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SM380M
Nacionalinis Fiziniǐ ir Technologijos Mokslǐ Centras

ARCHITEKTǋRA
Apie projektą
Kuriamas integruotas mokslo, studijǐ ir verslo Slơnis. Plơtojant šƳ SlơnƳ siekiama racionaliai
išdơstyti ir sukoncentruoti mǌsǐ šalies mokslo ir studijǐ sistemos potencialą. Slơnis suteiks
geriausias moksliniǐ tyrimǐ sąlygas skirtingǐ taþiau giminingǐ sriþiǐ VU, VGTU bei atitinkamǐ
Institutǐ mokslininkams. Skirtingǐ mokslo sriþiǐ jungimas po vienu stogu padơs plơsti lokaliǐ
tyrimǐ lauką Ƴ tarpdisciplininĊ sferą.

NFTMC bus viena iš svarbiausiǐ Slơnio sudedamǐjǐ. Centras susidơs iš: administraciniǐ, mokslo
darbuotojǐ kabinetǐ, auditorijǐ, bendro naudojimo patalpǐ, techninio aptarnavimo patalpǐ kuriose
sumontuota pastato inžinierinơs sistemos, laboratoriniǐ zonǐ, kuriose bus mokslinơs tiriamosios
patalpos, laboratorijos, technologinơs patalpos su specifiniais reikalavimais ir aukštais švarumo
klasơs reikalavimais, kriogeninơs saugyklos, privažiavimo keliǐ, pơsþiǐjǐ takǐ ir automobiliǐ
stovơjimo aikštelơs.
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Ʋvadas
Akivaizdu, kad vystant integruotą mokslo, studijǐ ir verslo SlơnƳ svarbu sukurti jo ƳvaizdƳ jau
pirmame vystymo etape. Gerą ƳvaizdƳ jau dabar galơtǐ pradơti kurti naujas Slơnio branduolys su
stipriu identitetu. Toks branduolys taptǐ pastebimu traukos centru ir skatintǐ bǌsimas investicijas.
Identifikuoti naują branduolƳ padơtǐ kokybiška viešoji erdvơ- aikštơ, kuri numatyta detaliajame
plane tarp trijǐ statomǐ/projektuojamǐ pastatǐ. Taþiau to nepakanka.
Stipriam identitetui svarbu, kad
aikštơs ribas artikuliuotǐ aukšto
architektǌrinio lygio pastatai.
Todơl turinti savo veidą
architektǌra yra strategiškai
prasminga pridơtinơ kiekvieno
projekto vertơ, taip pat svarbi kaip
ir inžinerinơ ar technologinơ pusơ.
Projektuodami NFTMC siekơme:
-naujo ir pažangaus tokio tipo
pastato identiteto,
-ryšio su gamtine aplinka,
-aiškaus ir savito charakterio
santykyje su statoma VU
biblioteka ir bǌsimu Gyvybơs
mokslǐ centru.

Vientisumas
Sudơtingos konfigǌracijos sklype
bandome generuoti paprastą L
formos pastatą su aiškia gatviǐ
užstatymo linija.
Šią formą perforuojame
kiemeliais.
(Svarbu- vienas iš kiemeliǐ yra
sankryžos kampe, tuo bǌdu
reaguojame Ƴ VU biblioteką, t.y.
kuriame lokalǐ erdvinƳ
atsitraukimą nuo šio ekspresyvaus
pastato, kuris tarsi nori turơti
daugiau laisvos erdvơs aplink
save)
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Aplinka
Kodơl Fizikos, Chemijos institutai turơtǐ palikti patalpas miesto centre ir keltis Ƴ pakraštƳ?
Ar yra be mokslinơs integracijos kiti privalumai apsigyvenant šioje vietoje?
Didžiausiu privalumu laikytina
puiki gamtinơ
aplinka ir galimybơ kurti jaukią
(„kaip namie“) pastato struktǌrą.

Urbanistinis integralumas
Apart ryšio su gamtine aplinka taip pat svarbus
NFTMC Ƴvaizdžio aspektas yra jo ryšys su
visuomene. Nors savo prigimtimi bǌdamas
specifišku ir uždaru, pastatas gali ir turi komunikuoti
su socialine aplinka.
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Su visuomene pastatas komunikuoja per
aikštĊ, su gamtine aplinka- per kiemelius.
Pastate dirbantys žmonơs yra tarsi
tarpinơje bǌsenoje- tarp miesto ir gamtos.

Teritorijos struktǌra, gerbǌvis
Teritorija yra apaugusi miškais, todơl integruodami pastatą Ƴ supanþią aplinką, kiek Ƴmanoma
išsaugome esamus pušynǐ plotus.
Be to pasirenkame tokƳ pastato
komponavimo principą, kad tarsi
paþiu
pastatu
formuojame
landšaftišką struktǌrą.

Miškas bus valomas, atsơjama veja, Ƴrengiami pơsþiǐjǐ miško takai. Visa tai vyks tvarkomos
teritorijos ribos.

Žmoniǐ srautai teritorijoje
Pơsþiǐjǐ srautus organizuojame pagal
detaliajame plane numatytus principus.
ýia projektuojamo branduolio aikštơ
sujungiama pơsþiǐjǐ taku su senuoju
branduoliu.
Ši aikštơ numatoma kaip svarbi
pơsþiǐjǐ srautus paskirstanti erdvơ, iš
jos ir patenkama i NFTMC pastatą.
Privažiavimams
projektuojama
jungiamoji gatvơ tarp Nemenþinơs pl.
Ir
Saulơtekio
alơjos,
kurioje
numatomos
kelios
atviros
koncentruotos automobiliǐ parkavimo
aikštelơs,
tarnausianþios
naujojo
branduolio reikmơms. Vieną iš jǐ
projektuojame ir ji bus statoma kartu
su NFTMC.
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Pastato funkcinơ schema
NFTMC pastate turi susijungti trys skirtingos mokslinơs institucijos, skirtingǐ profiliǐ ir poreikiǐ
laboratorijos, Ƴ tai atsižvelgiame ir deriname juos tarpusavyje.
ýia pateikiame principinĊ diagramą, kurioje matome, kad
per atriumą galime nubrơžti dvi menamas
linijas,
atskirianþias FTMC nuo VU ir Fizikus nuo Chemikǐ. Tai
reiškia, kad nors ir patalpintos Ƴ bendrą struktǌrą, šios
institucijos gali funkcionuoti kaip atskiri vienetai.

VGTU laboratorijoje bus vykdomi gruntǐ tyrimai, todơl
šioms patalpoms numatomas dar vienas tiesioginis
patekimas iš lauko pro garažo tipo vartus.
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Pastatas
Siekơme kurti
šiuolaikišką, taupantƳ
energiją, ergonomišką, draugišką aplinkai bei
stimuliuojantƳ
tarpdisciplininius
ryšius
mokslo ir aukštǐjǐ technologijǐ pastatą.
Pastatas turơtǐ atspindơti XXI amžiuje
naudojamas statybos, medžiagǐ bei Ƴrangos
technologijas.
Statinys vientisas taþiau suskaidytas Ƴ 8
besijungianþias maždaug 3 tǌkst. kv.m. ploto
keturaukštes sekcijas. Skaidymo tikslasvidaus erdviǐ jaukumas ir integracija Ƴ
gamtinĊ aplinką.

Žmoniǐ srautai pastate
Srautus paskirsto pastato atriumas- tai tarsi
nedidelơ dengta aikštơ.

Iš atriumo Ƴ dvi puses (Fizikai-Chemikai) veda
alơja/pasažas, kