimas kiekvieno patalpoje;
-nėra kondensato, o tai reiškia nereikia daryti drenaţinės sistemos, taupoma virš 30%
šaldymo energijos lyginant su ventiliatoriniais šaldymo konvektoriais (fancoil);
- nėra jokių ventiliatorių ir judančių elementų patalpoje, o tai garsą galime pasiekti
maţiau 20dB(A) (tyliau ošiančio miško) ir nereikia jokio aptarnavimo;
- nereikia elektros privedimų;
-ţemesni vandens šaldymo parametrai (14/17C). Tai leidţia dar papildomai sutaupyti iki
20% šaldymo energijos;
- prie aktyvių šalčio sijų reikalinga beveik 2 kartus maţesnė šaldymo mašina. Tai
maţina beveik 2 kartus šaldymo eksploatavimo kaštus, investiciją į šaldymo mašinas;
- nėra skersvėjo;
- nėra kvapų;
- aktyviose šalčio sijose sausi paviršiai, todėl nereikia oro filtrų. Tai sumaţina
eksploatavimo ir aptarnavimo kaštus bei nesumaţėja šaldymo galia patalpoje dėl uţteršto filtro ;
- aktyviose šalčio sijose sausi paviršiai, todėl nėra palankios terpės mikrobams veistis;
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- per aktyvią šalčio siją –vieną prietaisą mes vėdinam ir vėsinam. Nereikia papildomai oro
padavimo skirstytuvo;
- lanksti sistema, kai perplanuojamos patalpos, perstatomi baldai, keičiasi ţmonių
skaičius. Su mūsų sistema jūs galėsite koreguoti sistemą su minimaliom išlaidom;
- aktyvių šalčio sijų eksploatavimo laikotarpis –virš 20 metų. Tuo tarpų ventiliatorinių
konvektorių (fancoil) 7-10metų. Paskui ventilaitorinius konvektorius ekonomiškai ir techniškai
racionaliau keisti, nes remontai per brangūs. Todėl ţiūrint per ilgesnį laikotarpį naudoti aktyvias šalčio
sijas yra labai ekonomiška investiciniu ir eksploatavimo kaštų poţiūriu plius gaunant aukščiausią
komfortą.
Aktyvi kintamo našumo šalčio sija, skirta šaldymui, šildymui ir švieţio oro tiekimui.
Šalčio sija montuojama pakabinamose lubose, atitinkanti Amstrong lubų ţingsnį. Aktyvi šalčio sija turi
metalinę perforuotą apdailinę panelę oro cirkuliacijai ir nereikia lubose jokių specialių kiaurymių
lubose.

Šalčio sijų būna įvairaus dizaino ir montavimo būdų.
Aktyviose šalčio sijose oras skirstomas į dvi puses. Oro kiekio lengvam reguliavimui objekte
kiekvienai pusei numatyta VariFlow sistema. Tai leidţia kas 600mm ţingsnį 3 pakopom pagal patalpų
paskirtį ir poreikį bet kada pareguliuoti oro kiekį. Komfortiškam oro paskirstymui yra numatyta ADC
kreipiančios, kurių pagalba galima keisti oro srauto kryptį iki 40 laipsnių į kiekvieną pusę, nekeičiant
sistemos slėgio. Specialios konstrukcijos aktyvios šalčio sijos statinė dėţė, kuri slopina garsą.
Specialios aerodinaminės formos oro purkštukai garantuoja Coanda efektą, kas leidţia neturėti
nemalonaus oro judrumo darbo zonoje (skersvėjo).
Šalčio sijos automatika reguliuoja oro temperatūrą ir neleidţią susidaryti kondensatui.
Patalpos temperatūriniame valdiklyje galima uţprogramuoti temperatūros reguliavimo intervalą. Taip
maţinama eksploatavimo kaštai. Šis valdiklis gali reguliuoti šalčio sijos šaldymo ir šildymo dvieigius
voţtuvus arba radiatoriaus voţtuvą, atjungti šaldymo voţtuvą nuo kondensato davikliai ar lango
daviklio. Šalčio sijos kondensato apsauga turi būti 3 pakopų , t.y. dirbanti kaip viena sistemą kartu su
vėdinimo įrenginiu. Vėdinimo įrenginys turi analizuoti esamą situaciją ir gavus signalą, kad gresia
kondensato pavojus šalčio sijoms – atlikti sausinimą, jei to nepakanka-pakelti paduodamo vandens
temperatūra į šalčio sijas, bet proporcingai prarandamai galiai per vandenį paduoti daugiau švieţio oro
į šalčio sijas. Ir tik trečiu ţingsniu , t.y. vis dar gresiant kondensato pavojui uţdaryti konkrečios šalčio
sijos dvieigį voţtuvą. Tokiu būdu maksimaliai bus garantuotas komfortas. Geriausia būtų, kad
vėdinimo įrenginys ir šalčio sijos būtų vieno gamintojo ir automatika būtų suderinta dirbti vienoje
sistemoje su galimybe valdyti ir matyti vėdinimo įrenginį Modbus protokolu per BMS (PVS). Tokią
vieningą SWEGON sistemą numatome siūlomame pastate.
7.5.1

HPC KOMPIUTERIŲ ĮRANGOS PATALPŲ AUŠINIMAS

HPC kompiuterinės įrangos patalpoms numatoma atskira nuo viso pastato šaldymo sistema.
Numatomi šilumos išsiskyrimai nuo kompiuterinės įrangos yra 120 kW.
HPC kompiuterinės įrangos aušinimui numatomos dvi šalčio mašinos po Qšald.=60 kW
galingumo. Bendras Šaldymo mašinų galingumas Qšald.=120 kW. Serverinių išskiriamas šilumos
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kiekis, yra vienas iš pastoviausių šilumos išsiskyrimų pastate, todėl numatomi įrenginiai, kurie leistų
perteklinę šilumą panaudoti pastato grindų bei sieninių panelių šildymui ţiemos metu. Taip pat
numatoma galimybė vasaros metu išmetamą šilumą panaudoti karšto vandens gamybai.
Šaldymo sistemoje numatomi du temperatūriniai kontūrai:
1. Šaka į spintinius oro kondicionierius: vandens temperatūros 7-12 oC
2. Šaka į IT įrangos šilumokaičius, komplektuojamus su serverių spintomis: vandens temperatūros
14-17 oC. Šalto vandens temperatūra reguliuojama pagal kondensato kontrolės valdiklį
Ties visais šaldymo įrenginiai patalpose numatomos kondensato nuvedimo vietos.
Serverinės patalpų mikroklimato palaikymui numatomi įrenginiai, palaikantys temperatūra
patalpose 20+3 oC , bei santykinį drėgnį 50+10%.
Numatoma serverinių mikroklimato palaikymo įranga atitinka „Uţsakovo reikalavimui
projektavimui ir statybai. Dalis B“ 71 ir 72 puslapiuose išdėstytiems reikalavimams.
Sistema visiškai automatizuota, numatyta „free cooling“ galimybė. Šioje sistemoje nėra numatoma
rezervinės šalčio mašinos, tačiau numatoma rezervinė jungtis su centrine viso pastato šaldymo
sistema, uţtikrinančia nenutrūkstamą mikroklimato palaikymą, sugedus vienai ar abiems serverinių
šaldymo mašinoms.
7.5.2

CENTRINĖ ŠALČIO STOTIS

Preliminarus numatomas centrinės šalčio stoties galingumas Qšald. =2100 kW. Šalčio galingumas
yra įvertintas pagal gana sėkmingus architektūrinius sprendinius, kurie ţenklai maţina saulės radiacijos
poveikį šaldymo galingumui.
Pastato pietų pusėje esantys langai uţdengiami išorinėmis stacionariomis ţaliuzėmis, kurios iki
70% sumaţina šalčio poreikį dėl saulės radiacijos. Be to atskiri korpusai suprojektuoti taip, kad jų
fasadai orientuoti rytų-vakarų kryptimis. Todėl kiekvienas korpusas sudaro natūralų šešėlį kito korpuso
fasado daliai, tuo pačiu maţina šalčio poreikį dėl saulės įtakos.
Numatomi 3 šalčio generatoriai po 700 kW šaldymo galingumo. Šalčio mašinos įrengiamos
cokoliniame aukšte numatomoje techninėje patalpoje, o aušyklės montuojamos teritorijoje arba ant
pastato stogo. Kontūras tarp šalčio mašinų ir aušyklių uţpildomas 35% etilenglikolio tirpalu.
Šalčio stotis numatoma su „free-cooling“ sistema (preliminariai apie 600 kW), kuri leistų
pereinamaisiais metų laikais tiekti šaltą vandenį nenaudojant kompresorių.
Taip pat numatomas išmetamos šilumos panaudojimas karšto vandens ruošimui (šilumokaitis apie
500 kW), bei vėdinimo agregatams (šilumokaitis 350-450 kW). Šiluma vėdinimo agregatams vasaros
metu reikalinga esant oro sausinimo būtinumui.
Visi pateikti galingumai bus tikslinami techninio projekto metu.
Šalčio vartotojams taikytinos tokios vandens temperatūros:
Š1, ºC

Š2, ºC

Pirminis šalčio tiekimo kontūras

7

12

Vėdinimo įrenginių aušinimo kaloriferiai

7

12

Tikslios kontrolės įrenginiai laboratorijos ar kitoms patalpos

7

12

Pavadinimas
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Aušinimo ventilkonvektoriai („fan-coil„ai“)

7

12

Šalčio sijos

14

17

10

15

Skaičiuojamosios vandens temperatūros perinamuoju laikotarpiu,
veikiant („free-cooling“) sistemai

Atliekant techninį projektą bus išnagrinėtos galimybės ne tik šaldymo įrangą numatyti pastate, bet
ir galimybė šalčio mašinas, kaip vieną iš didţiausių elektros vartotojų, montuoti prie elektros
transformatorinės, įvertinus šaldymo sistemos magistralių ilgius bei išdėstymą, o taip pat galimybes
panaudoti šaldymo mašinų išmetamą šilumą, o taip pat atstumus iki vartotojų.
Įvertinant reikalavimą numatyti apskaitą VGTU, VU ir FTMC patalpoms, techninio projektu metu
buitinai butų išnagrinėta galimybė atskiroms organizacijos numatyti atskiras šalčio mašinas, kas ţymiai
palengvintų tarpusavio atsiskaitymų galimybes ir tikslumą.
7.6

Lauko vandentiekis

Numatomas prisijungimas prie miesto vandentiekio tinklų pagal UAB“Vilniaus vandenys“ išduotas
technines sąlygas. Ant ţiedinės vandentiekio linijos projektuojami antţeminiai priešgaisriniai
hidrantai. Atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo gaisrinio hidranto iki
jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško turi būti ne didesnis kaip 200 m. Projektuojami ne
maţiau kaip du priešgaisriniai hidrantai.
7.7

Lauko nuotekynė

Numatomas butinių-ūkinių nuotekų nuvedimas į miesto nuotekynės tinklus pagal UAB“Vilniaus
vandenys“ išduotas technines sąlygas. Išleidţiamose nuotekose neturi būti agresyvių ir galinčių
pakenkti nuotekų valymo įrenginiams ar vamzdynui medţiagų.
Numatomas lietaus nuotekų nuvedimas į miesto lietaus nuotekynės tinklus pagal UAB“Grinda“
išduotas technines sąlygas. Nuo sklypo teritorijoje esančių kietų dangų galimai teršiamos teritorijos,
numatomas surinkimas ir išvalymas purvo ir naftos produktų gaudyklėje.
7.8

Vidaus vandentiekis

Pasijungimas projektuojamas nuo miesto vandentiekio tinklų į pastato vandens apskaitos mazgą,
kuriame daromos atšakos buities šalto vandentiekio, į šilumos mazgą karšto vandens paruošimui ir
priešgaisrinio rezervuaro papildymui. Projektuojamas vidaus vandentiekio tinklas iš PP vamzdţių su
priešgaisrine izoliacija EI45. Nuo magistralinių vamzdynų ir stovų daromos atšakos į prietaisus.
Geriamos kokybės vanduo naudojamas dirbančiųjų ūkio-buities reikmėms, dušams, technologiniams
poreikiams, vidaus gaisrų gesinimui ir ţeldinių laistymui. Vanduo vidaus gaisrų gesinimui kaupiamas
priešgaisriniame rezervuare į kurį papildymas galimas 24-6val. pagal UAB“Vilniaus vandenys“
nurodymą. Iš priešgaisrinės siurblinės pagal vanduo bus tiekiamas į AGGS ir priešgaisrinius čiaupus.
Pagal technologinius poreikius numatoma distiliuoto vandens ruošimo įranga. Iš šios įrangos
distiliuotas vanduo bus paduodamas į reikalingus distiliuoto vandens ėmimo taškus. Projektuojama
distribucinė kilpa vandens kokybei uţtikrinti.
Distiliuoto vandens paruošimo sistema
-

-

paruošiamas II kokybės lygio vanduo atitinkanatis ISO 3696 iš vandentiekio vandens.
išgryninto vandens kokybiniai rodikliai:
varţa > 5 MΩcm
bendros organinės anglies koncentracija <30 ppb
bakterijų kiekis < 10 kfv/ml
valymo stadijos:
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-

-

trifunkcinis vienalytis priešfiltris ( sudėtinės dalys: 0.5 µm grubios filtracijos
filtras, polifosfatinė įkrova, anglinė įkrova) su automatiniu reversinės osmozės
membranos sanitizavimu instaliavimo ir keitimo metu bei identifikavimo sistema
reversinė osmozė
elektrodejonizavimas
švitinimas ultravioletiniais spinduliais su 254 nm UV lempa
mikroprocesorinis valdymas su pranešimų susijusių su sistemos aptarnavimu, remontu ir
gedimų išvedimu į sistemos ekraną
su vandens prasiskverbimo sensoriumi
paruošto vandens varţa arba laidumas turi būti matoma ekrane
elektros tinklas: 230 V, 50/60 Hz
200 l talpa iš švaraus polietileno
Konusinis talpos dugnas uţtikrinantis pilną jos išvalymą, nudrenavimą ir praplovimą
Automatinis talpos sanitizavimo UV spinduliais modulis, sumaţinantis bakterijų augimą
talpoje
Sanitarinis vandens persipylimo voţtuvas
mikrobiologinis ventiliavimo - CO2 pašalinimo filtras
lygio daviklis, turintis ryšį su sistema automatiniam sistemos darbo reţimui palaikyti.
distribucinis siurblys uţtikrinantis nepertraukiamą vandens distribuciją. Turi būti uţtikrintas 23 bar slėgis distribuciniame vamzdyne.
vandens lygio bei slėgio vizualiniai indikatoriai
siurblių apsauga nuo „sausos“ eigos
elektros tinklas: 230 V, 50/60 Hz
kvalifikaciniai IQ,OQ dokumentai
išgryninto vandens distribucinės kilpos dizainas bus padarytas atsiţvelgiant į ISPE farmacijos
inţinerijos aprašus (ISPE Pharmaceutical Engineering Guides for New and Renovated
Facilities, Volume 4, Water and Steam Systems, First Edition / January 2001 and Customer
requirements). Visoms distribucinės kilpos medţiagoms kontaktuojančioms su vandeniu turi
būti pateikti kokybės sertifikatai.
vandens paėmimo taškai turi būti iš švaraus polipropileno „no dead leg“ tipo
Vamzdynas iš švaraus polipropileno tinkamo II kokybės lygio vandens distribucinei kilpai.
Pateikiami kokybės sertifikatai.
0,22 µm membraniniai filtrai mikroorganizmų pašalinimui iš vandens cirkuliacinės kilpos – 2
vnt. Filtro elementams pateikiami kokybės sertifikatai.
Sterilus vandens pavyzdţio paėmimo kranelis. Pateikiamas sertifikatas
Vandens laidumo distribucinėje kilpoje matuoklis. Pateikiamas sertifikatas laidumo matuokliui
išduotas akredituotoje įstaigoje.
Vandens distribucinėje kilpoje bendros organinės anglies (TOC) matuoklis. Pateikiamas
kalibravimo sertifikatais išduotas akredituotoje įstaigoje.

Oro drėkinimui (išgarinimui) taip pat technologiniam vandentiekiui reikalingas aukštos vandens
kokybes vanduo. Tuo tikslu ventkameroje (vanduo drėkinimui) ir lokaliuose taškuose pagal
technologinės įrengtos išdėstymą (techninis vanduo), numatoma vandens pagerinimo įranga.
Tinkamam slėgiui technologinio vandentiekio vamzdyne uţtikrinti projektuojami slėgio maţinimo
voţtuvai.

A1B2C3

Lapas Lapų Laida
43 85
0

Vandens analizė: Vilniaus miesto vanduo
Rodiklio
pavadinimas

Raiškos
vienetas

Vandens
analizės
duomenys

Higienos norma
HN24 : 2003

1.

Nenormuojamas
geriamam
vandeniui

Bendras kietumas

mg-ekv/l

4,8

2.

Vandenilio jonų
koncentracija

pH
vienetai

7,2

6,5 - 9,5

3.

Manganas

mg/l

0,05

0,1

4.

Geleţis

mg/l

0,12

< 0,2

Reikalingas vanduo po filtrų:
Druskingumas nuo 200 iki 500 mikrosiemensu.
Vandens kietumas nuo 1,4-2,8 mlg-ekv/ltr.
Išvada:Kad gauti tokią vandens kokybę ir sistemos našumą:
1.

Etapas
Mechaninis filtravimas ( 2 variantai )
1.Variantas. Automatinis mechaninio valymo filtras su kvarciniu smėliu. Šis filtras valo
vandenį nuo mechaninių dalelių ir oksiduotos geleţies. Filtravimo uţpildas – specialiai apdirbtas,
įvairaus sijotumo kvarcinis smėlis ir antracito sluoksnis. Prasiplovimui šie įrenginiai vartoja tiktai
vandenį. Šių filtrų eksploatacija labai patogi, nes nereikalauja jokios prieţiūros, todėl juos daug
labiau apsimoka naudoti nei bet kokius kasetinius mechaninio valymo filtrus.
Įrenginio techninės charakteristikos:











Min. darbinis slėgis:
Maks. darbinis slėgis:
Maitinimas:
Vieno filtro našumas:
Išmatavimai – aukštis/diametras:
Įėjimo/išėjimo jungiamieji vamzdţiai:
Pajungimas į kanalizaciją:
Darbinė temperatūra:
Uţpildai
Atbulinio prasiplovimo srautas m3/val

2,0 bar;
7,0 bar;
220V/50Hz;
1,0 m3/val.;
1580/260 mm;
1,0”;
1/3”;
5-40 C ;
70 l;
2,0.

2. Variantas. Kasetinis mechaninio valymo filtras su keičiamais elementais. Šis filtras valo
vandenį nuo mechaninių dalelių pakibusių vandenyje bei purvo ir iškritusios geleţies. Eksploatuojant
šiuos filtrus nepatogu tai, kad pastoviai reikia plauti arba keisti kasetes. Rizika – purvo išmetimo metu
kasetė gali būti momentaliai uţkimšta ir bus uţblokuotas vandens padavimas. Taip pat rizika, kad laiku
neišplovus arba nepakeitus kasetės jos sukauptame purve pradės daugintis bakterijos.
2. Etapas
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Automatinis Aktyvuotos anglies filtras
Automatinis aktyvuotos anglies filtras. Šis filtras šalina iš vandens likutinį chlorą, nemalonų skonį
ir kvapą. Jie taip pat maţina vandenyje esančių organinių junginių kiekį. Filtravimo uţpildas specialiai
paruoštas kvarcinis smėlis ir aktyvuota anglis. Filtras išplaunamas atbuliniu vandens srautu visi
nešvarumai išleidţiami į kanalizaciją. Filtras
automatiškai reguliuoja filtro plovimąsi bei
periodiškumą. Filtro maksimalus našumas 1.5 m3/val., darbinis – 0.6 m3/val. Filtras prasiplaudinėja iš
anksto nustatytu laiku.
Įrenginio techninės charakteristikos:











Min. darbinis slėgis:
Maks. darbinis slėgis:
Maitinimas:
Vieno filtro našumas:
Išmatavimai – aukštis/diametras:
Įėjimo/išėjimo jungiamieji vamzdţiai:
Pajungimas į kanalizaciją:
Darbinė temperatūra:
Uţpildai
Atbulinio prasiplovimo srautas m3/val

2,0 bar;
7,0 bar;
220V/50Hz;
0,6 m3/val.;
1580/260 mm;
1,0”;
1/3”;
5-40 C ;
49l;
0.9.

3. Etapas
Vandens minkštinimas
Minkštinimo filtras (būtinas prieš RO sistemą, kadangi išvalo Ca ir apsaugo membranas nuo
uţsikišimo)
Automatinis nepertraukiamo rėţimo vandens minkštinimo filtras (2 kolonos). Šis filtras šalina iš
vandens kalcį ir magnį (kalkes). Jie taip pat šalina nedidelius ištirpusios geleţies kiekius. Šis filtras
prasiplaudinėja pagal sunaudotą vandens kiekį, todėl labai ekonomiškai naudoja druską ir vandenį
regeneracijai. Čia yra naudojamas naujos kartos programatorius, kuris atlieka daug įvairių funkcijų ir
leidţia programuoti daug įvairių parametrų. Programatorius pastoviai stebi kasdieninį vandens
suvartojimą, apskaičiuoja kasdieninio vandens suvartojimo vidurkį ir jį nuolat koreguoja, prognozuoja
kada filtras turės regeneruoti. Pagal vandens kietumą programatorius apskaičiuoja filtro resursą.
Programatorius turi dideles gedimų diagnostikos galimybes. Filtras sudarytas iš dviejų kolonų, kurių
viena dirba, o kita regeneruojasi. Baigus pirmai kolonai savo darbo resursą, prasideda šios
regeneracija, minkštinti persijungia antroji Šių filtrų (2 kolonų) maksimalus momentinis našumas 1,8
m3/val., darbinis –0,45 m3/val. Viena kolona iki regeneracijos suminkštins 3.0 m3 vandens.
Eksploatacija : minkštinimo filtras regeneracijai naudoja apie 1,0 kg tabletinės druskos vienam m3
vandens paruošti ir vienam prasiplovimui apie 150 litrų vandens
Įrenginio techninės charakteristikos:







Min. darbinis slėgis:
Maks. darbinis slėgis:
Maitinimas:
Išmatavimai – aukštis/diametras:mm;
Vieno filtro darbinis našumas: m3/val;
Vieno filtro maksimalus našumas m3/val

2,0 bar;
7,0 bar;
220V/50Hz;
1080/220;( 2 kolonos )
0.45
1.8
A1B2C3

Lapas Lapų Laida
45 85
0








Įėjimo/išėjimo jungiamieji vamzdţiai:
1”;
Pajungimas į kanalizaciją:
3/4”;
Darbinė temperatūra:
5-40 C ;
Katijonitinis uţpildas: l
15;
Atbulinio prasiplovimo srautas m3/val
0,45
Druskos talpos išmatavimai – aukštis/diametras: mm; 670/450( dvi talpos)
Privalumai:
 Modernus – 2006 m. atnaujintas modelis
 Maţesnė gedimų rizika - dvigubai maţiau detalių uţ bet kurį
Lietuvoje parduodama filtrą
 Suprantamas valdymas – „elektroninio laikrodţio“ principu valdomas
filtras, nereikia eksploatacijos instrukcijos
 Maţiausios druskos sąnaudos – prognozuojama regeneracija, taupaus druskos naudojimo
programa
 Kompaktiškas – telpantis i delną programatorius
 Patikimas veikimas – netgi sugedus programatoriui, filtras Jums valys vandeni.
 AUTONOMINIS ENERGIJOS ŠALTINIS - dingus elektrai išliks duomenys ir laikrodţio
laikas
 Atitinka šiuolaikinius reikalavimus – Skystųjų kristalu displėjus
 Pigiau eksploatuoti filtrą – GEDIMŲ SAVIDIAGNOSTIKA

4.Etapas
Membraninis filtras. Šiuo metu pats populiariausias geriamojo vandens paruošimo būdas reverse osmosis - atbulinė osmozė.

Visas artezinis vanduo patenkantis vartojimui yra prisisotinęs
įvairių cheminių elementų. Daugelis iš jų neviršija leistinų geriamojo vandens normų, tačiau
atsiţvelgiant į bendrai didėjantį uţterštumą, kiekvieną kartą vandenyje daugėja tikrai nepageidautinų
cheminių elementų. Daugelio iš jų koncentracija yra maţomis dozėmis, todėl darant įprastą trumpą
cheminę analizę, neatliekamas tyrimas vandens uţterštumo sunkiaisiais metalais nustatyti. Tuo tarpu
vien vamzdynais keliaujantis vanduo pakankami prisisotina švino, cinko ir t.t.
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Reverse osmosis valymo būdas pagrįstas vandens molekulių priverstiniu stūmimu per silpnai laidų
audinį. Palyginimui - įprasta mechaninio valymo kasetė naudojama buityje yra 5-25 mikronų, RO
membrana ~0,0001mikrono. Išfiltravus tokiu būdu vandenį pasiekiamas gana aukštas vandens
švarumo lygis ir dar labai svarbu, kad filtravimui nenaudojami jokie chemikalai, vanduo nėra kaip nors
kitaip nepageidaujamai paveikiamas. Reverse osmosis sistema išvalo iki 95% visų esančių vandenyje
cheminių priemaišų.
Po šios sistemos vanduo bus kaupiamas i talpą iš talpos tiekiamas drėkintuvams ar į techninio
vandens sistemą.
7.9

Priešgaisrinis vandentiekis

Vidaus priešgaisrinio vandentiekio sistemos montuojamos iš plieninių necinkuotų vandentiekio
vamzdţių ir jungimo dalių. Gaisrinės ţarnos arba ritės montuojamos metalinėje įleidţiamoje spintelėje.
Spintelėje bus numatyta vieta gesintuvui.
Pastato išorės gaisro gesinimui vandenį tieks iš miesto vandentiekio tinklų.
Elektrinės gaisro gesinimo stotys:
Pilnai sukomplektuota stotelė automatinei gaisro gesinimo sistemai, susidedanti iš siurbliu su
elektriniais varikliais ir slėgio palaikymo siurblių. Kiekvienas iš siurblių valdomas atskiru valdymo
skydu.
Gaminio aprašymas: agregatai yra skirti vandeninėms gaisro gesinimo sistemoms. Kiekvienas iš
įrengtu siurbliu atskirai turi uţtikrinti reikiama našumą. Elektrinis darbinis siurblys esant poreikiui,
paleidţiamas automatiškai ir uţtikrina specifikacijose nurodyta našumą (100% patenkina poreiki).
Antrasis (rezervinis) elektrinis siurblys, bus maitinimas iš atskiro energijos šaltinio ir, esant poreikiui
ar nutrukus pirmojo siurblio energijos tiekimui, uţtikrinti vandens tiekimą į gesinimo sistemą, prie
kurios yra prijungtas agregatas.
Agregate bus įrengtas kompensacinis siurblys su atskiru valdymo skydu. Šis siurblys, jei sistemoje
yra vandens nuotėkis, automatiškai palaiko pakankama slėgi, kad be reikalo neįsijungtu darbiniai
siurbliai.
Principinė gaminio komplektacija:
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7.10 Vidaus buitinės-ūkinės nuotekos
Į ūkio-buities nuotekų tinklus išleidţiamos uţterštos nuotekos nuo sanitarinių prietaisų ir
technologinės įrangos.
Pastate vidaus tinklai montuojami iš plastikinių savitakinių triukšmą izoliuojančių vamzdţių
50÷160mm diametro. Nuotekų linijos klojamos su nuolydţiais, uţtikrinančiais tinklo prasivalymą.
Nuolatinis tinklo vėdinimas vyksta per stovus, kurių ventiliacinė dalis iškeliama 0,5m virš stogo.
Parkinge palubėje projektuojami vamzdynai ir atvirai tiesiami stovai izoliuojami EI45 priešgaisrine
izoliacija. Nuotekų vamzdţiai iš laboratorijų projektuojami atsparūs rūgščių ir šarmų tirpalams iki 50
% koncentracijos. Įrengiant nuotekas iš laboratorijų įrengiami cheminių medţiagų utilizatoriai ir
neutralizatoriai.
HDPE didelio tankio polietileno vamzdžiai ir fasoninės dalys. Savo alkanų struktūros dėka, HDPE
yra labai atsparus bet kuriai cheminei medţiagai. Tik ilgalaikis veikimas labai oksiduojančiomis
medţiagomis galėtų sukelti ardomuosius HDPE plastiko procesus.
Vandens temperatūra T=5÷80°C. Medţiaga – didelio tankio polietilenas (HDPE – 955 kg/m3).
Jungimo būdas – pagr. terminio tiesioginio suvirinimo būdu, taip pat elektromovomis, o kur reikia –
movinis, išardoma jungtimi ar flanšais. HDPE vamzdţiai atitinka ISO 8770 / 8772, EN-12056, DIN
19537-2: 1998-01, DIN EN 1519-1 / DIN 19535-10 standartus.
Vamzdţių techninės charakteristikos :
Maksimali darbo temperatūra
Maksimali trumpalaikė temperatūra
Atsparumas šarminei/rūgštinei terpei

80°C
100°C
pH 1 - 14
A1B2C3
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Tankis
Temperatūrinis ilgėjimo koeficientas
Atsparumo ugniai klasė
Spalva

~ 955 kg/m3
~ 0,2 mm/m K
~ B2 pagal DIN 4102
juoda

Montavimas
Prieš sujungimą vamzdţiai ir fasoninės dalys turi būti tinkamai paruošti:
-- gaminių galus prieš sujungimą reikia nuvalyti nuo purvo ir šiukšlių;
-- vamzdynai nuo 32 mm iki 90 mm skersmens gali būti jungiami naudojant kaitinamąjį įrankį – diską,
prie kurio pridedamas vamzdţiai ir fasoninės detalės, pakaitinami ir spaudţiant rankomis termiškai
sujungiami.
-- vamzdynai nuo 40 mm iki 160 mm skersmens gali būti jungiami naudojant specialų įrankį –
vamzdţių suvirinimo mašiną: vamzdţiai ir fasoninės dalys įstatomos į laikiklius, nulyginamos ir
pakaitinamos prie kaitinamojo disko, o po to mašinos pagalba suspaudţiamos ir termiškai
sujungiamos.
-- vamzdynai nuo 40 mm iki 315 mm skersmens gali būti jungiami naudojant specialų įrankį –
vamzdţių suvirinimo mašiną: vamzdţiai ir fasoninės dalys įstatomos į laikiklius, nulyginamos ir
pakaitinamos prie kaitinamojo disko, o po to mašinos pagalba suspaudţiamos ir termiškai
sujungiamos.
-- vietose, kur nėra galimybės panaudoti kaitinamąjį diską, ar mašiną, vamzdţiai ir fasoninės dalys
jungiamos elektromovų pagalba: vamzdis ir fasoninė dalis įkišamos į elektros movą pagal diametrą
nurodytu atstumu, tada specialaus įrankio pagalba paduodama elektros įtampa į elektros movą ir
jungtis elektros pagalba termiškai sujungiama.
-- vamzdţių nupjovimui naudoti rėţtukinę vamzdţio pjaustyklę arba smulkiadantį pjūklą ir šabloną
pjūvio statmenumui išlaikyti.
Nuotekų gulstieji vamzdynai nuo sanitarinių bei technologinių prietaisų tiesiami su
tokiais nuolydţiais:
Instaliacijos rūšis
Nuolydis %
Min.
Idealus
maksimalus
Buitinės nuotekos
Šoninė atšaka,
1
3
5
nevėdinama
Šoninė atšaka vėdinama
0,5
3
5
Surenkama magistralė
1
3
5
Vamzdynas
2
3
5
grunte/betone ≤200
Vamzdynas
1,5
3
5
grunte/betone ≥250
Kiekvienas vamzdyno ruoţas tiesiamas vienodu nuolydţiu.
Vamzdynai tvirtinami:
Vamzdyno tvirtinimo atstumai horizontalioje instaliacijoje:
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F – stabilus taškas
G – slankus taškas
RA – atstumas tarp dviejų slankių taškų
RA* - atstumas nuo stabilaus taško iki slankaus taško
Tvirtinimo atstumai vertikalioje instaliacijoje:
RA – atstumas tarp slankių taškų
F-Stabilus taškas
G-Slankus taškas
Vamzdynai tvirtinami metaliniais laikikliais su
guminėmis tarpinėmis prie statybinių konstrukcijų.
Tvirtinimo elementai turi būti pritaikyti prie
vamzdţio arba fasoninės dalies tarpine. Ant stovų
1,0m aukštyje virš grindų turi būti revizijos tinklo
pravalymui. Tinklo ventiliacijai stovai turi būti iškelti
virš stogo 0,5m. Plastmasinių vamzdţių negalima
montuoti, esant oro temperatūrai ţemesnei, kaip –
10°C.
Montavimo proceso metu vadovautis Techninio
projekto specifikacija, darbo projektu ir vamzdynų
nei fasoninių dalių gamintojo pateikiamomis
taisyklėmis.
Bandymas
Nuotekų sistemos bandomos, uţpilant jas vandeniu. Nuotekų sistemas išbandyti vienu metu,
atidarius apie 75% sanitarinių prietaisų, pajungtų prie bandomojo ruoţo, kol bus atliekama apţiūra.
Nuotekų sistema tinkama eksploatuoti, jei nepastebėti nutekėjimai. Nuvedimo vamzdynų, klojamų
ţemėje arba pogrindţio kanale, bandymas turi būti atliekamas iki jų uţdengimo, uţpildant vandeniu iki
pirmo aukšto lygio. Paslėpti vamzdynai turi būti išbandyti prieš jų uţdengimą, surašant dengtų darbų
aktą.
Nuotekų sistemos stovai uţpildyti vandeniu iki aukščiausio lygio. Jeigu per 20 min. po uţpildymo
nepastebėta pratekėjimų, o vandens lygis stove nenukrito, sistema laikoma išlaikiusi bandymą. Galima
uţtaisyti rėţius, angas perdenginiuose, uţdengti vamzdynus.
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Nuo sanitarinių prietaisų, esančių pastato rūsyje, nuotekos nuvedamos atskiru tinklu per išleidėjus,
ant kurių projektuojami atbuliniai voţtuvai su automatizuota pavara.
Stovai montuojami gaisrinėse sienose ir atitvarose turi būti aprūpinami ugnį sulaikančiomis bei nuo
ugnies poveikio išsiplenčiomis movomis. Buitinių ir gamybinių nuotekų stovai tiesiami pro visus
pastato aukštus vienodo skersmens (ir tekamoji, ir vėdinamoji dalis) ir iškeliami virš stogo 0,3-0,5m.
Stovuose 1,0m virš grindų, bet ne maţiau kaip 0,15m virš tame aukšte prijungiamos įlajos viršaus,
įrengiamos revizijos. Stovuose revizijos būtinos: apatiniame ir viršutiniame aukšte, aukštose virš
atotraukų, ir papildomai kas trys aukštai. Išvadai ţemiau surenkamųjų pamatų pagrindo tiesiami
dėkluose. Išvaduose būtina įrengti revizija ar pravalas tokiais atstumais: revizijos- kas 10-15m, kai
išvado skersmuo 50mm, kas 12-20m, kai skersmuo 100-150mm, ir kas 15-25m, kai skersmuo200mm
ir didesnis; pravalos- kas 6-10m, kai skersmuo50mm, ir kas 8-12m, kai skersmuo 100-150mm.
Vietose kur po technologinės įrangos plovimo gali būti gaunamos agresyvios nuotekos, jos turi būti
neutralizuotos.
Neutralizacija:
Nuotekos laisvai prateka per neutralizacijos sistemos talpą. Keičiantis pH reikšmei (daugiau ar
maţiau normos) į talpą siurbliu paduodama rūgštis arba šarmas ir įsijungia maišyklė. Kai pH pasiekia
nustatytą reikšmę, neutralizuojančio tirpalo tiekimas sustabdomas ir maišyklė atjungiama. Turint
sistemoje du siurblius, neutralizaciją galima atlikti ir rūgštimi ir šarmu. Į neutralizavimo sistemą
negalima paduoti fekalo ir kitokių panašių nuoplovų. Galimos plaukiojančios medţiagos atskiriamos
prieš neutralizavimo sistemą. Kad susikaupęs ant dugno dumblo sluoksnis neįtakotų neutralizacijos
kokybei, reikia pakankamai tankiai jį nusiurbti. Susikaupusio ant dugno dumblo storis neturi viršyti 5
cm. Tada dumblą reikia nedelsiant iškrauti. Susikaupusio ant dugno dumblo iškrovimo laikas yra
individualus kiekvienam objektui, todėl iš anksto numatyti neįmanoma. Rekomenduojame tikrinti
dumblo susikaupimą ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius iki tol, kol nenustatysite dumblo
susikaupimo laiko dėsningumo. Jei nuotekose, patenkančiose į neutralizatorių, yra daug plaukiojančių
medţiagų, pirmuosius dumblo susikaupimo tikrinimus reikia atlikti kas 1-2 savaites. Bendrą talpos
būklės apţiūrą, atsiţvelgiant į objekto naudojimą, reikia atlikti ne rečiau kaip kartą per 3 metus. Tada
talpa pilnai išvaloma, patikrinama: išoriniai ir vidiniai mazgai, suvirinimo siūlės, konstrukcijų
elementai, vidinių ir išorinių sienelių stovis.
Nuotekos iš plautuvių, kuriose gali būti grunto ar smėlio papildomai sėsdinamos sėsdintuve,
kuriame sumaţinamas nuotekų greitis ir sunkesnės dalelės nusėda, vėliau sėsdintuvas yra išplaunamas.
Projektuojamos atšakos nuo kondicionierių, šildymo ir šaldymo įrenginių nuvedimui į vidaus
buitinių nuotekų tinklą.
Projektuojamos atskiros nuotekų sistemos t.y. technologinių nuotekų, maisto gaminimo zonoms ir
laboratorijoms. Cheminių medţiagų, riebalų ir naftos produktų gaudyklių avariniai signalai bus
perduodami pastato valdymo sistemai. Išvadas iš kavinės patalpos išvestas per riebalų gaudyklę, kuri
bus naudojama tik kavinės tikslams.
Riebalogaudė:
Riebalų gaudyklės naudojamos kaip pirminis valymo elementas kavinių, restoranų, valgyklų ir kitų
maisto pramonės įmonių nuotekoms (uţterštoms riebalais) valyti. Kitokios paskirties nuotekos
(fekalas, paviršinės/lietaus nuotekos) į įrenginį patekti negali. Riebalų gaudyklės korpusas gaminamos
iš stikloplastiko. Riebalų gaudyklės talpos gaminamos iš sustiprinto stikloplastiko atlaiko dirvoţemio,
gruntinio vandens apkrovas. Riebalų gaudyklių talpų gamybai naudojamos dervos atitinka visus
konstruktyvinius reikalavimus, nelaidţios vandeniui. Gaminamoms talpoms suteikiama 10 metų
garantija. Riebalų gaudyklę sudaro cilindrinė vertikali arba horizontali talpa, padalinta į dvi kameras.
Nuotekos įtekėjimo vamzdţiu patenka į pirmąją kamerą. Čia sulaikoma didţioji dalis riebalų, tačiau
skystieji riebalai pilnai sulaikomi antrojoje kameroje. Riebalų sluoksnis gali būti ne didesnis nei 15cm.
Gaudyklėje yra įtaisytas daviklis su aliarmo signalu. Reikia nuolat sekti šį daviklį ir suveikus aliarmo
signalui nugriebti pirmoje kameroje susikaupusius riebalus. Reguliariai turi būti valoma pirmoji
kamera. Priklausomai nuo nuotekų uţterštumo vidutiniškai kartą per pusę metų. Taip pat stebėti antrą
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kamerą. Visi reikalingi patikrinimai ir riebalų išsiurbimas atliekamas nuėmus įrenginio viršuje esantį
dangtį. 1-2 kartus per metus yra išsiurbiama ir išvaloma pati riebalų gaudyklė.
7.11 Lietaus nuotekynė
Nuo pastato stogo lietaus vandens nuvedimui projektuojama vidinė lietaus vandens nuvedimo
sistema. Lietaus nuotekynės tinklai projektuojami iš slėginių 110-160mm diametro PVC vamzdţių.
Lietaus surinkimo įlajos projektuojamos su elektriniu pašildymu. Persipylimas iš rezervuaro
projektuojamas į miesto lietaus nuotekynes tinklus. Horizontalios pakabinamos linijos bei stovai
projektuojami su izoliacija nuo rasojimo. Parkinge palubėje projektuojami vamzdynai ir atvirai
tiesiami stovai izoliuojami EI45 priešgaisrine izoliacija. Stovai montuojami gaisrinėse sienose ir
atitvarose turi būti aprūpinami ugnį sulaikančiomis bei nuo ugnies poveikio išsiplečiančiomis
movomis.
Įlajos DN110mm ant pastato stogo apšildomos elektros kabeliu.
7.12 Elektrotechninė dalis
7.12.1 STANDARTAI
Rengiant elektrotechnikos dalies projektą, bei priimant projektinius sprendinius vadovaujamasi šiais
pagrindiniais normatyvais bei standartais:
EN 1838 Avarinis apšvietimas
EN 12464 Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas
EN 13201 Gatvių ir kelių apšvietimas
EN 50014 Elektros aparatai potencialiai sprogiai aplinkai.
Bendrieji reikalavimai
EN 50018 Elektros aparatai potencialiai sprogiai aplinkai.
Ugniai atsparūs gaubtai
EN 50019 Elektros aparatai potencialiai sprogiai aplinkai.
Padidintoji sauga
EN 50021 Elektros aparatai potencialiai sprogiai aplinkai.
Apsaugos būdas
EN 60079 Elektros aparatai potencialiai sprogių dujų
aplinkai
EN 60439 Ţemosios įtampos skirstomųjų įrenginių ir
valdymo prietaisų komponavimas
EN 60446 Laidininkų ţymėjimas spalvomis arba
skaitmenimis
EN 60570 Apšvietimo šynlaidţiai
EN 60598 Apšvietimo prietaisai
HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis apšvietimas darbo vietose. Apšviestos ribinės vertės ir bendrieji matavimo
rezultatai“
EN 60947 Ţemosios įtampos skirstomieji ir valdymo
įrenginiai
EN 60898 Miniatiūriniai automatiniai jungikliai
EN 61008 Apsauginio atjungimo aparatai
EN 61009 Apsauginio atjungimo aparatai su integruota
maksimalios srovės apsauga
IEC 1231 Tarptautinė lempų ţymėjimo sistema
IEC 60038 IEC standartinės įtampos
IEC 60076 Galios transformatoriai
IEC 60269 Ţemosios įtampos saugikliai
IEC 60364 Pastatų elektrotechniniai įrenginiai
IEC 60529 Elektros įrenginių apsauga apdangalais
IEC 60721 Aplinkos savybių klasifikacija
IEC 60865 Trumpųjų jungimų srovių šiluminis poveikis
IEC 60890 Ţemos įtampos skirstomųjų įrenginių šiluminiai
skaičiavimai
IEC 60909 Trumpųjų jungimų srovės kintamosios srovės
trifazėje sistemoje
IEC 61000 Elektromagnetinis suderinamumas
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IEC 61024 Statinių ţaibosauga
IEC 61117 Atsparumas trumpųjų jungimų srovėms
IEC 61312 Apsauga nuo ţaibų elektromagnetinių impulsų
IEC 61643 Viršįtampių iškrovikliai ţemos įtampos elektros
tinkle
IEC 61662 Rizikos dėl ţaibų iškrovų padarytos ţalos
vertinimas
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo ţaibo. Išorinė statinių apsauga nuo ţaibo“
STR 2.02.08:2005 Automobilių saugyklų projektavimas
LST 1516-98 “Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai”

7.12.2 ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS
7.12.2.1 3.2.1 Bendroji informacija
Elektros energijos tiekimas sprendţiamas AB „LESTO“ parengtų techninių sąlygų objekto prijungimui prie
energetinės sistemos reikalavimais. Elektros energija galios imtuvams ir apšvietimo įrenginiams tiekiama nuo
bendrų transformatorių. Įtampos kokybiniai parametrai privalo atitikti standartų LST 1567: 1999 „Bendrųjų
ţemosios įtampos elektros tiekimo tinklų vardinės įtampos“ ir LST EN 50160: 2001 „Bendrų skirstomųjų elektros
tinklų įtampos charakteristikos“ reikalavimus. Transformatorių galia parenkama atsiţvelgiant į elektros imtuvų
reikalaujamą galią, transformatorių apkrovos ir perkrovos galimybes. Transformatorinės įrengiamos atsiţvelgiant
į vietinius sanitarinius higieninius, priešgaisrinius bei elektrosaugos reikalavimus. Transformatorinių planiniai
sprendiniai ir jų išdėstymas objekto teritorijoje turi uţtikrinti laisvą elektros energijos tiekėjo personalo patekimą
bet kuriuo paros metu. Komercinę suvartotos elektros energijos apskaitą būtina įrengti pagal elektros energijos
tiekėjo reikalavimus. Sutartis dėl elektros įrangos įrengimo turi apimti jos instaliavimą ir parengimą naudojimui.
Visa pastato elektros įranga dirbs elektros sistemoje, kurios charakteristikos:
• Ţema įtampa: 400/230V, 10%; (arba pagal vietinės energetinės sistemos reikalavimus);
• Įţeminimo sistema: TN-C-S;
Daţnis: 50 Hz. Laidininko PEN išskaidymas į laidininkus PE ir N turi būti atliekamas įvadiniame įrenginyje arba
pagrindiniame skirstomajame skyde. Laidininko PEN išskaidymo į PE ir N taškas privalo būti įţemintas.

7.12.2.2 Transformatorinės pastotės
Pats patikimiausias ir ekonomiškiausias elektros energijos tiekimas yra toks, kai aukštos įtampos elektros
šaltinis maksimaliai priartėja prie vartotojo, o elektros energija paskirstoma iš keleto paskirstymo punktų. Visi
elektros
energijos tiekimo sistemos elementai turi būti pastoviai apkrauti. Numatoma privaţiavimo prie
transformatorinių galimybė jų aptarnavimui. Transformatorinių konstrukcijos karkasinės arba metalinės, ne
ţemesnio kaip II atsparumo ugniai laipsnio. Visos metalinės transformatorinių konstrukcijų dalys turi būti
atsparios korozijai. Transformatorinėse turi būti įrengtos šios atskiros patalpos: transformatorių kameros,
aukštosios įtampos skirstykla, ţemosios įtampos skirstykla. Priklausomai nuo vietos aplinkybių, gali būti
įrengiamos ir kitos patalpos: kabeliniai rūsiai ir pan. Elektros įrenginių aptarnavimo koridoriai, išėjimui iš jų
tarnaujančios durys turi atitikti standartų EN, IEC ir vietinių teisės aktų reikalavimus. Kai transformatorinėje
įrengiami alyviniai galios transformatoriai, numatomos priemonės alyvos surinkimui avarijos atveju. Techniniu
poţiūriu tikslingiausia įrengti transformatorines su dviem galios transformatoriais. Kiekvieno transformatoriaus
galia turi būti parenkama taip, kad jie galėtų vienas kitą rezervuoti, tai yra, kad kiekvienas transformatorius
galėtų aprūpinti elektros energija visus elektros imtuvus, įvertinant leistiną transformatoriaus perkrovą. Didesnio
transformatorių kiekio įrengimas transformatorinėse pateisinamas tiktai tais atvejais, kai dėl sklypo ankštumo
neįmanoma įrengti keletos transformatorinių. Abu transformatoriai turi dirbti atskirai. Tai itin svarbu, kai
transformatorių galia siekia 1000 ir daugiau kVA, nes leidţia sumaţinti trumpojo jungimo sroves antrinės
įtampos grandinėse. Elektros energijos tiekimo rezervavimo uţtikrinimui, transformatorinės turi turėti dvi
renkamųjų šynų sekcijas tiek aukštos, tiek ir ţemos įtampos pusėse. Galios transformatorių antrinės įtampos
grandinėse ir tarp šynų sekcijų projektuojama automatinius jungiklius arba įkertamų saugiklių blokus (maţesnės
galios transformatorinėse). Visi komutaciniai ir apsaugos aparatai parenkami tiek pagal normalaus darbo
sąlygas, tiek ir pagal trumpojo jungimo sąlygas (terminis ir dinaminis poveikis, komutacinė geba).
Transformatorinėje turi būti įrengtas dirbtinis apšvietimas, numatytas galios transformatorių ir aukštosios bei
ţemosios įtampos skirstyklų vėdinimas. Transformatorinėje įrengiamas vidinis ir išorinis įţeminimo įrenginiai.
Įţeminimo įrenginys privalo atitikti įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginių įţeminimui keliamus
reikalavimus. Įţeminimo įrenginio varţa ir prisilietimo įtampa privalo atitikti EN bei IEC standartų bei vietinių
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teisės aktų reikalavimus ir turi būti uţtikrinamos esant nepalankiausioms klimato sąlygoms ir didţiausiai savitajai
grunto varţai. Taipogi turi būti numatyti gnybtai ugniagesių švirkštų įţeminančių laidininkų prijungimui prie
įţeminimo įrenginio.

7.12.2.3 Žemosios įtampos skirstomieji įrenginiai
Skirstomieji įrenginiai projektuojami pagaminti pramoniniu būdu ir atitaikantys standartų EN ir IEC
reikalavimus. Gamykloje–gamintojoje turi būti įdiegta Kokybės valdymo sistema, atitinkanti standartą EN-ISO
9001, ir taikoma visam gamybos procesui pradedant projektavimu ir baigiant aptarnavimu pardavus. Privalomi
tipiniai ir standartiniai bandymai turi būti atlikti gamykloje arba akredituotoje laboratorijoje pagal standarto IEC
60439 reikalavimus. Bandymų protokolų kopijos turi būti pateiktos kartu su skirstomaisiais įrenginiais.
Skirstomasis įrenginys vienpusio aptarnavimo ir sukomplektuotas visais būtinais (numatytais principinėje
schemoje) komutaciniais bei apsaugos
aparatais. Įvadinių apsaugos aparatų atjungimo geba turi atitikti tikėtiną trumpojo jungimo srovės reikšmę.
Kiekviena šynų sekcija privalo turėti įţeminimo įrenginį. Skydų durys turi būti su keičiamais uţraktais. Durų vyrių
konstrukcija turi būti apsaugota nuo durų nukėlimo. Skydų korpusai turi būti pagaminti iš nedegių medţiagų.
Skirstomieji įrenginiai privalo turėti aiškius uţrašus, nurodančius atskirų grandinių ir skydų paskirtį.

7.12.2.4 Elektros energijos apskaitos
Komercinė apskaita
Komercinė aktyvinės ir reaktyvinės energijos apskaita projektuojama ir įrengiama pagal technines
sąlygas. Komercinės apskaitos prietaisai turi būti laisvai prieinami tiek elektros energijos tiekėjui, tiek ir
vartotojui.

Kontrolinė apskaita.
Atskirų padalinių suvartotos elektros energijos apskaitai numatyti kontroliniai skaitikliai. Kontrolinės
(subabonentinės) elektros energijos apskaitos turėtų būti įrengtos bendrose apskaitų spintose, įrengiamose
elektros skydinėse, išdėstytose po visa pastato plotą, tam skirtose vietose. Skyduose turi būti numatyta laisva
vieta papildomų skaitiklių įrengimui. Kontroliniai skaitikliai numatomi kiekvienam padaliniui.
Kontrolinių apskaitų kiekis turi būti tikslinamas pagal Uţsakovo (pastato savininko) poreikius. Svarbu, kad
skyduose ir skydeliuose būtų palikta pakankamai laisvos vietos tokiai apskaitai įrengti. Numatoma suprojektuoti
ir įdiegta centralizuota komercinių ir kontrolinių apskaitos prietaisų integruojamųjų ir momentinių rodmenų
nuskaitymo ir
surinkimo sistema. Priklausomai nuo pasirinkto apskaitos sistemos duomenų perdavimo būdo (laidinis,
belaidis), skaitikliai privalo turėti atitinkamus išėjimus ir sąsajas. Apskaitos prietaisų rodmenys turi būti
perduodami į pastato valdymo sistemos kompiuterį. Apskaitos duomenų perdavimui, kaupimui ir tolesniam jų
apdorojimui turi būti naudojama speciali programinė įranga. Programinės įrangos galimybės ir licenzija turi būti
skirta neribotam skaitiklių kiekiui. Sistemą įdiegti ir vėliau aptarnauti turėtų tokia veikla pastoviai uţsiimantis
verslo subjektas.

7.12.2.5 Elektros energijos tiekimo patikimumas
Pastatui elektros energija turi būti tiekiama pagal II elektros tiekimo patikimumo kategoriją su dalimi I
kategorijos vartotojų (pagal EĮĮT). Elektros kabelių įvadai į pastatą poţeminiai. Kabeliai per pamatą projektuojami
elektrotechniniuose izoliaciniuose vamzdţiuose. Įvertinant procesų ir darbo sąlygas, visi elektros imtuvai gali būti
suskirstyti į šias grupes:
• ypatingai svarbūs elektros imtuvai,
• jautrūs įtampos ir daţnio svyravimams elektros imtuvai,
• likę elektros imtuvai, nepriskirtini nei vienai iš aukščiau išvardintų grupių.
Ypatingai svarbiems elektros imtuvams, kuriems neveikiant, gali kilti grėsmė ţmonių gyvybei ir sveikatai
bei galimi dideli materialiniai nuostoliai. Ypatingai svarbūs elektros imtuvai turi būti prijungti prie avarinio skydo,
kuriam elektros energija turi būti tiekiama iš dviejų nepriklausomų šaltinių (transformatorių) dviem kabelinėm
linijom. Nutrūkus elektros tiekimui vienu iš įvadų, automatinio rezervinio elektros šaltinio įjungimo įrenginio (ARĮ)
dėka visi ypatingai svarbūs įrenginiai automatiškai turi būti prijungti prie kito įvado. O nutrūkus elektros tiekimui
abiem įvadais, prie avarinio skydo automatiškai turi būti prijungtas avarinis energijos šaltinis - dyzelinis
generatorius. Bendru atveju numatomi tokie ypatingai svarbūs elektros vartotojai, kurių elektrinis maitinimas gali
būti rezervuojamas per nepriklausomą (alternatyvų) maitinimo šaltinį (dyzelinį generatorių ar generatorius pagal
aplinkybes):
• gaisro signalizacijos sistema;
• saugos signalizacijos sistema;
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• įspėjimo apie gaisrą ir evakuacinio valdymo sistema;
• avarinis-saugos ir evakuacinis apšvietimas;
• priešgaisrinio vėdinimo įrenginiai;
• priešgaisriniai siurbliai ir gaisro gesinimo stotis;
• priešgaisriniai liftai;
• serverinių (tame tarpe ir HPC įrenginių) elektros įrenginiai, serverinėse oro vėsinimo sistema
• ryšių įvadinės- komutacinės spintos;
• mokslinė technologinė įranga (tikslinama su Uţsakovu projektavimo metu);
•„švarios zonos“ laboratorijų vėdinimo įrenginiai;
Grupei elektros imtuvų, jautrių įtampos svyravimams ir kuriems elektros tiekimo nutrūkimas gresia dalies
arba visos sukauptos informacijos praradimu, priskiriami tokie elektros energijos imtuvai: kompiuteriai, serveriai,
apsaugos ir gaisro signalizacijos įrenginiai, ryšių įvadinės komutacinės patalpos ir kiti technologiniai įrenginiai
tikslinami su Uţsakovu projektavimo metu. Tokiems elektros imtuvams elektros energijos tiekimo grandinėje
projektuojama nepertraukiamojo maitinimo elektros šaltiniai (NEŠ). Priklausomai nuo jautrių elektros imtuvų
dislokacijos, nepertraukiamojo maitinimo šaltiniai. Kurie gali būti centralizuoti arba autonominiai. Centralizuoti
NEŠ on-line principu veikiantys su dvigubu (12 – pulsų) lygintuvu ir 5...10% THD filtru. Elektros energija šio tipo
NEŠ gali būti tiekiama iš dyzelinių generatorių, kurių sukuriama įtampa ir daţnis, kaip ţinoma, nepasiţymi dideliu
stabilumu. On-line tipo NEŠ išėjimo įtampos stabilumas nepriklauso nuo elektros tinklo (įėjimo) įtampos
stabilumo. Jautrių elektros imtuvų maitinimui skiriama dyzelinio generatoriaus galios dalis turi būti 1,3...1,5 karto
didesnė uţ vardinę NEŠ galią.
Reikiamos elektros tiekimo patikimumo kategorijos uţtikrinimui projektuojamos ARĮ schemos, kurios
elektros tiekimui sutrikus iš elektros tinklų atveju turi perjungti elektros tiekimą nuo dyzelinio generatoriaus. ARĮ
skirstomas į pagrindinį ARĮ, kuris perjungia 0,4kV įvadinius skydus ir dyzelinio generatoriaus ARĮ, kuris valdo jo
darbą priklausomai nuo įtampos buvimo/dingimo įvadiniuose skyduose. Pagrindinio ARĮ funkcijos:
• Maitinti ypatingos svarbos elektros vartotojų skydų įvadus nuo atskirų transformatorinės 0,4kV įvadų esant
normaliam darbo rėţimui.
• Dingus įtampai viename iš transformatorių automatiškai įjungti sekcijinį automatinį jungiklį taip, kad
maitinimas būtų tiekiamas nuo likusio su įtampa transformatoriaus.
• Kai įtampa atsiranda abiejuose skyduose transformatoriuose sekcijinis jungiklis automatiškai išjungiamas.
• ARĮ turi neleisti įjungti sekcijinio jungiklio, kai įtampa yra abiejuose transformatoriuose.
• Išduoti signalą generatoriaus pasileidimui į dyzelinio generatoriaus ARĮ schemą dingus įtampai abiejuose
transformatorinės įvaduose.
• Išduoti signalą generatoriaus stabdymui į dyzelinio generatoriaus ARĮ atsiradus įtampai bent viename iš
transformatorinės įvadų.
• Mechaniškai blokuoti neleistinus įvadų (sekcijų) ir generatoriaus įvado sujungimus.
• Signalizuoti budinčiam personalui ir BMS , apie įtampos buvimą/ dingimą darbiniuose įvaduose.

7.12.2.6 Generatorius
Avariniu elektros energijos šaltiniu turi tarnauti pilnai automatizuotas dyzelinis generatorius. Dyzelinis
generatorius turi atitikti šiuos kriterijus:
-Skirtas montuoti lauke (tikslinama);
-Leidţiamas 10% perkrovimas 1 val. kas 12 darbo val.;
-Generuojama įtampa ~400/230 V;
-Generuojamas daţnis 50 Hz,
Turi būti komplektuojamas su:
• automatiniu variklio šildymo įrenginiu;
• automatiniu akumuliatorių baterijos įkrovėju.
•įmontuotas kuro bakas, kuris be kuro papildymo uţtikrintų ne maţiau kaip 6 val. generatorius darbą, su
sąlyga, kad generatorius bus apkrautas 75% nominalios galios šių sistemų: priešgaisrines ventiliacijos,
priešgaisrinę vandens tiekimo, įspėjimo apie gaisrą, mokslinę technologinę įrangą (tikslinama su Uţsakovu
projektavimo metu); „švarios zonos“ laboratorijų vėdinimo įrenginiai; serverius ir HPC kompiuterį; kitas kritines
pastato funkcionalumo palaikymo sistemas. Turi būti komplektuojamas su:
• automatiniu variklio šildymo įrenginiu;
• automatiniu akumuliatorių baterijos įkrovėju.
Parenkant generatorių labai svarbu įvertinti prie jo prijungiamų elektros vartotojų galingumus ir paleidimo
momento sroves. Ypatingai reikia vertinti galingų variklių paleidimo sroves. Skaičiuojant generatoriaus
galingumą parinkimui reikia vadovautis tam tikra skaičiavimo metodika (ją paprastai turi ţinomi gamintojai: ABB,
Siemens,
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Scheider Electric, General Electric, ...). Joje išskiriami keli skaičiavimo variantai- su švelnaus paleidimo
įranga ir be jos. Generatoriaus galia priklauso nuo to, ar bus įrengiama švelnaus paleidimo įranga (švelnaus
paleidimo blokai, daţnio pavaros) prie jo prijungtiems elektros varikliams. Skaičiuotiną generatoriaus galią
pavyksta sumaţinti iki 50% jei švelnaus paleidimo įranga naudojama kartu su palaipsniniu variklių paleidimo
eiliškumu. Kad uţtikrinti sklandų generatoriaus paleidimą, galingi (priešgaisrinės įrangos) el. varikliai turi būti
paleidţiami paeiliui, o pats
didţiausias el. variklis turi būti paleidţiamas pats pirmas. Tam tikslui el. skyduose, maitinančiuose el. įrangą
turi būti įrengta ne tik švelnaus paleidimo įranga, bet ir komutacinė aparatūra uţtikrinanti palaipsnį priešgaisrinių
įrenginių paleidimą (gaisro atveju). Neprojektuojant ir neįrengiant švelnaus paleidimo įrangos, netaikant
įrenginių
palaipsninio paleidimo algoritmo, generatoriaus nominali galia gali būti du kartus ir daugiau didesnė nei prie jo
prijungiamų elektros vartotojų skaičiuojamoji suminė galia. Dyzelinio generatoriaus galia nustatoma projektavimo
eigoje.

7.12.2.7 Elektros įvadas
Elektros kabelių įvadai į pastatą poţeminiai. Kabeliai projektuojami elektrotechniniuose izoliaciniuose
vamzdţiuose. Viename vamzdyje projektuojamas tiktai vienas kabelis. Vamzdţio vidinis diametras ne maţesnis
kaip 1,5xd, kur d – išorinis kabelio diametras. Numatomas ne maţesnis kaip 50% vamzdţių rezervas. Vamzdţiai
projektuojami iki pat elektros skydinės patalpos, su nuolydţiu į išorę. Vamzdţių tiesimui skirtos angos
pamatuose ir vamzdţių galai gerai uţsandarinami, kad į patalpas nepatektų drėgmė ir dujos. Įvadinių įrenginių
kiekį apsprendţia konkrečios sąlygos. Įvadiniai įrenginiai projektuojami galimai arčiau apkrovos centro ir galimai
arčiau pastato išorinės sienos. Įvadiniai įrenginiai ir pagrindiniai skirstomieji skydai projektuojami specialiose, tik
elektrotechniniam personalui prieinamose, patalpose (elektros skydinėse). Durys iš šių patalpų turi atsidaryti
evakuacijos kryptimi. Elektros skydinių patalpos plotas turi būti toks, kad leistų saugiai ir patogiai eksploatuoti
elektros skydus pagal vietines elektros įrengimų eksploatavimo taisykles. Elektros įrenginių patalpoje, kabelių
o
patalpoje šaltuoju laikotarpiu turi būti palaikoma ne maţesnė kaip +5 C temperatūra, šiltuoju laikotarpiu oro
o
o
temperatūra neturi viršyti 35 C; tiekiamo į patalpą oro ir patalpos oro temperatūrų skirtumas neturi viršyti 15 C,
(EĮĮT „Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ nurodymai). Elektros skydinių grindys turi būti
pakelti keliais centimetrais, siekiant juos apsaugoti nuo bet kokių potvynių iš greta esančių patalpų.

7.12.2.8 Elektros tinklo paskirstymo skydai
Jėgos spintos skirtos elektros energijos paskirstymui kintamos 400V/230V įtampos(jei taisyklės nenumato
kitos įtampos), 50Hz daţnio tinkluose su įţeminta neutralia ir nueinančių linijų apsauga nuo perkrovimų ir
trumpojo
jungimo srovių. Jėgos spintos turi būti montuojama įvadinė, paskirstymo, paleidimo ir valdymo aparatūra.
Spinta privalo atlikti reikalavimus keliamus prietaisams, skirto eksploatuoti vidutinio klimato zonoje. Įvadiniai
aparatai
turi būti montuojami spintos viršutinėje dalyje, kairėje pusėje, o paskirstymo ir valdymo linijos į dešinę nuo
įvadinių aparatų atskiroje spintos dalyje. Įvadinių aparatų gnybtai turi garantuoti reikiamo skerspjūvio kabelių
gyslų prijungimą (pagal aparatų nominalias sroves). Jėgos spintos aptarnavimas vienpusis, iš priekio. Durys turi
atsidaryti ne maţiau 120˚ kampu ir rakinamos vidine įleidţiama spyna. Vidinėje skydo durelių dalyje, skyde prie
aparatų privalo būti lentelė su ėmėjų pavadinimu, linijos paskirtimi. Apsaugos laipsnis nemaţesnis kaip IP44 jei
kitaip
nenurodyta. Maitinimo linija prie automato (kirtiklio) reikia taip pajungt, kad jo judamoji dalis išjungtoje
padėtyje neturėtų įtampos.
Antriniai skirstomieji skydai projektuojami centro darbuotojams laisvai prieinamose vietose (koridoriuose,
holuose), išskyrus evakuacines laiptines, jeigu patenkinami ţemiau nurodyti reikalavimai:
a) kai vartojama galia yra ne didesnė kaip 40kVA, o skydo korpusas pagamintas iš organinės izoliuojančios
medţiagos ir išbandytos pagal standarto LST EN 60695 reikalavimus (750°C/5s);
b) kai vartojama galia yra nuo 40 iki 100kVA, o skydo korpusas yra metalinis. Skydo korpusas gali būti ne
metalinis jeigu tenkina punkto a reikalavimus, tačiau tokiu atveju ir visi jame įrengiami aparatai (tame tarpe ir
gnybtiniai) turi tenkinti šį reikalavimą;
c) kai vartojama galia yra didesnė kaip 100kVA, o skydo korpusas yra metalinis. Tokiu atveju skydas gali būti
patalpintas mūro (betono) sienos šachtoje arba nišoje su durelėmis iš sunkiai degių, kategorijos M0, medţiagų
(išskyrus stiklą) arba natūralios medienos (kategorijos M3).
Visi darbuotojams laisvai prieinami skydai turi būti uţrakinami.
Apšvietimo ir jėgos spintose turi turėti:
• Nulinę šyną su gnybtais kabelių ir laidų nulinių laidininkų prijungimui;
• Įţeminimo šyną, elektriškai sujungta su korpusu, bei gnybtus kabelių ir
laidų įţeminimo laidininkų prijungimui;
• Elektrinę izoliaciją, atitinkančią 2500V, 50Hz bandymo kintamą įtampą, I
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minutę;
• Skydas turi turėti kabelio įėjimus apačioje ir/arba viršuje;
• Skydas turi turėti 30% vietos rezervą išplėtimui ateityje;
Kiti reikalavimai:
• Šynos turi atitikti 10kA trumpo jungimo srovę;
• Vidaus jungiamųjų laidų izoliacija 660V įtampai;
• Metalinės spintų konstrukcijos turi būti pagamintos iš lankstaus plieno ir
nudaţytos antikorozine danga;
• Įrenginyje montuojamų elektros aparatūros prietaisų padėtis turi atitikti jų
techninės sąlygas;
• Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti uţrašą, nurodantį
scheminę priklausomybę ir paskirtį;
• Skydai ir paneliai su skirtinga įtampa turi turėti uţrašus, nurodančius skydo
paskirtį ir įtampą;
• Vidinėje skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų privalo būti lentelė su
ėmėjų pavadinimu, linijos paskirtimi;
• Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti uţrašą, nurodantį
scheminę priklausomybę ir paskirtį;
• El. paskirstymo skydas turi būti metalinis, cinkuotas, pritaikytas uţdaroms
patalpoms; prijungtos apkrovos turi būti tolygiai paskirstytos tarp fazių;
• Skydas turi būti pritaikytas aptarnavimui, kabelio prijungimui ir aparatų
pakeitimui iš priekio;
• Visi metaliniai skydo elementai turi būti patikimai sujungti su įţeminimo
kontūru.

7.12.2.9 Aparatų tinkamumas pajungimui prie BMS
Elektros dalies projektuotojams svarbu išsiaiškinti ir suderinti su automatikos (inţinerinių sistemų valdymo)
projektuotojais, kurių elektros apsaugos aparatų, elektros energijos apskaitos prietaisų, elektros tinklo parametrų
matavimo prietaisų, darbo valandų skaitiklių ar kitų komutacinių bei elektrinių prietaisų informacija turės būti
nuskaitoma į PVS (BMS) sistemą. Parenkant minėtus aparatus bei prietaisus svarbu, kad jie turėtų galimybę
išvesti reikiamus signalus. Jie turi būti parenkami taip, kad turėtų tam tikrus priedėlius- signalų išvesties blokus,
ar tiesiog integruotus to prietaiso viduje modulius su reikiamo tipo išėjimo signalais (pvz.: sausi n.a., n.u.
signalai, impulsiniai signalai, srovinis sign. 4...20mA, ... ,). Bendru atveju iš elektros paskirstymo ir apskaitos
tinklo į BMS sistemą gali
būti prijungiama:
Dalies (įvadinių, ARĮ blokų, ...) automatinių jungiklių būsenos indikacija:
įjungta /išjungta;
Elektros tinklo parametrų matavimo prietaisų parodymai: įtampa; srovė; daţnis;
cos fi;
Elektros energijos skaitiklių parodymai: kWh;
Variklių motovalandų apskaita;
Elektros skydų durų padėties indikacija (atidaryta / uţdaryta);

7.12.3 ELEKTROS ENERGIJOS PASKIRSTYMAS
Elektros energija iš įvadinio įrenginio ir pagrindinių skirstomųjų įrenginių turi būti tiekiama į visas patalpas.
Šioms patalpoms turi būti įrengti antriniai skirstomieji skydai, iš kurių elektros energija turi būti paskirstoma
apšvietimo, galios (technologiniams, ŠVOK ir kt.) ir silpnųjų srovių (informacinių technologijų, telekomunikacijų,
saugos sistemų ir kt.) įrenginiams. Antriniai skirstomieji skydai gali būti įrengiami centro darbuotojams laisvai
prieinamose vietose (koridoriuose, holuose), išskyrus evakuacines laiptines.
Visi lankytojams laisvai prieinami skydai uţrakinami. Visi įvadiniai, pagrindiniai skirstomieji ir antriniai
skirstomieji elektros skydai privalo atitikti EN 60439 reikalavimus. Elektros skyduose, prie kurių gali prieiti
elektrotechninio išsilavinimo neturintys ţmonės, projektuojami automatiniai jungikliai, atitinkantys standarto EN
60898 reikalavimus. Kituose elektros skyduose gali būti įrengti standarto EN 60947 reikalavimus atitinkantys
automatiniai jungikliai.
Apsaugos aparatai turi būti parinkti taip, kad būtų uţtikrintas jų veikimo selektyvumas: pirmiausiai į
nestandartinį darbo reţimą (trumpą jungimą arba perkrovą) turi reaguoti arčiausiai elektros imtuvo esantis
apsaugos aparatas.
Visi elektros skyduose įrengiami elektriniai aparatai turi būti tarpusavyje elektromagnetiškai suderinami.
Elektros energijos tiekimo patikimumui I kategorijos vartotojams projektuojama zonio selektyvumo automatinia
išjungikliai. Tarp automatinių išjungiklių turi būti realizuotas zoninis selektyvumas EFDP ir ZSI arba analogas.
Kiekvieno automatinio išjungiklio zoninio selektyvumo loginio rysio išvestis bei įvestis sujungti ekranuotos vytos
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poros laidu, bei uţtikrinti 24V dc maitinimą kiekvienam automatinio išjungiklio apsaugos atkabikliui. Automatinio
jungiklio išsijungimo laikas iki 15 ms. Visi elektros skydai turi būti surinkti ir įrengti taip, kad maksimalios
apkrovos
metu būtų uţtikrintas juose sumontuotų aparatų ir laidininkų išskiriamos šilumos nuvedimas į aplinką (IEC
60890).
Skirstomieji skydai privalo turėti 25% montaţinės erdvės rezervą, bet ne maţiau kaip vienos trifazės ir trijų
vienfazių grandinių įrengimui. Skirstomųjų skydų apsaugos laipsnis privalo atitikti aplinkos kurioje jie bus
eksploatuojami reikalavimus. Elektros skydinėse įrengiamų skydų apsaugos laipsnis ne maţesnis kai IP 30.
o
Skydų durelės privalo atsidaryti 90
o
1m praėjimas, skydo durelės privalo atsidaryti 180

7.12.4 JĖGOS KABELIAI
7.12.4.1 Bendra informacija
Kabeliai turi atitikti visus reikalavimus, apsprendţiamus aplinkos, kurioje jie
turi būti instaliuoti. Jie turi būti pagaminti taip, kad atitiktų pripaţintų
tarptautinių kabelių standartų reikalavimus.
Visi elektros kabeliai ir laidininkai turi būti apsaugoti nuo trumpųjų jungimų ir
perkrovų srovių bei uţtikrinti leistinus įtampos nuostolius.

7.12.4.2 Iki 1 kV įtampos kabeliai
0,4 kV elektros kabeliai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:
1 aliuminio arba vario laidininkas (gyslos sektorinės, monolitinės);
2 XLPE arba PVC izoliacija;
3 išorinis apvalkalas iš PVC;
4 nominali įtampa 0,6/1 kV;
5 srovės daţnis 50 Hz;
6 maksimali laidininko įšilimo temperatūra, esant pastoviam apkrovimui ne
o
o
didesnė kaip 90 C įvadiniams ir magistraliniams kabeliams, ir 70 C
visiems kitiems kabeliams.
Kabeliai, kurių diametras iki 10 mm2 (imtinai) varinėmis gyslomis.

7.12.4.3 Ugniai atsparūs kabeliai
Elektros energija visiems gaisro metu privalančioms funkcionuoti inţinerinių sistemų elektros įrenginiams privalo
būti tiekiama ugniai atspariais kabeliais. Ugniai atsparių kabelių izoliacijos savybės privalo išlikti nepakitusios
750°C temperatūroje ne trumpesnį kaip teisės aktų, priešgaisrinės saugos tarnybų, kitose projekto dalyse
numatytą priešgaisrinės įrangos darbo laiką. Šis reikalavimas liečia ne tiktai kabelius ir laidus, bet ir
kompleksiškai visus jų tvirtinimui bei tiesimui naudojamus gaminius (apkabas, latakus, laikiklius, vartus,
diubelius ir t.t.) uţtikrinančius jungiamosios elektros grandinės vientisumą. Elektros laidininkams kertant gaisrui
atsparias sienas ir perdangas, būtina uţtikrinti, kad būtų uţkirstas kelias liepsnos ir dūmų sklidimui.

7.12.4.4 Elektros kabelių montavimo būdai
Kabeliai pastate montuojami taip:
• tarp aukštų - kabelių kanaluose, įrengtuose praeinamose šachtose.
• aukštuose - ant kabelių kopėčių (dėl didelio kabelių kiekio turėtų būti
dviejų lygių kopėčios) virš išardomų pakabinamų lubų. Trasos gali būti
tikslinamos ir koreguojamos sekančioje projektavimo stadijoje.
• techninėse patalpose, sandėliuose - ant kabelių kopėčių kanalais arba ant
lubų/sienų.
• pagrindinės kabelių magistralės nuo skydinių iki vartotojų skydų- ant kabelių kopėčių kanalais arba ant
lubų/sienų.
• bendra instaliacija patalpose atliekama sienose po tinku arba PVC vamzdţiuose gipso kartono sienų
ertmėse. Atskirose techninėse patalpose ant lubų, sienų gali būti projektuojama ir atvira elektros kabelių
instaliacija.
• jei patalpose būtų įrengtos „plaukiojančios grindys“, tai šioje zonoje magistraliniams kabeliams
projektuojami kabelių loveliai, kurie bus pakloti po šių grindų danga ant betono.
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• Visus privedimus prie laboratorinių stalų ir darbo vietų kabinetuose numatyti iš viršaus. Atvadai į elektros
imtuvus, aparatinius stalus bei kištukinius lizdus turi būti tiesiami instaliaciniuose kanaluose ir kolonose.
Elektros tinklas turi būti pakeičiamas ir, esant reikalui, lengvai transformuojamas: tiesiamas ertmėje virš
pakabinamųjų lubų ant kabelinių latakų.
Latakai privalo turėti 40% montaţinės talpos rezervą.
Kabeliais kertant sienas pertvaras ir tarpaukštines perdangas, angos statybinėse konstrukcijose turi būti
uţsandarintos ugniai atspariu (90min) liepsnos ir dūmų plitimą slopinančiu priešgaisriniu mišiniu, kurį vėlesnės
instaliacijos atveju būtų galima lengvai pašalinti. Priešgaisrinis mišinys turi turėti bandymų sertifikatą.
Tose vietose kur kabeliai gali būti mechaniškai paţeisti, turi būti įrengiama papildoma apsauga nuo
mechaninio suţalojimo.

7.12.5 LIFTAI, ESKALATORIAI, TRAVELATORIAI
Projektuojant liftų, eskalatorių, travelatorių elektros tinklą, priimti, kad tai yra pilnai sukomplektuoti ir išbaigti
elektros įrenginiai. Į jų elektrinės dalies komplektus turi įeiti elektros, apšvietimo įranga, aliarmo, ryšių, sistemų
blokai,
jungiamieji laidai ir kabeliai. Šių įrenginių elektros maitinimą projektuoti pagal vietos elektros reikalavimus
ir taisykles liftų įrengimui. Liftas, gavęs gaisro signalą, arba dingus įtampai, turi nusileisti iki ţemutinio
aukšto(kuriame yra pagrindiniai išėjimai iš pastato) ir automatiškai atsidaryti, eskalatorius ir travelatorius turi
sustoti. Priešgaisriniams liftams elektros energijos tiekimas numatomas ugniai tapsriais kabeliais ir iš I
kategorijos skirstomųjų skydų.

7.12.6 APŠVIETIMAS
7.12.6.1 Bendrieji reikalavimai apšvietimui
Apšvietimas projektuojamas vadovaujantis LR galiojančiomis higienos normomis ir standartais HN 98: 2000,
LST EN 12464, LST EN 1838: 2003. Visose patalpose turi būti numatytas bendrasis darbinis apšvietimas.
Avarinis (saugos) apšvietimas - tik tose patalpose, kur to reikalauja galiojantys teisės aktai. Atliekant
šviesotechninius skaičiavimus, įvertintas šviesos šaltinių senėjimas, koofocientas 0,8. Projekte
liuminiscentiniams šviestuvams numatomi ir elektroniniai balastai aukšto daţnio balastai kur reikalinga
pritemdymas valdomis 1-10 V.Patalpose su pakabinamomis lubomis numatoma šviestuvai įleidţiami į
pakabinamas lubas. Projektuojant apšvietimą garaţuose numatoma liuminiscentilės lempos pritaikytos darbui
prie minusinių temperatūrų. . Apšvietimą galima įjungti tiek rankiniu būdu, tiek automatiškai.
Apšvietos lygis numatomas ne maţesnis kaip:
Patalpos
pavadinimas

Apšvietos
vertė, lx

Standartinės
laboratorijų patalpos
„Švarios zonos“ ir su
spec. reikalavimai
laboratorijų patalpos
Mokslininkų darbo
kabinetai
Mokslinio centro
koridoriai
Konferencijų/susirinki
mų salės
Laiptinės
Įėjimo holas
WC
Dušai
Persirengimo
kambariai
Serverinė
Ventkamera
Valgomieji
Elektros skydinės
Kitos patalpos

Referencinė
plokštuma

500-750

H=0.8

Spalvų
perteikimo
geba
Ra=80

500-750

H=0.8

Ra=80

19

T5

500

H=0.8

Ra=80

17

T5

200

H=0.2

Ra=80

25

T5

500

H=0.8

Ra=80

19

T5

150
300 (500*)

H=0.2
H=0.8

Ra=80
Ra=80

25
22

T5
T5

200
100
100

H=0.2
H=0.2
H=0.2

Ra=80
Ra=80
Ra=80

25
25
25

kompaktinės lium.
kompaktinės lium.
T8

500
200
300
200
150

H=0.8
H=0.2
H=0.8
H=0.2
H=0.2

Ra=80
Ra=80
Ra=80
Ra=80
Ra=60

19
25
22
25
28

Akinimo
indeksas
UGR
19

A1B2C3

Pastaba
naudojamos
lempos
T5

T5
T8
T5
T8
kompaktinės lium.
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Šviestuvų iš organinių sintetinių medţiagų atsparumas ugniai ir kaitrai turi tenkinti standarto IEC 60695
reikalavimus. Bendros rekomendacijos lempų parinkimui:
-Liuminescencinis apšvietimas. Visi liuminescenciniai šviestuvai taupantys energiją, su elektroniniu aukšto
daţnio balastu. Visų administracinių ir laboratorijų patalpų apšvietimui projektuojami šviestuvai su T5 lium.
lempomis,
o
kurių spalvų perdavimo indeksas Ra ne maţesnis kaip 80 ir spalvinė temperatūra - ne maţiau nei 4000 K.
-Metalų halogeninės aukšto slėgio lempos
Dėl gero halogeninių lempų efektyvumo, jos naudojamos aukštų (h≥6 m) sandėliavimo ir gamybinių patalpų
ten kur nėra reikalingas geras spalvų perteikimo indeksas.
-LED lempos (šviesos šaltiniai)
Šie šviesos šaltiniai populiarėja ir plinta dėl savo ilgaamţiškumo ir maţų elektros sąnaudų. Projektuojant
reklaminį (lauko), nuţymintį apšveitimą, interjero detales akcentuojantį apšvietimą.
Projektuojama taip, kad pagal galimybe lempų keitimui ar šviestuvų prieţiūrai bei valymui nereikėtų pastolių
ar specialios įrangos šviestuvo apţiūrai.

7.12.6.2 Maisto ruošimo patalpų apšvietimas
Projektuojami uţdari šviestuvai. Šviestuvų konstrukcija turi būti tokia, kad, suduţus lempai arba sklaidytuvui, jų
šukės negalėtų patekti į maistą.

7.12.6.3 Avarinis apšvietimas (AA)
Avarinio apšvietimo šviestuvai projektuojami apsaugos poste, elektros skydinėje, serverinėje, šilumos mazge,
kitose techninėse ir gamybinėse patalpose, prie gaisrinio vandentiekio čiaupų bei kitur pagal normų ir standartų
reikalavimus.

7.12.6.4 Švarių patalpų apšvietimas
Švariose ir ypatingai švariose patalpose numatyti šviestuvus, skirtus įrengimui atitinkamos švarumo klasės
aplinkoje pagal standarto DIN EN ISO 14644-1 klasifikaciją.
Fotolitografijos laboratorijoje numatyti geltonos spektro apšvietimą.
Cheminių medţiagų saugojimo patalpoje apšvietimui turi būti numatyti hermetiški šviestuvai.
Konferencijų salėse turi būti numatytas darbinis, avarinis ir dekoratyvusis apšvietimas.
Apšviestumas turi būti ne maţesnis kaip 500 lx. Regimojo darbo komforto uţtikrinimui turi būti naudojami
kokybiški šviesos šaltiniai (Ra ≥80, Tsp ≥4000K°) ir šviestuvai su elektroniniais aukšto daţnio balastais
(energijos efektyvumo klasė A) bei akinimą ribojančia optika.
Apšvietimas turi būti valdomas centralizuotai. Valdymo pultas turi būti įrengtas netoliese renginio vedėjo darbo
vietos. Valdymo pultas turi uţtikrinti tinkamą apšvietimą šiems apšvietimo scenarijams:
• konferencija,
• vaizdo projekcija,
• banketas/ kavos pertraukėlė,
• patalpų tvarkymas.
Šviesos srauto keitimas turi būti vykdomas sklandţiai nuo 0 iki 500 lx.

7.12.6.5 Saugos ženklų apšvietimas
Gaisrinės saugos ţenklai (evakuacijos krypties, gaisrinės įrangos, informaciniai, įspėjamieji) privalo atitikti
"Gaisrinės saugos ţenklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų", patvirtintų Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2005.12.23. įsakymu Nr. 1-404, reikalavimus.
Avarinių saugos ţenklų apšvietimo prietaisus prijungti prie atskiro avarinių sistemų skydo.
Avariniai saugos ţenklai turi būti įrengti:
• evakuacijos keliuose;
• viešuose tualetuose, didesniuose kaip 8 m2;
• įmonėms su negalia skirtuose tualetuose;
• sandėliavimo patalpose;
• elektros skydinėje;
• valdymo ir apsaugos patalpose;
• prie mechanizmų valdymo skydų;
• patalpose, didesnėse kaip 60 m2;
Evakuacijos kryptį ir išėjimus iš pastato nurodančių ţenklų apšvietimo šviestuvai turi būti pastoviai šviečiantys,
komplektuojami su ne trumpiau kaip 1val. veikimą uţtikrinančiais autonominiais akumuliatoriais. Šiame objekte
siūloma įdiegti visų avarinių (saugos) šviestuvų kontrolės sistemą. Tokia kontrolės sistema (specifikuota
A1B2C3
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automatikos dalyje) uţtikrintų pilnos informacijos apie šviestuvų būklę, gedimus surinkimą, testavimo duomenų
perdavimą kompiuteriui ir operatyvų gedimų šalinimą.
Centralizuotai turi būti valdomos šios apšvietimo sistemos: avarinis, evakuacinis, budintis, bendrų erdvių
(koridoriai, fojė, holai). Centralizuoto valdymo postas turėtų būti įrengtas saugos ar budinčio patalpose. Kadangi
avarinio/ saugos / evakuacinio apšvietimo šviestuvai daţniausiai yra kitokio dizaino, nei bendrojo apšvietimo, tai
rengiant
avarinio/ saugos/ evakuacinio apšvietimo tinklo projektą būtina jo sprendinius derinti su architektūriniais
interjero sprendiniais.
Avarinio/ saugos ir evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi būti pajungti prie pastato avarinio apšvietimo
sistemos, kuri turi būti maitinama nuo kito nei darbinis apšvietimas įvado. Visi avarinio apšvietimo tinklo
šviestuvai turi būti su įmontuotais akumuliatoriais ne maţesnei kaip 1h darbo trukmei. Avarinio/saugos ir
evakuacinio apšvietimo tinkle reikalinga naudoti nemaţesnės kaip IP55 apsaugos klasės šviestuvus ir
atsišakojimo dėţutes.
Projektuojant avarinį apšvietimą numatomas jų darbo reţimas toks, kad įprastai avariniai šviestuvai
nešviestų, o uţsidegtų tik dingus įtampai darbinio apšvietimo tinkle.

7.12.6.6 Lauko apšvietimas
Bendrieji apšvietimo valdymo principai:
Koridoriai, holai, liftų Apšvietimo įjungimas/išjungimas bendrose praėjimo erdvėse valdomas nuo pastato
valdymo sistemos. Holai, laiptinės, centralizuotai iš apsaugos posto ir pastato valdymo sistemos kompiuterio,
taip pat turėti vietinio valdymo galimybę. Automatinis valdymas gali būti realizuotas per programuojamas laiko
reles- taimerius, arba per apšviestos jutiklius. Numatyta galimybė atjungti dalį bendrų erdvių apšvietimo nakčiai,
palikti tik apsauginį (budintį) apšvietimą. Bendrieji san. mazgai, ir jų prieigų koridoriai. Apšvietimas valdomas
centralizuotai iš apsaugos
posto ir pastato valdymo sistemos kompiuterio. Valdymas automatinis pagal laiko programą, arba rankinis iš
apsaugos posto ar pastato valdymo sistemos kompiuterio. Techninės ir pagalbinės patalpos, valdymas rankinis,
atskirais apšvietimo valdymo jungikliais. Techninių zonų ir techninių patalpų prieigų koridoriai, apšvietimas šiose
retai techninio personalo lankomose patalpose valdomas per priartėjimo (judesio) jutiklius. Laiptinių apšvietimą
valdyti pasyviosios infraraudonojo diapazono spinduliuotės (PIR) jutikliais. Jutiklių detekcijos zonos
charakteristikos privalo atitikti fizinius kontroliuojamos zonos matmenis. Tam kad apšvietimo įrenginys
neįsijungtu šviesiu paros metu, PIR jutiklių suveikimo slenkstis turi būti nustatytas pageidaujamam aplinkos
apšviestumui. Lauko apšvietimui projektuojami reikiamo galingumo pritemdymo spinta. Numatoma
suprojektuoti derantį ir išryškinantį pastato architektūrą naktinį apšvietimą kartu projektuojant ir apšvietimą
teritorijoje (takams, poilsio zonoms). Šios apšvietimo grupės valdomos nuo pastato valdymo sistemos
centralizuotai, taip pat turėti rankinio valdymo galimybę iš apsaugos posto ir pastato valdymo sistemos
kompiuterio. Automatinis valdymas gali būti realizuotas per programuojamas laiko reles- taimerius, arba/ir per
apšviestos jutiklius. Apšvietimas orientacijai prie vėdinimų sistemų ant stogo. IP 64 rozetė turi būti instaliuota
prie kiekvienos vėdinimo sistemos.

7.12.7 REAKTYVINĖS GALIOS KOMPENSAVIMAS
Reaktyvinio galingumo kompensavimui turi būti naudojamos kondensatorių baterijos, kurios uţtikrintų
nustatytą galios koeficiento reikšmę 0,99 (cos fi).Tai turi būti pasiekiama naudojant kondensatorių baterijų
automatinį
reguliavimą pagal elektros energijos skaitliukų parodymus arba bei universalių elektros tinklo parametrų
matavimo prietaisų (tinklo analizatorių). Kondensatorių baterijos turi turėti galimybę valdytis ne maţiau kaip 3
pakopomis.
Automatinė kondensatoriaus baterija turi būti visiškai sukomplektuota ir tinkamai parinkta esamam
nominaliam elektros tinklui. Jos konstrukcija turi būti su kontaktoriais, valdomais reguliatoriaus, ir nereikalauti
prieţiūros. Kondensatorių baterijos projektuojamos integruotos į įvadinius skirstomuosius skydus, pajungimas
šynomis. Kondensatorių baterijų apsaugai projektuojama kirtiklių saugiklių blokai.

7.12.8 ĮŽEMINIMAS
7.12.8.1 Elektros ir kitų statinio inžinerinių sistemų įžeminimas
Įvairių įtampų ir skirtingos paskirties elektros įrenginių bei kitų statinio inţinerinių sistemų (išskyrus serverinės
įrangą) įţeminimui panaudoti bendrą įţeminimo įrenginį. Šis įţeminimo įrenginys privalo atitikti visus įvairių
įtampų ir skirtingos paskirties įrenginių apsauginiam ir apsaugos nuo tiesioginio ir antrinio ţaibų poveikio bei
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potencialų suvienodinimui keliamus reikalavimus. Įţeminimo įrenginio varţa (išskyrus serverinę ir mokslinę
įrangą, kuriai reikalavimai išdėstyti Uţsakovo reikalavimų Dalis B) turi būti ne didesnė kaip 10Ω. Įţeminimo
įrenginio varţa ir prisilietimo įtampa turi būti uţtikrinamos esant nepalankiausioms klimato sąlygoms ir didţiausiai
savitajai grunto varţai.
Įţeminimui panaudoti gelţbetoninį statinio pamatą. Įţemintuvo prijungimui prie statinio įţeminimo gnybtynų,
projekte numatyti reikiamą kiekį įţeminimo atvadų. Įţeminimo atvadai iš cinkuoto plieno juostos 40x4 mm.
Atvadai turi būti išvesti projekte nurodytose vietose, 0,30 m aukščiau būsimos grindų dangos.
Sėkmingam prijungimui prie įţeminimo gnybtynų, atvadai turi būti ne trumpesni kaip 1,5 m.

7.12.8.2 IT įrenginių įžeminimas
IT įrangos įţeminimą projektuoti vadovaujantis standartų IEC 60364-4-444-96, IEC 60364-5-548-69, IEC 603647-707-84 reikalavimais.
IT įranga turi būti aprūpinta ne tiktai apsauginiu bet ir darbiniu (funkciniu) įţeminimu. Reikalavimai apsauginiam
įţeminimui buvo pateikti aukščiau.
Funkcinio įţeminimo įrenginio varţa ne didesnė kaip 1 Ω. Funkcinio įţeminimo įrenginys (giluminis įţemintuvas)
nutolęs nuo apsauginio įţeminimo įrenginio ne maţiau kaip 20 m. Giluminio įţemintuvo įrengimo vietoje numatyti
apţiūros šulinį su dangčiu.
Funkcinio įţeminimo įvadas į serverinę turi būti atliekamas izoliuotu kabeliu varine ne maţesnio kaip 16 mm2
skerspjūvio gysla (pvz. NYY-J). Draudţiamas bet koks kontaktas tarp funkcinio įţeminimo įrenginio komponentų
ir pastato metalinių konstrukcijų, metalinių vamzdynų, metalinių elektros instaliacijos latakų, ortakių ir kitų
metalinių statinio inţinerinių komunikacijų, sujungtų su apsauginio įţeminimo įrenginiu.
Funkcinio įţeminimo tinklas pastate besišakojančio medţio konfigūracijos, nesukuriant uţdarų kontūrų.

7.12.9 APSAUGA NUO ŽAIBO
7.12.9.1 Išorinė apsauga nuo žaibo
Apsaugos nuo ţaibo įrenginys projektuojamas vadovaujantis standartų LST EN 61024, LST EN 62305 bei
statybos techninio reglamento 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo ţaibo. Išorinė statinių apsauga nuo ţaibo
“Apsaugos nuo ţaibo priemonės apsaugai nuo tiesioginių ţaibų iškrovų parenkamos atsiţvelgiant į pastato
apsaugos nuo ţaibų kategoriją. Projektuojama aktyvinė apsauga. Į apsaugos nuo ţaibo įrenginio apsaugos zoną
įtraukiama ir oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų įrangą. Ţaibų imtuvą su įţeminimo įrenginiu jungiančius
laidininkus numatoma kiek galima nuo įėjimų (išėjimų) į pastatus ir masinio ţmonių susibūrimo vietų.

7.12.9.2 Vidinė apsauga nuo žaibo
Vidinė apsauga nuo ţaibo turi būti projektuojamas vadovaujantis standartų LST EN 61643 reikalavimais.
Apsaugai nuo viršįtampių įvadinėse spintose įrengti I+II-os klasės viršįtampių iškroviklius kurių apsaugai
numatoma kirtiklių saugiklių blokai. Antriniuose paskirstymo skyduose įrengti II-os klasės viršįtampių iškroviklius
kurių apsaugai naudojama automatiniai išjungikliai. Numatomos apsaugos nuo viršįtampių IT elektros skydų
įvaduose. Kompiuterių ir kitų technologinių įrenginių jautrių įtampos šuoliams kištukiniuose lizduose įregima III
klasės viršįtampių apsaugos.
Elektros skydinėje numatoma įrengti pagrindinį ekvipotencialųjį gnybtyną (PEG), sujungtą su vartotojo įţeminimo
įrenginiu. Prie šio gnybtyno išlyginančiais laidininkais turi būti prijungta: elektros tinklo PE laidininkas, metalinis
įvadinio elektros skydo korpusas, metalinis pastato karkasas, pagrindinė statybinio gelţbetonio armatūra,
vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ortakiai, metalinės kabelius palaikančios konstrukcijos, metaliniai
vandentiekio, nuotekų, centrinio šildymo sistemos, dujotiekio vamzdţiai ir kitos statybinės – inţinerinės
konstrukcijos, kuriomis gali sklisti elektriniai potencialai.
Metaliniai į pastatą įvedamų inţinerinių sistemų vamzdţiai prijungiami prie PEG galimai arčiau jų įvado į pastatą
vietos. Visų išlyginančiųjų laidininkų trasos turi būti galimai trumpesnės. Laidininkai turi būti patvarūs, apsaugoti
nuo galimo korozijos poveikio. Išlyginančiųjų laidininkų skerspjūviai privalo atitikti standarto LST HD 60364
reikalavimus.

7.13 Kompiuterinis - telefoninis tinklas
Projektuojamas 6A kategorijos kompiuterinis-telefoninis tinklas turi atitikti 6A kategorijos reikalavimus. .
Parinkta tinklo kategorija bus tikslinama darbo projekto stadijoje, įvertinant sistemos diegimo kaštus, bei
poreikį.
Projektuojama tiek pasyvinė, tiek aktyvinė šios sistemos įranga. Pasyvinė įranga numatoma Excel (Anglija)
gamintojo, o aktyvinė HP gamintojo. Projektuojamas ryšių tinklas atitinka naujausius standartų reikalavimus bei jį
įrengus, bus pratestuotas metrologijos tarnybos patvirtintais prietaisais.
Pagrindinėje pastato serverinėje turi numatytas numatomas pagrindinis ryšių sistemos įvadas. Į ją atvedami
telefoninės bei internetinės paslaugos tiekėjo duomenų srauto kabelis(-iai).
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Pastato pagrindinė serverinė apjungta su kitomis serverinėmis optiniais SingleMode duomenų perdavimo
kabeliais.
Planuojant serverinės patalpą numatoma kad sumontavus komutacines spintas iš trijų kiekvienos spintos
pusių būtų paliktas ne maţesnis kai 0,8 m aptarnavimo atstumas. Įvertinama tai, kad serverinėje taip pat bus
montuojamos įspėjimo apie gaisrą sistemos, kompiuterinio tinklo serverių, bei vaizdo stebėjimo sistemos
komutacinės spintos.
Papildomi komutaciniai mazgai įrengiami pastato zonose jei kabelio ilgis nuo darbo vietos rozetės iki
komutacinės panelės viršija 90 m. Komutaciniai mazgai su pagrindine pastato serverine sujungiami optiniais
duomenų perdavimo kabeliais. Telefoninio tinklo komutaciniai mazgai su serverinės krosavimo panelėmis
jungiami 3 kategorijos daugiaporiais varinių gyslų kabeliais.
Komutaciniai mazgai kaip ir serverinė bus apsaugoti nuo pašalinių asmenų priėjimo.
Darbo vietose įrengiamos atitinkamos kategorijos Excel gamintojo rozetės su RJ45 lizdais:










architektūriniame darbo vietų išdėstymo plane;
ų kambariuose arba konferencijų salėse grindų stove per vidurį
įrengiamos rozetės su šešiais RJ45 lizdais;
5 lizdais;

omi bevielio tinklo taškus numatyti konferencijų salėje.

Visos pagrindinės kabelių magistralės bendrosiose erdvėse tiesiamos metalinėmis kabelinėmis kopėtėlėmis
montuojamomis virš pakabinamų lubų.
Vertikalus kabelinis tinklas tiesiamas silpnųjų srovių sistemoms numatytose šachtose. Šachtos turės
galimybę aptarnauti jas iš bendrųjų pastato zonų, tačiau apsaugant priėjimą nuo pašalinių asmenų.
Įrengiant kabelinių kopėtėlių tinklą, įvertinta tai, kad jos bus naudojamos kitų silpnųjų srovių sistemų kabelių
tiesimui (vaizdo stebėjimas, apsaugos ir gaisro signalizacija, įspėjimo apie gaisrą sistema). Projektuojant
kabelinių kopėtėlių tinklą projektas bus derinamas su atitinkamos silpnųjų srovių sistemos projekto dalies
rangovu. Ant kabelinių kopėtėlių, bei tiesiant kabelius vamzdţiuose, numatytas 30 % laisvos vietos atsarga.
Kiekvienoje patalpoje (administracinėje, darbo kabinetuose) projektuojama tiek kompiuterinių rozečių, kiek
yra darbo vietų šalia projektuojant ir telefono rozetę. Laboratorijose projektuojama tiek kompiuterinių ir
telefoninių rozečių, kiek yra nurodyta Uţsakovo reikalavimų Dalis B.

7.14 Apsaugos signalizacija
Įrengiama vieninga, modulinio tipo, Schneider-Electric gamintojo, ESMI apsaugos signalizavimo sistema,
kuri atitinka standarto EN50131 keliamus reikalavimus (su periferiniais detektoriais ant pirmo, antro ir paskutinio
aukšto visų išorinių durų ir langų, taip pat ant techninių patalpų durų, išeinančių į terasas, ir judesio jutikliai
technologiniame aukšte, koridoriuose). Šie įrenginiai bus sujungti su apsaugos patalpa.
Apsaugos sistemos bus įrengtos atitinkamai institucijomis (VU, VGTU, FMTC ir technologinis aukštas,
kavinė).
Sistemos išplėtimo moduliai ir magistralė bus išdėstyti ir numatyti taip, kad būtų galimybė prie bendros
apsaugos sistemos prijungti visas patalpas. Sistema gali būtinus valdoma iš atskiruose taškuose sumontuotų
klaviatūrų (ar pultelių).
Sistemos centralizuotam valdymui bus numatytas centrinis kompiuteris su visa reikalinga programine įranga
(to paties gamintojo programinė įranga „Esmikko“).
Numatyta galimybė sistemai gauti aliarmo signalus iš papildomai patalpose, kito gamintojo sumontuotos
apsaugos signalizacijos sistemos. Sistemos turi tarpusavio suderinamumą.
Apsaugos signalizacija aptarnauja iki 60-ies98 apsaugos signalizacijos sričių.
Apsaugos signalizacijos sistema integruojama su to paties gamintojo įeigos kontrolės sistema.
Bus įrengta Praėjimo kontrolės sistema su elektriniais kortelių skaitytuvais prie įėjimo durų.
Per centrinio kompiuterio programinę įrangą numatytas apsaugos signalizacijos ir įeigos kontrolės, vaizdo
stebėjimo, gaisro signalizacijos sistemų funkcijų valdymas. Visos sistemos jungiamos prie programinės įrangos
protokoliniame lygmenyje.
Visų sistemų valdymui naudojama to paties gamintojo programinė įranga.

7.15 Vaizdo stebėjimo sistema
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Visame pastate įrengiama vieninga vaizdo stebėjimo sistema. Visa vaizdo stebėjimo sistemos centrinė
įranga montuojama 19“ komutacinėje spintoje ir jungiama per nepertraukiamo maitinimo šaltinį. Centrinė
multipleksavimo, vaizdo įrašymo ir signalų paskirstymo įranga montuojama pastato serverinėje. Vaizdo įrašymo,
multipleksavimo įrenginiai – skaitmeniniai, Geutebruck (Vokietija), gamintojo.
Įrašytas vaizdas įrenginiuose išsaugomas ne trumpiau nei 14 parų, vienos kameros vaizdą įrašinėjant ne
maţesniu nei 12,5 kadr./s daţnumu ir esant parinktiems aukšto lygio kokybiniams parametrams. Sistemos
įrenginiai jungiami į TCP/IP tinklą. Tinklo tiek aktyvinė, tiek pasyvinė dalis numatoma to paties gamintojo, kaip ir
šio projekto kompiuterinio – telefoninio tinklo dalyje.
Vaizdo stebėjimui, budėtojo patalpoje numatomas kompiuteris su galimybe stebėti gyvą ir įrašytą vaizdą iš
nutolusios darbo vietos.
Visos vidaus vaizdo kameros spalvoto vaizdo, lauko – „diena/naktis“ tipo su automatiniu ir/arba rankiniu
juodai balto, spalvoto vaizdo perjungimu, Ikegami (Japonija) gamintojo. Lauko vaizdo kameros, priklausomai
nuo aplinkos sąlygų, numatomos korpusuose su pašildymu.
Pagrindinės stebimo zonos:













). Naudojamos stacionarios lauko vaizdo kameros;

os vidaus vaizdo

Vaizdo kamera, jos charakteristikos, objektyvo tipas bei konkreti montavimo vieta bus derinami ir parenkami
atsiţvelgiant į veikimą bei funkcionalumą įtakojančias aplinkos sąlygas, numatytą stebėjimo kampą,
apšviestumo lygį, instaliacijos ir aptarnavimo patogumą bei apsaugą nuo vandalizmo. Įrengiant vaizdo stebėjimo
sistemos kabelinį atsiţvelgiamai į šiuos pagrindinius reikalavimus: patikimumas, kokybiškas signalo perdavimas,
nesudėtingas aptarnavimas bei sistemos plėtimas. Numatytoms vaizdo signalo perdavimas „vytos poros“
duomenų kabeliu, naudojant pasyvinius keitiklius su BNC tipo jungtimis.
Vaizdo stebėjimo sistemos projektas derinamas su Uţsakovu.

7.16 Televizijos sistema
Pastate projektuojama TV sistema. TV rozetės bus: administracinėse ir kavinės patalpose. Antenų sistema
nebus montuojama, tačiau stipri galvanizuoto plieno konstrukcija bus sumontuota ant stogo, kuri bus tinkama
montuoti 3 parabolines, ne maţiau kaip 120cm skersmens antenoms, ir atitinkamai tiek pat UHF ir VHF antenų.
Vamzdţių sistema, einanti iš šios plieno struktūros į laidų lovelius, taip pat bus sumontuota. Vamzdţių sistema
bus įrengta tiek antenų laidams, tiek ţemos įtampos instaliacijoms. Vamzdţių sistema nesugadins stogo arba
kaip nors kitaip jo nepaveiks.

7.17 Įėjimo kontrolės sistema
Įeigos kontrolės sistema numatoma siekiant atskirti klientų, personalo, techninio personalo srautus,
identifikuoti asmenis patenkančius į pastatą, o taip pat apriboti pašalinių asmenų patekimą į padidinto saugumo
zonas.
Įeigos kontrolės sistema numatoma to paties gamintojo (Schneider-Electric), kaip ir apsauginės
signalizacijos sistema, bus integruojama su apsaugos signalizacija. Visi durų valdikliai bus montuojami
saugomos teritorijos plote, specialiai tam skirtoje rakinamoje nišoje, patalpoje ar šachtoje, numatant patogų jų
aptarnavimą. Durų atidarymui numatoma atstuminėmis kortelėmis valdoma sistema.
Durų blokavimui gali būti naudojamos tiek elektromagnetinės sklendės tiek elektromagnetiniai durų laikikliai.
Atitinkamo elektromagnetinio uţrakto tipas bus derinamas priklausomai nuo durų konstrukcijos.
Durų atidarymui iš saugomos zonos pusės naudojami atidarymo mygtukai.
Įeigos kontrolės sistema valdomos šios pagrindinės pastato zonų durys:



saugykla;
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- šliuzų sistema.

Įeigos kontrolės sistema į „švarios zonos“ patalpas kontrolės sistema bus projektuojama sąsajoje su šių
patalpų vėdinimo ir slėgio kontrolės sistema. Personalo judėjimas šioje zonos patalpose (kanale) tiek
laboratorijos kryptimi, tiek iš jos, bus leidţiamas tik esant suformuotai saugiai slėgių sekai. Projektiniuose
sprendiniuose bus numatytas likusių kanalo durų blokavimas, jei bent vienos yra atidarytos. Priešpriešinis
personalo judėjimas specialios įeigos patalpų grupėje projektiniuose sprendiniuose bus draudţiamas, išvedant
informaciją apie kanalo uţimtumą abiejose jo pusėse.
Sistema bus programuojama bei jos būseną galimą stebėti apsaugos sistemos kompiuteryje su bendra
programine įranga ir vartotojų duomenų baze.
Visi durų valdikliai ir elektromagnetiniai uţraktai bus jungiami prie rezervinio maitinimo šaltinio. Pagrindinio
maitinimo dingimo atveju įrenginiai bus automatiškai uţmaitinami iš rezervinio maitinimo šaltinio. Rezervinio
maitinimo sąlygomis sistema turi veikti ne maţiau kaip 24 val.
Prie pagrindinio įėjimo numatytai pasikalbėjimo sistemą su budinčiuoju, bei galimybe atidaryti duris iš
budėtojo vietos.
Visos, įeigos kontrolės sistemos valdomos zonos bus derinamos su Uţsakovu.
Sistema bus integruojama su gaisro signalizacijos sistema, kad pavojaus atveju, būtų atblokuojamos
evakuacijai reikalingos durys.

7.18 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GASS) / Priešgaisrinės signalizacijos sistema
Projektuojama automatinė adresinė gaisro signalizacijos, Schneider-Electric gamintojo, ESMI, sistema skirta
perspėjimui apie gaisrą bei pavojaus signalų perdavimui kitoms automatikos bei elektrotechninėms sistemoms.
Projektuojant sistemą bus laikomasi reikalavimų, nurodytų „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos.
Projektavimo ir įrengimo taisyklėse“, bei atitikti EN54 standarto reikalavimus.
Gaisro signalizacijos centralė numatoma patalpoje, kurioje nuolat budi uţ gaisrinę saugą atsakingas
personalas. Budėtojo vietoje bus vizualiai pateikiama visa informacija apie sistemos būklę. Patalpa bus įrengta
taip, kaip to reikalauja priešgaisrinės normos. Numatomas gaisro pavojaus signalų perdavimas į esamo pastato
budėtojų darbo vietą.
Signalizacijos centralė jungiama prie kompiuterio su to paties gamintojo (Schneider-Electric) grafinio
atvaizdavimo (Esgraf) ir sistemos programavimo (Esmikko) įranga. Kompiuteris bus numatytas budėtojo vietoje.
Grafinio atvaizdavimo programinėje įrangoje bus atvaizduoti visi patalpų gaisro detektoriai bei jų būsena,
numatytas sistemos valdymas, vizualus tekstinių pranešimų atvaizdavimas ir kt.
GASS centralė bus jungiama prie rezervinio maitinimo šaltinio, kad dingus pagrindiniam elektros maitinimui,
sistema ir visi jos elementai pilnai funkcionuotų ne maţiau kaip 24 val. įprastiniu, darbiniu reţimu ir 3 val. gaisro
pavojaus reţimu.
Gaisro signalizacijos tinklą sudaro adresiniai automatiniai, rankiniai gaisro detektoriai, signalizavimo įranga ir
kitų elektrotechninių įrenginių valdymo, bei signalų priėmimo moduliai.
Visose patalpose bus numatyti optiniai dūminiai detektoriai, išskyrus rūkomuosius, virtuves ar patalpas,
kuriose gali būti dūmų, dulkių, drėgmės. Šiose patalpose bus numatyti temperatūriai gaisriniai davikliai.
Rankiniai gaisro pavojaus mygtukai įrengiami prie visų evakuacinių išėjimų bei evakuaciniuose keliuose
atitinkamu atstumu vienas nuo kito, kaip to reikalauja gaisrinės normos. Numatant automatinių dūminių gaisro
detektorių įrengimo vietą, bus atsiţvelgiama į ventiliacijos sistemos grotelių padėtį bei oro srauto greitį.
Detektoriai neprojektuojami skersvėjo zonose.
Temperatūriniai detektoriai bus numatyti lubų ploto taške, nutolusiu kuo didesniu atstumu nuo šilumą
skleidţiančių prietaisų, tačiau neviršijant atstumų nuo konstrukcijų, kaip to reikalauja vietinės gaisrinės normos.
Visi gaisriniai detektoriai bus jungiami į gaisro kilpas, numatant 10% laisvų adresų atsargą.
Visos komplekso viršlubinės erdvės, kurių aukštis nuo perdangos iki pakabinamų lubų viršija 0,4 m atstumą
ir jei virš lubų sumontuota įranga ar naudojami statybiniai produktai yra ţemesnės nei B-s1 klasės, o vamzdynų
izoliacija ţemesnė kaip BL, papildomai apsaugomos gaisriniais dūminiais detektoriais. Bus uţtikrintas priėjimas
prie visos, virš lubų montuojamos gaisro įrangos, įrengiant aptarnavimo liukus.
GASS projekto dalies rangovas pateiks aptarnavimo liukų įrengimo uţduotį statybinės – architektūrinės
dalies rangovui.
Viršlubinių detektorių identifikavimui, pakabinamose lubose bus numatyti šviesiniai LED indikatoriai.
Numatytomi kilpos izoliatoriai, kaip to reikalauja gaisrinės normos.
Ventiliacijos, dūmų šalinimo, įspėjimo apie gaisrą, evakuacinių išėjimų, įeigos kontrolės sistemų ir liftų
valdymui numatyti valdymo moduliai, o taip pat sudaroma valdomos įrangos gaisro matricą.
Pastato išorėje prie pagrindinio įėjimo į biurų pastatą numatyta lauko sirena su blykste. Pranešimui apie
gaisrą pastate, numatyta įspėjimo apie gaisrą sistema susieta su gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.
Sistemos įrenginių jungimui bus naudojamas gaisrinis kabelis kaip to reikalauja gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistemų įrengimo taisyklės ir normos.
Remiantis Priešgaisrinės Apsaugos standartais visuomeninio naudojimo pastatams, priešgaisrinė apsaugos
sistema bus numatyta ir įrengta visam moksliniam centrui (techninėms patalpoms, laboratorijoms, darbuotojų
kabinetams, bendro naudojimo patalpoms ir kt.). Ši sistema bus sujungta su apsaugos patalpomis.
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Adresinis centrinis valdymo pultas (centralė), skirtas automatinei priešgaisrinei sistemai montuojamas
apsaugos patalpose.
Gaisrinės signalizacijos centralė jungiama prie kompiuterio su grafinio atvaizdavimo ir įvykių registravimo
programine įranga.
Grafinio atvaizdavimo programinėje įrangoje bus atvaizduoti visi patalpų gaisro detektoriai bei jų būsena,
numatytas sistemos valdymas, vizualus tekstinių pranešimų atvaizdavimas ir kt. Gaisrinės signalizacijos sistema
turi galimybę apjungti į bendrą tinklą iki 15-os 32 gaisrinių centralių.
Gaisro signalizacijos tinklą sudaro adresiniai optiniai, temperatūriniai, rankiniai gaisro detektoriai,
signalizavimo įranga ir kitų elektrotechninių įrenginių valdymo, bei signalų priėmimo moduliai.
Jutikliai bus sumontuoti gaisro aptikimui tiek virš pakabinamų lubų, tiek ir po jomis.
Kavinės patalpos bus surištos su pagrindine mokslinio centro gaisro signalizacijos sistema.
Gaisro signalizacijos sistemos techninis projektas rengiamas vadovaujantis LR STR 2.01.01(2):1999,
priešgaisrinės saugos taisyklėmis (GAET), elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (EĮĮT).
Visi sistemos projektavimo klausimai bus derinami su priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnyba.

7.19 Įspėjimo apie gaisrą sistema (ĮGS)
Įspėjimo apie gaisra sistema (ĮGS) bus projektuojama sutinkamai su STR2.01.04:2005, 5 priedo
reikalavimais, bei atitiks IEC60849 reikalavimus.
Numatoma 4 tipo kalbos pranešimų sistema.
Pagrindinio maitinimo dingimo atveju, visai sistemai bus uţtikrintas nepertraukiamas veikimas dvigubą
evakuacijai skirtą laiką, bet ne trumpiau kaip 30 min.
Pastate numatomi transliuoti tik evakuacijai skirti pranešimai.
Kalbos pranešimams transliuoti, budėtojo vietoje papildomai numatoma pranešimų transliavimo panelė su
mikrofonu bei programuojamų mygtukų panele.
Bendruoju atveju, įrašytas evakuacijos pranešimas bus transliuojamas budėtojui įjungiant pranešimą
rankiniu būdu, rankiniu būdu patvirtinus gaisro pavojaus signalą arbą automatiškai, neatšaukus gaisro pavojaus
signalo per nustatytą laiką.
Projektuojama ĮGS turi uţtikrinti gerą girdimumą visose patalpose kur nuolat būna ţmonės – pranešimas
bus lengvai atskiriamas iš kitų garsų fono bei pranešimo raiškumą – pranešimas bus transliuojamas be
papildomų trukdţių.
Kalbos suprantamumas visame saugomame plote bus ne maţesnis nei 0,5 - 0,7 pagal CIS skalę.
ĮGS garsiakalbiai gali būti neįrengiami patalpose, kur tikėtinas tik trumpas ţmonių buvimas, arba ţmonių
tose patalpose išvis nebūna. ĮGS garsiakalbiai neįrengiami maţose sanitarinėse patalpose, kurių plotas
maţesnis nei 2 m2 taip pat vienviečiuose tualetuose (išskyrus neįgaliųjų), vienviečiuose dušuose, vietose kur
tikėtinas tik labai trumpas ţmonių buvimas (pvz. kai kuriuose tambūruose) maţose techninėse, valytojų,
sandėliukų ir kt. nereikšmingose patalpose.
ĮGS pranešimų zonų garsiakalbiams jungti bus naudojamas ugniai atsparus akustinių sistemų jungimui
skirtas kabelis EI30.. Atsparumas ugniai – ne trumpesnis kaip 30 min.

7.20 Konferencijų salių įranga
Konferencijų salėje numatomas prie lubų tvirtinamas projektorius su nuleidţiamu ţirkliniu keltuvu bei
signalinių kabelių privedimu pranešėjo vietoje. Vaizdas bus rodomas ant ekrano su motorizuota pavara.
Patalpoje numatyta įgarsinimo sistema.

7.21 Patalpų ekranavimas
Siekiant apsaugoti pastato duomenų centro įrangą ir joje kaupiamus duomenis, bei patalpas, kuriose
numatyta statyti kalibravimo, matavimo įrenginius, serverinę ir ryšio įrangą, bus įrengta į pastato konstrukciją
integruota elektomagnetinį spinduliavimą slopinanti ekranavimo sistema. Numatoma Comtest gamintojo
ekranavimo sistema. Planuojamas vidutinis ekranavimo sistemos efektyvumas – ne maţiau 80dB daţnių
juostoje nuo 1 MHz iki 1 GHz, matuojant pagal MIL-STD-285 metodą.
Visos sienos, lubos ir grindys padengiamos elektromagnetinį spinduliavimą atspindinčia ir sugeriančia MuCu folija arba Mu-ferro konstrukciniais elementais. Tikslių matmenų angos sienose numatomos
elektromagnetinių filtrų plokštėms, optikos prievadams, ventiliacijos koriams, ekranuojančioms durims bei
ekranuojantiems gaubtams. Visi ekranuojantys elementai kontaktiniu paviršiumi bus sujungti į vieną sistemą.
Norint uţtikrinti maksimalų elekromagnetinės spinduliuotės slopinimą, reikia sukontroliuoti visas inţinerines
sistemas, turinčias savo elementų tiek ekranuotos patalpos viduje, tiek uţ jos ribų. Tokiu būdu per filtrus
perjungiamos gesinimo sistemos, įeigos kontrolės sistemos varinių kabelių gyslos, ventiliacijos angos
uţdengiamos specialiu koriniu filtru, jėgos tinklo įvadai perjungiami per jėgos tinklo elektromagnetinius filtrus.
Filtrai bus parinkti pagal numatomo įrengti ekrano specifikaciją bei elektros kabelio apkrovimo parametrus.
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Optiniai kabeliai ekraną kerta per sienoje sumontuotus bangolaidţius. Gesinimo sistemos vamzdynas ties
ekrano riba montuojamas su dvigubais dielektriko izoliatoriais. Durų konstrukcijos ekranavimo efektyvumas
privalo bus ne maţesnis uţ bendrą numatomą pasiekti patalpos elektromagnetinės spinduliuotės slopinimo lygį.
Uţ ekranuotų durų įrengiamas tambūras ir antros durys, skirtos uţtikrinti efektyvią patalpų apsaugą nuo
nesankcionuoto patekimo.

7.22 Uždujinimo signalizacija
Patalpų priešgaisrinė garsinė uţdujinimo signalizacija suveiks (garso signalu įspės apie patalpoje
atsiradusias dujas), kai dujų kiekis patalpoje pasieks 20% ţemutinės dujų sprogimo ribos. Automatinis dujų
išjungimo voţtuvas, įrengtas lauke ant įvado į pastatą ir apsaugotas nuo kritulių arba pastato viduje, suveiks, kai
dujų kiekis patalpoje pasieks 40% ţemutinės dujų sprogimo ribos. Signalizacijos garso signalai įrengiami
budėtojo patalpoje arba kitoje su Uţsakovu suderintoje vietoje.
Uţdujinimo daviklis įrengiamas ne toliau kaip 4m (matuojant horizontaliai) nuo labiausiai tikėtinos dujų
nutekėjimo vietos. Esant išskaidytiems taršos šaltiniams, vienas uţdujinimo daviklis įrengiamas kiekvienam
100m2 patalpos ploto, bet ne maţiau kaip vienas daviklis patalpai – tokioje vietoje, kurioje labiausiai tikėtinas
dujų susikaupimas. Naudojant gamtines dujas, uţdujinimo davikliai įrengiami ne ţemiau kaip 2/3 patalpos
aukščio.
Pastatuose bus sumontuotos komplektinės dujų nuotėkio aptikimo ir signalizacijos sistemos dalys,
patenkančios į teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą. Jos bus patiektos su atsarginiais
komplektais. Pakaitinis sumontuotų ir atsarginių signalizacijos sistemų komplektų naudojimas uţtikrins objekto
saugumą, garantuojant metrologinės patikros tęstinumą.

7.23 Automatika
7.23.1 TRUMPAS SIŪLOMO SPRENDIMO APRAŠYMAS
Procesų valdymo ir automatizacijos projekto dalis bei siūlomi projektiniai sprendimai atitinka pagrindinius
bendrus Lietuvos respublikos teisės aktus, norminius dokumentus bei pateiktą uţsakovo uţduotį.
Projekte numatomas visų statinio inţinerinių sistemų (vėdinimo, šildymo, šalčio tiekimo, oro tiekimo bei
dūmų/dujų šalinimo gaisro metu, gaisrinio vandentiekio) darbo automatizavimas, apskaitos prietaisų duomenų
centralizuotas surinkimas. Sistemų valdymo algoritmas bus sukurtas, atsiţvelgiant į Uţsakovo poreikius.

7.23.2 PASTATO VALDYMO SISTEMA (PVS)
Numatoma vieninga automatizuota pastato valdymo sistema (angl. BMS „Building management system“), kuri
uţtikrins patikimą, saugų ir patogų statinio valdymą tiek automatiniu, tiek rankiniu reţimu bei energetinių
sąnaudų optimizavimą, pagal statistinius eksploatacinius kaštus. Sistema taip pat uţtikrins visų pagrindinių
technologinių parametrų, inţinerinių įrenginių būsenų nuotolinę kontrolę, būsenų duomenų kaupimą bei
archyvavimą, energetinių sąnaudų apskaitos duomenų automatinį surinkimą, analizę ir eksportą į mokslinio
centro (toliau Uţsakovo) apskaitos programos duomenų bazę.
Siūloma PVS konfigūruojama pagal konkrečius uţsakovo pageidavimus ir atitinka objekto inţinerinių sistemų
duomenis. PVS centralė sudaryta pagal Microsoft Windows® principus, - operatoriaus sąsają sudaro tekstinio
dialogo “langai”, bei įprasto pavidalo opcijos, išskirstytos pagal kategorijas: sistemos laiko programų bei
parametrų redagavimas, duomenų taškų perţiūra, redagavimas ir valdymas, aliarmų (sutrikimų) archyvai, ir t.t..
PVS grafine opcija leidţia sistemos ir/ar nutolusio CSP operatoriui viename ekrane stebėti visos sistemos
veikimą, analizuoti daviklių parodymus bei valdymo signalus ir operatyviai reaguoti į įvykusius sistemoje
sutrikimus, aiškiai vaizduojamus, priklausomai nuo sisteminės taško būsenos.
Laidinis valdiklių sujungimas į tinklą įtraukia visus esamus objekto valdiklius (taip pat ir kitų gamintojų),
atitinkančius LON© ar kitą standartą. PVS centralė gali valdyti nuotolyje (kitame pastate) esančius valdiklius,
naudojant modeminį arba interneto ryšį. Centralė gali būti multipleksinė – skirstomi PVS serveriai bei klientai.
PVS opcijos
Pirminiame ekrane taškas definuojamas pavadinimu, tekstiniu taško funkcijos aprašymu bei reikšme. Tiesiog
nuspaudus mygtuką, operatorius gali surasti informaciją apie taško duomenis:
 Taško valdymo reţimas (Auto/ rankinis);
 Taško būsena: Aliarmas/ Normalu;
 Paskutinis būsenos keitimas;
 Aliarmo viršutinės ir apatinės ribos;
 Laikas likęs iki aptarnavimo;
 Taško techninis adresas.
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Aliarmų registracija ir kaupimas:
Visi pranešimai apie įvykusius sutrikimus klasifikuojami:
Sistemos arba ryšio sutrikimai;
Esminių aliarmų pranešimai;
Neesminių aliarmų pranešimai.
Visi pranešimai apie įvykusius sutrikimus saugomi aliarmų archyve (Alarm Buffer) ir kopijuojami į
nurodytą vietą kompiuterio kietajame diske arba tinklinėje duomenų laikmenoje.
Aliarmų indikacija
Kiekvienas naujas pranešimas atsiranda maţajam lange monitoriaus apatinėje dalyje. Aliarmo pranešimas
turi būti uţregistruotas.




Taškų stebėjimas
Kiekvienam taškui gali būti aktyvuotas stebėjimo reţimas (Trend). Visi stebėjimo duomenys saugojami
archyve ir juos galima atspausdinti:
 lentelės pavidalu;
 „Chart“ diagramos pavidalu.
Stebėjimo režimai:
 Taško funkcijos vertės vidurkis per tam tikrą laiko atkarpą;
 Maksimali taško funkcijos vertė per tam tikrą laiko atkarpą;
 Minimali taško funkcijos vertė per tam tikrą laiko atkarpą.
Grafiškai PVS atrodo hierarchiškai: pradedant nuo sveikinimo ekrano su pastato nuotrauka ir iki konkrečių
patalpų su daviklių parodymais ir valdymo signalais.

Operatorių valdymo lygiai
Sistemoje yra sudaryti 3 operatorių valdymo lygiai (iki 5 operatorių kiekvienam):
 Lygis 1 – leidimas keisti taškų valdymo reţimus, redaguoti laiko programas, keisti programos parametrus;
 Lygis 2 – leidimas keisti taškų valdymo reţimus, redaguoti laiko programas, negalima keisti programos
parametrus;
 Lygis 3 – leidimas redaguoti laiko programas, perţiūrėti taškų funkcijų reikšmes.

7.23.3 SIŪLOMI SPRENDINIAI STATINIO INŽINERINIŲ SISTEMŲ VALDYMUI
7.23.3.1 Vėdinimo sistemų valdymas ir apsauga
PVS palaikytų pastovią laiko programos nustatytą tiekiamo (ištraukiamo) į patalpas oro temperatūrą ir
drėgmę pagal temperatūros/drėgmės daviklius, valdydamas rekuperatoriaus, šildymo ir šaldymo sekcijų,
drėkintuvo darbą. Sistemos įjungiamos pagal uţduotą laiko programą. Sistemos stabdomos avarijos atveju
(gaisro pavojus, vandeninio kaloriferio uţšalimo pavojus ir pan.).
Reguliatorius palaikytų pastovius laiko programoje nustatytus tiekiamo ir ištraukiamo oro srautus pagal
slėgio daviklius, valdydamas ventiliatorių variklių apsukas daţnio keitikliais.
Oro ištraukimo ventiliatoriai (vietiniai iš WC, virtuvių, kitų pagalbinių patalpų) gali būti valdomi pagal
laiko programų signalus ir/ arba vietinių valdymo pultelių komandas.
Sistemų valdymo įranga montuojama valdymo automatikos skyduose, kurių panelėse turi būti ventiliatorių
valdymo reţimų “RANKINIS-IŠJUNGTA-AUTOMATINIS” perjungimo rankenėlės, indikacinės
ventiliatorių bei siurblių būsenų lemputės, šviesos indikacija apie oro filtrų uţterštumą, kritinio sutrikimo
sistemoje buvimą.
Sistemų darbo reţimai ir klimatiniai duomenys keičiami ir stebimi iš centrinės pastato ir/ar nutolusios
klimato kontrolės (PVS) programos. Atskiri šildymo ir vėdinimo sistemų automatinio valdymo algoritmai
kiekvienai sistemai formuojami individualiai priklausomai nuo inţinerinės įrangos komplekto sudėties ir
atskirų projekto ŠVOK dalies technologinių reikalavimų.
Bendru atveju vėdinimo bei šilumos ruošimo įrangai numatomos privalomos apsaugos priemonės:
 Vandeninio šildytuvo apsaugai nuo uţšalimo matuojama vandens temperatūra šildytuvo kontūro
išėjime (vėdinimo kameros išorėje). Matavimo įranga - vandens temperatūros jutiklis - greitaveikis
įmerkiamo tipo (matavimo atsako pusperiodis τ=0,5 ne ilgesnis nei 2 sek.).
 Papildomai vandeninio šildytuvo apsaugai nuo uţšalimo, įvertinus rizikos laipsnį (galimi nuostoliai
uţšalimo atveju) ir montavimo galimybes (pakankama erdvė jutikliui montuoti ir jos išplėtimas),
numatoma tiekiamo oro temperatūros kontrolė šildytuvo išėjime. Matavimo įranga – kapiliarinis
termostatas, kuris montuojamas iškarto po šildytuvo sekcijos tolygiais vingiais per visą skerspjūvį bei
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kitas gamintojo rekomendacijas. Termostato suveikimas besąlygiškai (apeinant PLV valdymo ir
kontrolės grandines) stabdo vėdinimo įrenginio oro tiekimo dalį (išjungti ventiliatorių, uţdaryti lauko
oro paėmimo uţsklandą ir maksimaliai atidaryti vandeninio šildytuvo voţtuvą). Termostato suveikimo
atstatymo būdas (rankinis/automatinis) pasirenkamas pagal ŠVOK įrangos aptarnaujamo objekto
svarbą ir numatomos įmonės, vykdysiančios techninę – eksploatacinę įrangos prieţiūrą, kvalifikacijos
bei patirties lygį. Bendru atveju, kai aukščiau minimų sąlygų įvertinti neįmanoma, numatomas
tiekiamo oro temperatūros termostatas su automatiniu suveikimo atstatymu ir programiniu visos
vėdinimo sistemos stabdymu, esant kartotiniam termostato suveikimui valandos laikotarpyje. Jei
ŠVOK dalies projektiniuose sprendiniuose šilumnešiu bus pasirinktas etilen-glikolio tirpalas,
papildoma apsauga pagal tiekiamo oro temperatūrą – neprojektuotina.
Vandeninio šildytuvo apsaugai nuo uţšalimo dingus elektros maitinimui numatoma oro paėmimo
uţsklanda su spyruokliniu graţinimo mechanizmu.
Savalaikei galimo vandens nuotekio registracijai ir su tuo susijusių materialinių nuostolių prevencijai,
numatomi vandens nuotėkio jutikliai pavojingiausiuose galimo uţpylimo taškuose.
Rotacinio šilumokaičio apsaugai nuo galimo apledėjimo numatomas oro slėgio skirtumo matavimas
tarp šilumos atgavimo įrenginio įėjimo ir išėjimo šalinamo oro kanale. Matavimo įranga - oro slėgio
skirtumo jungiklis, kurio suveikimas, formuojantis ledui, aktyvuoja programinį šilumos atgavimo
įrenginio našumo maţinimą.
Projektuojant centralizuoto karšto vandens ruošimo sistemos valdymo automatiką, numatomos
programines prevencines legioneliozės bakterijų naikinimo priemones (sistemingas trumpalaikis
nustatytosios karšto vandens temperatūros pakėlimas vartotojams saugiu metu).

7.23.3.2 Šildymo sistemos valdymas
Programuojamas loginis reguliatorius palaikytų pastovią nustatytą tiekiamo į šildymo sistemos
kontūrus vandens temperatūrą pagal temperatūros daviklius atitinkamų šilumokaičių išėjimuose; grįţtamo
iš šilumokaičių termofikato temperatūros daviklius; bendro graţinamo ir tiekiamo iš šilumos tinklų
termofikato temperatūros daviklius, bei lauko oro temperatūros daviklį ir pagal uţduotą šildymo grafiką,
valdytų atitinkamų kontūrų voţtuvų pavaras.
Programuojamas reguliatorius palaikytų pastovią nustatytą tiekiamo į šildymo sistemas bei grįţtamo
termofikato srautą, valdydamas atitinkamų siurblių darbą. Sistemos kontūrų slėgio kontrolei skirtos slėgio
relės, kurios nukritus slėgiui sistemoje informuoja apie tai vartotoją ir duoda leidimą sistemos papildymui
paleidţiant slėgio pakėlimo siurblius. Numatyta karšto vandens recirkuliacinio siurblio apsauga nuo sauso
darbo reţimo.
Kartu su valdymo funkcijomis sistemos automatika uţtikrintų šiluminės energijos apskaitos duomenų
parodymų skaitmeninį nuėmimą, tolesnį jų perdavimą ryšio linijomis bei apdorojimą.
Sistemos valdymo įranga montuojama valdymo automatikos skyde, kurio panelėje turi būti siurblių
valdymo reţimų “RANKINIS-IŠJUNGTA-AUTOMATINIS” perjungimo rankenėlės ir indikacinės
siurblių būsenų lemputės. Sistemos darbo reţimai ir duomenys keičiami ir stebimi iš centrinės pastato ir/ar
nutolusios klimato kontrolės (PVS) programos.
Projektuojant centralizuoto karšto vandens ruošimo sistemos valdymo automatiką, numatomos
programines prevencines legioneliozės bakterijų naikinimo priemones (sistemingas trumpalaikis
nustatytosios karšto vandens temperatūros pakėlimas vartotojams saugiu metu).

7.23.3.3 Šaldymo sistemos valdymas
Šalčio ruošimo sistemoje stebimos tiekiamo ir grįţtamo šaltnešio temperatūros ir srautai. Aušinimo
kontūre palaikoma uţduota grįţtama į mašiną šaltnešio temperatūra, valdant daţnio keitikliu veikiančiu
siurblio darbo našumą ir aušyklų darbo intensyvumą. Šalčio vartotojų kontūruose temperatūra palaikoma
priklausomai nuo uţduoto grafiko pagal lauko oro temperatūros daviklio parodymus. Tiekiama į sistemas
temperatūra yra pastovi. Slėgis sistemoje matuojamas labiausiai nutolusiame taške slėgio skirtumo
davikliais, pagal kuriuos daţnio keitikliais valdomi veikiančių cirkuliacinių siurblių darbo našumai.
Šalčio ruošimo sistemoje numatomas „freecooling„as“ - esant maţam šalčio poreikiui, šaltis ruošiamas per
šilumokaitį, nejungiant šalčio generatoriaus. Tam numatomos automatizuotos sklendės sistemos
perjungimui į šį reţimą.
Pastato naudojamos energijos taupymui numatomas perteklinės šalčio mašinų šilumos panaudojimas
karšto vandens ruošimui.
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Valdymo skydo panelėje numatomos visų siurblių valdymo reţimų perjungimo rankenėlės. Automatikos
skydų panelėse indikuojami: bendras sistemų, siurblių bei kompresorių darbas ir avarija. Taip pat
numatyta veikiančių aušyklų ventiliatorių darbo ir avarijos indikacija. Sistemos darbo reţimai ir
klimatiniai duomenys keičiami ir stebimi iš centrinės pastato ir/ar nutolusios klimato kontrolės (PVS)
programos.

7.23.3.4 Buitinio vandentiekio, drenažo ir nuotekynės įrangos darbo kontrolė
Atskiri vandentiekio ir nuotekų sistemų automatinio valdymo algoritmai kiekvienai sistemai formuojami
individualiai priklausomai nuo inţinerinės įrangos komplekto sudėties ir atskirų projekto dalies
“Vandentiekis ir nuotekynė“ (toliau VN) technologinių reikalavimų.
Bendru atveju vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrangos valdymui bei apsaugai bus numatyta:
 Siurblių apsauga nuo sausos eigos. Jutiminis elementas - slėgio jungiklis vandens paėmimo pusėje.
Apsauginis jungiklis gali būti gamintojo integruotas į siurblį.
 Projektuojamose vandentiekio ir šildymo sistemų atšakose, kurios tiesiamos per galimai ţemesnės
temperatūros nei 0C objekto erdves, numatoma apsauga nuo uţšalimo. Apsauginės priemonės kintamos varţos šildymo kabeliai. Kabeliai numatomi elektros tiekimo projekto dalyje.
 Projektuojamose nuotekų, drenaţo siurblinėse, riebalų gaudyklėje, bei naftos atskirtuve numatomas
atskiras plūdinis lygio jungiklis avariniam (persipylimo) lygiui fiksuoti PVS.
 Projektuojant sunkaus paleidimo, didelės galios (virš 30kW) siurblių, skirtų darbui pastovaus debito
kontūruose, valdymo schemas, numatomi švelnaus paleidimo įrenginiai.

7.23.3.5 Elektrotechnikos įrangos valdymas ir kontrolė
Atskiri elektros energijos tiekimo, paskirstymo ir apskaitos automatizavimo sprendiniai uţsakovo objekte
formuojami individualiai priklausomai nuo inţinerinės įrangos komplekto sudėties ir atskirų projekto
dalies „Elektrotechnika“ technologinių reikalavimų.
Bendru atveju objekto elektros energijos įvadiniams ir paskirstymo tinklams numatomos privalomos
automatinio valdymo ir kontrolės priemonės:
 Transformatorinių įvadinių srovių matavimas realiame laike su duomenų perdavimu į PVS.
 Evakuacinių šviestuvų pagrindinių charakteristikų automatinės kontrolės sistema su duomenų
perdavimu į PVS realiame laike.
 Objekto vidaus bendrų erdvių apšvietimo valdymas iš PVS (įjungimas / išjungimas / uţtemdymas)
pagal atskirus pastato vidaus šviesos dizaino sprendinius, bei darbuotojų pageidavimus.
 Lauko šviestuvų, reklamos skydų ir fasadų šventinio apšvietimo automatinis valdymas iš PVS
(įjungimas / išjungimas) numatomas pagal foninį lauko apšviestumo lygį, dienos / nakties paros
grafiką ir atskirus pastato išorės šviesos dizaino sprendinius.
Projektavimo metu, suderinus su Uţsakovu ir su elektrotechnikos projekto dalimi, bus perţiūrėtas
papildomų kontrolinių taškų įvedimas į PVS:
 Pagrindinių įvadinio ir paskirstymo tinklo apsaugos bei komutacinių įrenginių būsenų kontrolė.
 Elektros įvadų reaktyviosios galios kompensavimo įrangos kontrolė.
 Įvadinio elektros tinklo kokybės kontrolė.
 Automatinio rezervavimo įrangos (toliau ARĮ), komutuojančios elektros energijos tiekimo iš miesto
tinklų ir rezervinio dyzelinio generatoriaus grandines 1 kategorijos el. energijos vartotojams, būsenų
kontrolė ir, pagal poreikį, valdymas.

7.23.3.6 Pastato suvartotojos elektros energijos, šalto bei karšto vandens, šilumos bei šalčio
subapskaitos sistema





PVS sistema uţtikrintų visų pagrindinių energetinių sąnaudų subapskaitos duomenų
automatinį surinkimą, analizę ir eksportą į mokslinio centro (toliau Uţsakovo) apskaitos
programos duomenų bazę.
Skaitiklių parodymus numatoma nuskaityti distanciniu būdu ir perduoti į pastato valdymo
sistemos (PVS) kompiuterį. Sistema formuoja ataskaitas apie:
suvartotą elektros energiją;
suvartotą šalto vandens kiekį;
suvartotą karšto vandens kiekį;
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suvartotą šilumos kiekį;
suvartotą šalčio energijos kiekį.
Numatomų subapskaitos taškų skaičius bus derinamas su uţsakovu projekto rengimo metu.

7.23.3.7 Priešgaisrinių sistemų automatizacija
Atskiri priešgaisrinių sistemų (dūmų šalinimo DSS ir automatinio gaisro gesinimo AGGS) automatinio
valdymo algoritmai formuojami individualiai priklausomai objekto gaisrinės koncepcijos ir numatomos
priešgaisrinės inţinerinės įrangos sudėties. Įrangos komplektai ir technologiniai reikalavimai apibrėţiami
atskirose ŠVOK ir VN projekto dalyse.
Pastate numatoma automatizuoti dūmų šalinimo per fasado langus, virš slėgio į liftų tambūrus sudarymo,
avarinio vėdinimo (po dujinio gesinimo); elktromechaninių ugnies voţtuvų valdymo ir gaisrinio
vandentiekio (gaisriniai čiaupai ir siurblinė) sistemas.
Priešgaisrinės įrangos sistemų automatika turės vietinį, distancinį ir automatinį valdymo reţimus:
 Vietinis valdymas - nuo priešgaisrinių jungiklių atskirose gaisro zonose bei evakuaciniuose keliuose;
 Distancinis valdymas - iš centrinio indikacijos ir valdymo pulto (IVP) budinčiojo (apsaugos) poste;
 Automatinis valdymas - nuo automatines gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (toliau GASS)
suveikimo arba nuo atskirų AGGS signalinių voţtuvų ar nuotolinio priešgaisrinės sklendės valdymo
jungiklių (gaisrinių čiaupų dėţėse), skirtų atskiroms gesinimo kryptims pagal galimo gaisro plitimo
scenarijus numatytiems gaisriniams skyriams, formuojamo gaisro pavojaus signalo.
Atskiroms inţinerinėms sistemoms, kurios turi būti išjungtos gaisro metu, naudojami GASS formuojami
gaisro pavojaus signalai. Vėdinimo įrangos stabdymas gaisro metu vykdomas per PVS sistemą, padavus
atitinkamus signalus į valdymo automatikos skydus.
Projekto dalyje priešgaisrinių sistemų elektros maitinimo jėgos ir valdymo grandines numatoma
specifikuoti pagal atsparumą ugniai ir energijos tiekimo tęstinumą, nurodant atitinkamą temperatūros ir
laiko poveikio ţymenį jėgos (P15, P30, P60, P90) ir kontroliniams (PH15, PH30, PH60, PH90) kabeliams.
Parenkant kabelio tipą (atsparus ugniai arba nepalaikantis degimo), įvertinami kabelio paklojimo būdas ir
trasa, išlaikant jungiamosios grandinės vientisumą.
Baigiamieji priešgaisrinės įrangos automatinio suveikimo sprendiniai bus raštu suderinti su
elektrotechnikos, silpnų srovių, vėdinimo ir priešgaisrinio vandentiekio projekto dalių vadovais, pateikiant
detalią, matricos tipo, bendrą dūmų šalinimo, gaisro gesinimo ir gaisro aptikimo sistemų įrangos poveikioatsako prieţastinę veiksmų matricą.
Gaisro gesinimą ir dūmų šalinimą uţtikrinančių inţinerinių sistemų valdymo ir kontrolės sprendiniai
projekto dalyje pateikiami atskira grupe. Išimtinai gaisro pavojaus metu aktyvuojamų sistemų pagrindinių
mazgų būsenos pastato valdymo sistemoje bus tik stebimos ir registruojamos. Dvigubos paskirties
inţinerinių sistemų valdymas ir kontrolė bus projektuojami darbui normaliomis sąlygomis ir gaisro metu,
išlaikant priešgaisrinio valdymo prioritetą.

7.23.3.8 Patalpų mikroklimato kontrolės sistema
Šios sistemos pagrindas – patalpos mikroklimato valdikliai, kurie yra montuojami patalpoje ir kartu valdo
vėdinimo, kintamo oro kiekio (VAV), šaldymo, bei šildymo sistemas.
Pastate numatomos patalpos su skirtingais mikroklimato reikalavimais. Pagal ŠVOK ir uţsakovo
reikalavimus galima išskirti sekančias patalpų grupes:
1) Laboratorijos su grieţtais mikroklimato reikalavimais (ISO-5);
2) Laboratorijos su grieţtais mikroklimato reikalavimais (ISO-6, 7 ,8);
3) Laboratorijos be grieţtų mikroklimato reikalavimų (ISO-9);
4) Darbo ir administracinės patalpos.
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7.23.3.8.1 Laboratorija su griežtais mikroklimato reikalavimais (ISO-5)

Matuojami / registruojami
parametrai
T

oro temperatūra

± 0,5÷1 C


C

santykinis oro drėgnumas

± 5÷10 %

dvideginio koncentracija

-

v

O2
P

PF

Valdomų parametrų
leistinos nuokrypos



slėgio skirtumas /virš slėgis
patalpoje
oro greitis patalpos
V
skerspjūvyje
slėgio skirtumas ant Hepa

filtrų

0.2÷0.5 m/s

Trumpas valdymo
algoritmo aprašymas

Mikroklimato parametrų
palaikymas numatomas valdant
ventagregatą, kuris skirtas tik
vienai tokio tipo laboratorijai,
pagal pateiktą ţemiau principinę
schemą.

-
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7.23.3.8.2 Laboratorija su griežtais mikroklimato reikalavimais (ISO-6,7,8)

Matuojami / registruojami
parametrai
T

oro temperatūra

± 0,5÷1 C


C

santykinis oro drėgnumas

± 5÷10 %

dvideginio koncentracija

-

v

O2
P
PF

Valdomų parametrų
leistinos nuokrypos



slėgio skirtumas /virš slėgis
patalpoje
slėgio skirtumas ant Hepa

filtrų

± 3÷5 Pa

Trumpas valdymo algoritmo
aprašymas

Mikroklimato parametrų
palaikymas numatomas valdant
ventagregatą, kuris skirtas tik vienai
tokio tipo laboratorijai, pagal
pateiktą ţemiau principinę schemą.

-
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7.23.3.8.3 Laboratorija be griežtų mikroklimato reikalavimų (ISO-9)

Matuojami / registruojami
parametrai
T

oro temperatūra


C

santykinis oro drėgnumas

 > 30 %

dvideginio koncentracija

-

v

O2
P
PF

Valdomų parametrų
leistinos nuokrypos



slėgio skirtumas /virš slėgis
patalpoje
slėgio skirtumas ant Hepa

filtrų

Trumpas valdymo algoritmo
aprašymas

± 2,0÷2,5 C

± 3÷5 Pa

Mikroklimato parametrų
palaikymas numatomas valdant
ventagregatą, kuris skirtas grupei
tokio tipo laboratorijų, pagal
pateiktą ţemiau principinę schemą.

-
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7.23.3.8.4 Darbo ir administracinės patalpos

Matuojami / registruojami
parametrai
T

oro temperatūra

± 1,5 C



santykinis oro drėgnumas

 > 30 %

dvideginio koncentracija

Pagal normas

v

C
O2

Valdomų parametrų
leistinos nuokrypos

Trumpas valdymo algoritmo
aprašymas
Mikroklimato parametrų
palaikymas numatomas valdant
ventagregatą, kuris skirtas grupei
tokio tipo patalpų, pagal pateiktą
ţemiau principinę schemą.

Procesų valdymo ir automatizacijos projekto dalyje siūlomų atskirų automatizuotų valdymo sistemų sudėtis
apima lauko įrenginius (PLV, jutiklius, matuoklius, jungiklius ir kt.), duomenų perdavimo magistrales,
stebėjimo ir valdymo įrangą vietiniuose valdymo skyduose bei centrinėje (inţinieriaus patalpoje - CIS) ir
rezervinėje (apsaugos poste) PVS stotyse, programinę įrangą susijusią su matavimo prietaisais, duomenų
perdavimu bei jų vizualizacija, darbo brėţinius ir reikalavimus montavimo, atskirų inţinerinių įrenginių ir visos
sistemos paleidimo – derinimo darbams, išpildomajai dokumentacijai bei aptarnaujančio personalo apmokymui.

7.24 Dujinis gesinimas
7.24.1 GESINIMO ĮRANGA IR VAMZDYNAI
Gesinimo medţiaga pasirenkama atsiţvelgiant į kenksmingumą ţmonėms ir aplinkai.
Gesinimo medţiaga FK-5-1-12 (Cheminė formulė – CF3CF2C(O)CF(CF3)2), iš visų galimų naudoti
medţiagų labiausiai atitinka reikiamus kriterijus. FK-5-1-12 (toliau Novec1230) gesinimo
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medţiaga yra maţiausiai kenksminga ţmonėms ir aplinkai iš visų rinkoje šiuo metu esančių
medţiagų.
Projektuojama koncentracija gaisro gesinimui patalpų viduje – 5,6 % tūrio. Gesinimo laikas
su „Novec1230” gesinimo medţiaga yra iki 10 sekundţių. Patalpoje dujų koncentracija neviršija
ţmogui pavojingos „NOAEL“ koncentracijos.
Dujos saugomos nuo 20 iki 180 litrų talpos balionuose. Baliono darbinis slėgis – 25, 42 arba
50 barų. Dujų kiekis paskaičiuojamas specialia programa.
Kadangi dujų išpurškimo laikas yra 10s, projektuojami atitinkamo diametro vamzdţiai.
Vamzdţiai naudojami cinkuoti-besiūliai. Patalpoje montuojamas ţalvarinis purkštukas.
7.24.2 AUTOMATIZACIJA
Gesinimo valdymui montuojamas specialus gesinimo dujomis sistemos valdymo prietaisas.
Patalpoje montuojami dūmų optiniai gaisriniai detektoriai taip, kad kiekviena patalpos vieta
būtų saugoma ne maţiau dviem detektoriais, atskiruose spinduliuose. Patalpų išorėje, prie išėjimo
durų, montuojamas distancinio valdymo ir indikacijos pultas bei gaisrinės sirenos, prie pulto
prijungiamas durų magnetinis kontaktas bei mėlynos spalvos rankinis mygtukas skirtas dujų
išleidimo stabdymui.
Patalpoje, suveikus dūmų detektoriams, valdymo prietaisas perduoda signalą baliono
paleidimo įtaisui, kuris dujas išleidţia į vamzdyną. Ant baliono sumontuotas elektrokontaktinis
manometras, kuris parodo dujų slėgį ir perduoda signalą apie jo sumaţėjimą valdymo prietaisui.
Prie baliono pritaisomas dujų išleidimo jungiklis, signalizuojantis apie dujų išleidimą.

7.24.3 SISTEMOS VEIKIMO PRINCIPAS
Veiksmų seka dūmų detektoriui aptikus dūmus patalpoje:
a) Sistemai esant automatiniame reţime
 į gesinimo sistemos valdymo prietaisą perduodamas pirmos pakopos gaisro aliarmo
signalas;
 patalpose įsijungia pirmos pakopos garsinė sirena;
Didėjant dūmų koncentracijai patalpos viduje (suveikus antram detektoriui):
 į gesinimo sistemos valdymo prietaisą perduodamas antros pakopos gaisro aliarmo
signalas;
 patalpose įsijungia antros pakopos garsinė sirena;
 patalpose papildomai įsijungia švieslentės;
 po nustatyto laiko (45 sekundţių) signalas perduodamas elektromagnetiniam paleidimo
įtaisui ir gesinimo medţiaga išleidţiama į patalpų vidų;
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 gesinimo medţiagai atsiradus vamzdyne suveikia dujų išleidimo jungiklis, kuris į valdymo
prietaisą perduoda signalą “Dujos išleistos”.
b) Sistemai esant rankinio valdymo reţime
 į gesinimo sistemos valdymo prietaisą perduodamas pirmos pakopos gaisro aliarmo signalas;
 patalpose įsijungia pirmos pakopos garsinė sirena;
Didėjant dūmų koncentracijai patalpos viduje (suveikus antram detektoriui):
 į gesinimo sistemos valdymo prietaisą perduodamas antros pakopos gaisro aliarmo
signalas;
Gesinimo medţiaga į patalpas nebus išleidţiama.
Personalui įsitikinus, kad gaisro pavojus yra realus ir gesinimo medţiagos išleidimas būtinas:
 valdymo prietaise arba valdymo ir indikacijos pultuose paleisti dujas;
 patalpose įsijungia antros pakopos garsinė sirena;
 patalpoje papildomi įsijungia švieslentės;
 po nustatyto laiko (45 sekundţių) signalas perduodamas elektromagnetiniam paleidimo
įtaisui ir gesinimo medţiaga išleidţiama į patalpų vidų;
 gesinimo medţiagai atsiradus vamzdyne suveikia dujų išleidimo jungiklis, kuris į valdymo
prietaisą perduoda signalą “Dujos išleistos”.
Gesinimo medţiagos išleidimą į patalpų vidų bet kurioje stadijoje galima sustabdyti (bet ne
vėliau kaip iki 45 sekundţių nustatyto laiko pabaigos, kuomet suveikdinamas elektromagnetinis
paleidimo įtaisas): pirmoje pakopoje – pervesti į rėţimą “Tik rankinis valdymas”; Antroje pakopoje
– nuspaudus sistemos stabdymo mygtuką.
7.24.4 DĖL GESINIMO DUJOMIS SISTEMOS GESINANČIOS MEDŽIAGOS PARINKIMO
Projektuojant gaisro gesinimo dujomis sistemą, galimi keli gesinančių dujų parinkimo
variantai. Kadangi, tai yra vieta, kurioje darbo metu gali būti ţmonių, nuspęsta naudoti chemines
dujas HFC227-ea (toliau FM-200) arba FK-5-1-12 (toliau Novec1230). Projektavimo metu dujos
Novec1230 buvo parinktos dėl šių prieţasčių:
1.

Dėl 2010 metų pabaigoje dujų gamintojo vienoje iš gamyklų
įvykusio sprogimo bei 2011 metų pradţioje atsiradusio naudingųjų iškasenų, šioms dujoms
(FM-200) pagaminti, trūkumo, gesinimo dujomis sistemų tiekėjai šių dujų nebetiekia arba
tiekimo terminas – 4 mėnesiai, be garantijos patiekti laiku.

2.

Novec1230 dujų koncentracija gesinamos patalpos viduje turi
būti apie 5,6%, o ţmogui pavojinga riba – 10%, FM-200 dujų koncentracija gesinamos
A1B2C3

Lapas Lapų Laida
77 85
0

patalpos viduje turi būti apie 8,5%, o ţmogui pavojinga riba – 10%, todėl Novec1230 dujos
yra saugesnės atsiţvelgiant į ţmogaus apsinuodijimą dujomis;
Kadangi FM-200 dujos sukelia šiltnamio efektą (1 kg FM-200

3.

= 3500 kg CO2), dujoms taikomi Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr.
842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai.
Reikalavimuose yra nurodyta grieţta šių dujų apskaita, papildomi techninės prieţiūros
reikalavimai;
Atsiţvelgiant į tai, kad iki 1994 metų kaip gesinimo

4.

medţiagos daţniausiai buvo naudojamos Halon1301 ir Halon1211 (šios dujos sukelia
šiltnamio efektą bei ozono sluoksnio irimą), kuri po to Montrealio protokolu buvo
uţdrausta, bei šių dujų savininkai, šias dujas turėjo privalomai utilizuoti, yra tikimybė, kad
FM-200 dujos taip pat gali būti uţdraustos arba įvesti mokesčiai šių dujų savininkams
(keliose Europos valstybėse šios dujos jau yra uţdraustos).
Dujos Novec1230 yra nekenksmingos nei ţmogui nei

5.

aplinkai. Šių dujų gamintojas (kompanija 3M) suteikia garantiją (3M Blue Sky Warranty),
jei šios dujos kada nors bus uţdraustos, gamintojas atlygins visas sistemos įrengimo
išlaidas;
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PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

Projektinė dokumentacija parengta vadovaujantis gaisrinės saugos koncepcija, kad kilus gaisrui:
1. statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas;
2. būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje;
3. būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius;
4. ţmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio ar būtų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis;
5. pradėtų veikti gaisrinės saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos;
6. ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti.
Pastato gaisrinės saugos koncepcijoje apibrėţtiems tikslams vykdyti pasirinkta metodiškai
vadovautis:
STR 2.01.01 (2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”;
„Gaisrinės saugos. Pagrindiniai reikalavimai“ , patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodţio 7 d.
įsakymu Nr. 1-338 ;
VISUOMENINIŲ STATINIŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr.
1-14;
STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”;
STR 2.06.01:1999 “Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos”;
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės;
Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės;
Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės 2009-05-22;
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo ţaibo. Išorinė statinių apsauga nuo ţaibo“
Elektros įrenginių įrengimo taisyklės.
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8.1

Pastatų ir teritorijos gaisro rizika

Objektas priskiriamas statinių funkcinei grupėms – P.2.11 – mokslo paskirties pastatai. Statinių
atsparumas ugniai laipsnis - I.
Pastato bendras plotas 36216.
Paskaičiuotas gaisrinio skyriaus plotas Fg=5620m2, projektuojamas plotas viršija gaisrinio
skyriaus plotą, dėl to pastatai dalinami atskirais gaisriniais skyriais, kurių kiekvieno plotas neviršija
5620 kv.m
Skaičiavimuose priimtas pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas G
Visose pastato patalpose įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema
Pastato patalpų pastovioji bei laikinoji suminė gaisrinė apkrova neviršija
200 MJ/m2
Artimiausia priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komanda yra maţesniu kaip
2 km spinduliu, ir reagavimo laikas neviršija 5 min
Laiku sutelkiamos reikiamos gaisrų gesinimo priemonės ir pajėgos galimam
incidentui objekte likviduoti

G1

0

G2

0

G3

0

G4

0,13

G5

0,13

G6
G7
G8

0
0,12
0

G9

0

Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra tinkamai aprūpinta ir parengta
galimiems incidentams objekte likviduoti (turima visa reikiama technika
gaisrams gesinti bei gelbėjimo darbams atlikti, pvz. aukštuminės kopėčios –
keltuvas, vandens siurblinės, putų automobilis ir pan.)

Gaisrinių ţarnų ilgis nuo artimiausio vandens šaltinio (gaisrinio hidranto,
vandens rezervuaro ar pan.) iki tolimiausio gaisro ţidinio pastate neviršija
100 m
Visose pastato patalpose įrengta automatinė gaisrinė signalizacija
Pastate įrengta mechaninė priešdūminė vėdinimo sistema
Objekte įrengtas automatinis pranešimas apie gaisrą priešgaisrinei
gelbėjimo tarnybai

8.2

Genplanas. Pastatų ir teritorijos saugos priemonės

Priešgaisriniai atstumai tarp pastatų – 8m reikalaujamas minimalus atstumas 6m.
Privaţiavimai prie pastatų gaisriniams automobiliams numatomi iš visų keturių pastatų fasadų
pusių.
8.3

Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai

8.4

REI 60(1)

laiptatakiai ir
aikštelės

EI 15
(o↔i)(3)

vidinės sienos

EI
15

REI 90

R 60(5)

stogai

R 90(1)

aukštų, pastogės
patalpų, rūsio perdangos

REI 120(1)

lauko siena

nelaikančiosios
vidinės sienos

2

laikančiosios
konstrukcijos

a
I

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies
atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne maţesnis kaip (min.)
laiptinės

gaisrinių skyrių
atskyrimo sienos
ir perdangos

Statinio atsparumo ugniai
laipsnis
Gaisro apkrovos
kategorija

Priimti atsiţvelgiant į pastato specifiką.

RE 20(4)

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo
klasės
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Patalpos
Evakavimo(si) keliai (koridoriai,
laiptinės, kitos patalpos ir pan.)
vertinami uţ evakuacinio išėjimo iš
patalpos, kai jais evakuojasi nuo
15 iki 50 ţmonių
Evakavimo(si) keliai (koridoriai,
laiptinės, kitos patalpos ir pan.)
vertinami uţ evakuacinio išėjimo iš
patalpos, kai jais evakuojasi 50 ir
daugiau ţmonių
Patalpos, kuriose gali būti iki
15 ţmonių
Patalpos, kuriose gali būti nuo
15 iki 50 ţmonių
Patalpos, kuriose gali būti nuo
50 iki 600 daugiau ţmonių
Patalpos, kuriose gali būti 600 ir
daugiau ţmonių
Techninės nišos, šachtos, taip pat
erdvės virš kabamųjų lubų ar po
dvigubomis grindimis ir pan.
Asg, Bsg kategorijų gamybos ir
sandėliavimo patalpos
Cg, Dg, Eg kategorijų gamybos ir
sandėliavimo patalpos
Rūsiai ir buitinio aptarnavimo
patalpos

8.5

Konstrukcijos

sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
grindys
sienos ir lubos
grindys
šildymo
įrenginių
patalpų grindys

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis
I
II
III
statybos produktų degumo klasės
B–s1, d0(2)

C–s1, d0

RN

BFL–s1

DFL–s1

RN

A2–s1, d0(3)

B–s1, d0(2)

C–s1, d0

A2FL–s1

BFL–s1

CFL–s1

C–s1, d0
DFL–s1
B–s1, d0(2)
BFL–s1
A2–s1, d0(3)
BFL–s1
A2–s1, d0
A2FL–s1
B–s1, d0

D–s2, d2(1)
RN
C–s1, d0
DFL–s1
B–s1, d0(2)
BFL–s1
B–s1, d0
BFL–s1
D–s2, d2

RN
RN
RN
RN
C–s1, d0
CFL–s1
B–s1, d0
BFL–s1
RN

A2FL– s1
A2–s1, d0
A2FL–s1
B–s2, d2
DFL–s1
B–s1, d0
DFL–s1

DFL–s1
B–s1, d0
A2FL–s1
D–s2, d2
DFL–s1
B–s1, d0
DFL–s1

RN
B–s1, d0
A2FL–s1
D–s2, d2(1)
–
B–s1, d0(1)
DFL–s1

A2FL–s1

A2FL–s1

A2FL–s1

Priešgaisrinis vandentiekis

Vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos įrengiamos nuo ţiedinio vandentiekio. Atsiţvelgiant į
pastato charakteristiką, kiekvienam aukštui projektuojame suţiedintą priešgaisrinį vandentiekį taip,
kad kiekvienas taškas būtų gesinamas dviem čiurkšlėmis po 2.7 l/s. Numatyti gaisriniai čiaupai su
plokščiomis ţarnomis, kurių skersmuo 52mm., ilgis 20 m, ne maţesniu nei 11 mm uţdorinio purkšto
skersmeniu. Vandens uţtikrinimui numatomas priešgaisrinis rezervuaras ir reikalingi vandens klimo
įrenginiai.
8.6

Pastato žaibosaugos sistemos

Pagal STR STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo ţaibo. Išorinė statinių apsauga nuo ţaibo“
Numatyta aktyvinis ţaibo priėmiklis.
8.7

Gaisrinė signalizacija
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Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema skirta pirminiam, ankstyvam gaisro kilimo šaltinio
aptikimui patalpose bei įspėjimo signalo perdavimui kitoms inţinerinėms sistemoms. Pastatuose
numatoma adresinio tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.
8.8

PERSPĖJIMO APIE GAISRĄ IR EVAKAVIMO(SI) VALDYMO SISTEMOS

Pastate numatoma įrengti perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemas (toliau –
PGEVS), vadovaujamasi LST EN 60849, LST EN 54 serijos standartu.
Pasirenkama ketvirto lygio PGEVS kuri uţtikrins:
Naudojamas kalbinis ir (arba) garsinis ţmonių perspėjimas pastate, pusiau automatiniai šviesos
signalai (švieslentės, rodyklės, ţenklai ir kiti įrenginiai), kurie įsijungia suveikus kalbinei pusiau
automatinei informavimo sistemai. Judėjimo krypties šviesinės rodyklės turi įsijungti atskirai
kiekvienai zonai ir uţtikrinti galimybę valdyti ţmonių judėjimą maţiausiai dviem kryptimis
kiekvienoje horizontalių evakavimo(si) kelių atkarpoje.
Šviesinių rodyklių įjungimo schema turi turėti galimybę valdyti evakavimą(si) gaisrui uţblokavus
vieną iš pastato evakuoti(s) skirtų laiptinių.
8.9

Kitos gesinimo sistemos

Serverinės ir mokslinės įrangos patalpose (ţr. Uţsakovo reikalavimų Dalis B) patalpoje būtina
suprojektuoti stacionariąją gaisrų gesinimo sistemą FHC (fluoro angliavandenilio) dujomis sistemą.

9

Projektuojamo pastato energinio naudingumo sertifikato įvertinimas
Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro energinio naudingumo sertifikatas

skaičiuotas remiantis Statybos techniniu reglamentu „STR 2.01.09:2005 Pastatų energinis
naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“.
Skaičiavimams priimti rodikliai:
Atitvara

Suminė šiluminė varţa,
m2K/W

Šilumos perdavimo
koeficientas, W/(m2K)

Sienos
Stogas
Grindys ant grunto
Su išore besiribojanti perdanga
Langai ir vitrinos
Durys su tambūru
Durys be tambūro

4,5
6,5
2
3,3
0,83
1,43
0,45

0,22
0,15
0,5
0,3
1,2
0,7
2,2

Pastato šildymui naudojamas
šilumos šaltinis
Karštas vanduo ruošimo
sistema ir reguliavimo būdas
Vėdinimo sistemos duomenys

Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas, radiatoriai su
termostatiniais ventiliais
Pastato šilumos punktas, automatinis reguliavimas
Mechaninio vėdinimo sistema su rekuperacija, elektrinės
dalies galingumas 2,5 W/m2, naudingumo koeficientas 0,6.
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Suskaičiavus gauta kvalifikacinio rodiklio C vertė 0,76, kas atitinka B energinio naudingumo
klasę.
Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Skaičiuojamosios
energijos sąnaudos m2
Energijos sąnaudų apibūdinimas
pastato naudingojo ploto
per metus, kWh/m2metai
Šilumos nuostoliai per pastato sienas
15,06
Šilumos nuostoliai per pastato stogą
2,56
Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su 0,09
išore
Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu:
-per grindis ant grunto
1,62
-per šildomo rūsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu
5,09
Šilumos nuostoliai per pastato langus
17,85
Šilumos nuostoliai per pastato išorines įėjimo duris,
0,11
neįskaitant nuostolių dėl durų varstymo
Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius
3,82
Šilumos nuostoliai dėl išorinių įėjimo durų varstymo
3,77
Energijos sąnaudos pastato vėdinimui
31,51
Šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorės oro infiltracijos 5,13
Šilumos pritekėjimai į pastatą iš išorės
-16,30
Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastate
-21,12
Elektros energijos suvartojimas pastate
18,00
Energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti
10,53
Pastato suminės energijos sąnaudos neįvertinus šildymo
77,74
sistemos efektyvumo
Pastato suminės energijos sąnaudos įvertinus šildymo
78,74
sistemos efektyvumą

10 Eksploatacinių kaštų įvertinimas
10.1 Energijos taupymo priemonių įvertinimas šildymui vėdinimui, vėsinimui
Pastate numatomos įvairios šilumos ir elektros sąnaudas maţinančios priemonės:
1. Visi vėdinimo agregatai numatyti su šilumos atgavimo įranga. Numatyti rotaciniai
(higroskopiniai, leidţiantys sugrąţinti dalį šalinamo oro drėgmės) ar atskirų srautų šilumos
atgavimo įrenginiai.
2. Visi vėdinimo agregatų ventiliatoriai numatyti su pastovios srovės varikliais (EC tipo varikliai).
EC tipo varikliai, lyginant su paprastais varikliais, taupo papildomai iki 15% elektros
energijos. Plius tai leidţia daug tiksliau reguliuoti ventiliatoriaus apsisukimus nei varikliai su
daţnio keitikliais. Tokiu būdu labai smarkiai sumaţėja vėdinimo įrenginio gabaritai ir energijos
sąnaudos.
3. Daugumos patalpų vėdinimui numatyti CO2 davikliai, kurie uţtikrina optimalų oro kiekį
vėdinimo sistemose ir, esant daliniam patalpų uţimtumui, maţina šilumos, šaldymo ir elektros
sąnaudas
A1B2C3
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4. Serverinės išmetamos šilumos panaudojimas grindiniam ar sieniniam paneliniam šildymui
ţiemos metu ar karšto vandens ruošimui. Panaudojama iki 150kW šiluminės energijos.
5. Šildymo ir aušinimo sistemos numatomos kintamo vandens debito, o cirkuliaciniai siurbliai su
daţnio keitiklias, kas kleidţiai ţymiai sumaţinti elektros sąnaudas siurbliams dalinio uţimtumo
ar dalinio šildymo ir šaldymo metu.
6. Šaldymo mašinų išmetamos šilumos panaudojimas karšto vandens ruošimui ir šilumos tiekimui
vėdinimo agregatams, esant sausinimo reţimui. Panaudojama iki 300 kW šilumos.
7. Visos sistemos jungiamos į PVS, kas leidţia organizuoti ir optimizuoti viso pasato
mikroklimato palaikymą pagal poreikius
8. Langams, orientuotiems į pietų pusę numatytos išorinės ţaliuzės, maţinančios šaldymo poreikį.
Sutaupoma iki 204 kW šaldymo galios
9. Pastatas susideda iš atskirų korpusų, orientuotų šiaurės - pietų kryptimi, sudarančių natūralų
dirbtinį šešėlį esant rytinei ar vakarinei saulei, labiausiai apšviečiančiai langus. Architektūriniai
sprendiniai maţina šalčio poreikį, tuo pačiu ir elektros sąnaudas pastate.
10. Jokių saulės energijos panaudojimo priemonių nėra numatoma, nes pakanka šaldymo mašinų
išskiriamos šilumos, kad padengti šilumos poreikį vasaros metu.
11. Patalpų šaldymui naudojant šalčio sijas sutaupoma iki 35% reikalingos šaldymo galios, kas
sudaro apie 194 kW.
12. Wise sistemos panaudojimas vėdinimui taupo 30%-35% energetinių sąnaudų (šildymo,
vėdinimo, šaldymo). Kas sudaro 350 kW šildymui; 262kW šalčio per vėdinimo sistemą; 75 kW
šalčio sijų galios; 45% elektros naudojamos vėdinimui.
13. Panaudojama šalčio mašinų generuojama šiluma vasaros laikotarpiu, karšto vandens ruošimui.
Panaudojama apie 250 kW šilumos.
14. Geoterminio šildymo-vėsinimo, panaudojant ţemės šilumą-šaltį, galimybės būtų nagrinėjamos
techninio projekto rengimo metu. Geotermis šildymas efektyviausias esant ţemiems šilumnešio
parametrams – iki 40-45 oC, o gręţinių šilumos mainai priklauso nuo geologijos. Kol nėra
padaryti geologiniai tyrimai (mums neţinoma), spręsti apie geoterminio šildymo-vėsinimo
pranašumus konkurso ruošimo metu yra per anksti. Įvertinat tai, kad ţematemperatūrinėms
šildymo sistemoms jau yra numatomas šilumos panaudojimas iš serverinių, techninio projekto
metu atlikus tikslius šilumos poreikių skaičiavimus, galėtų paaiškėti geoterminio šildymo
prasmingumas. Ţinoma, gręţinius naudoti šalčio tiekimui vasaros metu į šaldymo sijas yra
labai efektyvu, tačiau realias galimybes svarstyti siūlytume tik po geologinių tyrimų.
10.2 Elektrotechninės dalies energijos ir materialinių lėšų taupymas
Įrengiant dirbtinį apšvietimą, naudojama didelio šviesos našumo dujošvyčių šviesos šaltiniai. Naudoti
šviestuvus su elektroniniais aukšto daţnio balastais. Naudojant elektroninius balastus gaunamas 10% didesnis
šviesos srautas, tuo pačiu 10% sumaţėja energijos
sąnaudos. Kadangi elektroninių balastų galios nuostoliai yra maţesni, tai tuo pačiu jie į aplinką išskiria
maţiau šilumos. Sumaţėjus šviestuvo temperatūrai, pailgėja lempų tarnavimo laikas. Įvertinus visas aukščiau
paminėtas aplinkybes, elektroniniai balastai leidţia sutaupyti 25% energijos. Patalpų apšviestumas turi būti
normatyviniuose dokumentuose nurodyto dydţio. Didesnės apšviestumo reikšmės taikytinos tik technologinėms
patalpoms pagal Uţsakovo uţduotį.
Dekoratyviniam apšvietimui taikomos energiją taupančios technologijos: šviečiantys diodai, šviesolaidţiai ir
pan.
Apšvietimo valdymas pakankamai lankstus, naudojamas pritemdymas per 1-10 V valdomus aukšto daţnio
elektroninius balastus šviestuvuose. Tačiau palaikomas atitinkamuose teisės dokumentuose numatytas
minimalus apšviestumas. Apšvietimo įrenginių elektros sąnaudos priklauso nuo apšvietimo valdymo. Didelių
bendrų plotų ir erdvių šviestuvai valdyti centralizuotai iš PVS (pastato valdymo sistemos) centrinio kompiuterio,
apsaugos ar budinčiojo posto. Bendrų (lankytojams skirtų) tualetų bei sanitarinių mazgų apšvietimo
valdymas taip pat centralizuotas. Investicijų kaštus galima sumaţinti tinkamai parinkus apsaugos ir valdymo
aparatų koordinacijos klasę. Nuo energijos šaltinio nutolusiuose elektros tinklo ruoţuose tikslingiausia naudoti
ţemesnės koordinacijos klasės aparatus.
Projektuojant sunkaus paleidimo, didelės galios (virš ~5kW) siurblių, skirtų darbui pastovaus debito
kontūruose, valdymo schemas, numatomi švelnaus paleidimo įrenginiai. Parenkant įvairių inţinerinių sistemų
(ŠVOK, vandens pakėlimo, jei reikia) elektros variklius, būtina siekti, kad parenkamų įrenginių galia būtų
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optimali, o variklių greitį būtų galima reguliuoti pagal poreikį. Šių inţinerinių sistemų elektros variklių valdymui
naudojami daţnio keitikliai. Tai taip pat sąlygoja elektros energijos sąnaudų maţinimą.

10.3 Eksploatacinių kaštų paskaičiavimas
Eksploatacinių kaštų pavadinimas

Vėdinimo sąnaudos šildymui šildymo
sezonu metu
Vėdinimo sąnaudos elektros
varikliams per metus
Šaldymas
Šildymui

Fakt.
Sunaud.
MWh

Energet.
tarifai,
LTL/kWh

Eksplotac.
kaštai per
metus, LTL

Eksplotac.
kaštai per 5
metus, LTL

899

0,257

231.044 Lt

1.155.222 Lt

657

0,45

295.812 Lt

1.479.060 Lt

113
1976

0,45
0,257

50.898 Lt
507.935 Lt

254.488 Lt
2.539.674 Lt

Viso:

1.085.689 Lt

5.428.444 Lt

Skaičiavimams priimti išeities duomenys:
Šildymo sezono trukmė, paromis

196

Vėdinimas dirba per mėnesį darbo dienas

22

Vėdinimas dirba per šildymo sezoną darbo dienas

144

Vėdinimui šilumos reikia prie -23 C, kW per 1 h

2009

Ţemutinė šildymo sezono skaičiuotina temperatūra, C

-23

Vidutinė šildymo sezono temperatūra , C

-1

Šildymo sezono metu oras paduodamas, C

20

Vėdinimui šilumos reikia prie -0,9 C, kW per 1 h

976

Vėdinimas dirba per darbo dieną, h

10

Šaldymo sezono trukmė, paromis

110

Vėdinimas dirba per šaldymo sezoną darbo dienas

81

Vėdinimui šaldymo galios reikia prie 26 C, kW per 1 h 1755
Ţemutinė šaldymo sezono skaičiuotina temperatūra, C

26,1

Vidutinė šaldymo sezono apkrova

0,6

Vėdinimas per metus dirbs darbo dienas

264

Vėdinimo elektros sąnaudos kW per 1h

294

Šaldymo poreikis prie 26C, kW

2100

Šaldymo mašinos ESSER

6,61
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11 Inžinerinės/technologinės įrangos garantinio ir pogarantinio periodo aptarnavimo
sąlygos
11.1 Vandentiekis nuotekų šalinimas
a.

Metiniai aptarnavimo kaštai 31.440,00 Lt. be PVM
b. Reagavimo laikas 12 val
c. Atlikimo laikas, sprendţiant problemas, priklauso nuo produkto, iki 5 darbo dienos
d. Garantinis terminas 12 mėn.

11.2 Šildymas, vedinimas, kondicionavimas
a.

Metiniai aptarnavimo kaštai 77.200,00Lt. be PVM
b. Reagavimo laikas 12 val
c. Atlikimo laikas, sprendţiant problemas, priklauso nuo produkto, apie vieną savaitę
d. Garantinis terminas 12 mėn.

11.3 Traukos spintos
a.

Metiniai aptarnavimo kaštai 24.000,00 Lt. be PVM
b. Reagavimo laikas 12 val
c. Atlikimo laikas, sprendţiant problemas, apie vieną savaitę
d. Garantinis terminas 12 mėn.

11.4 Šilumos gamyba ir tiekimas
a.

Metiniai aptarnavimo kaštai 5.300,00 Lt. be PVM
b. Reagavimo laikas 12 val
c. Atlikimo laikas, sprendţiant problemas, priklauso nuo produkto, apie vieną savaitę
d. Garantinis terminas 12 mėn.

12 Pastabos
Aiškinamajame rašte aprašomos konkrečių gamintojų schemos, gaminiai, įrenginiai, medţiagos
pasirinktos kaip geriausiai atspindinčios numatomų pastato inţinerinių sistemų lygį ir technines
charakteristikas.
Konkretūs sprendiniai ir gamintojai prisilaikant pasiūlyme išdėstytų principų bus parinkti rengiant
techninį ir darbo projektus.
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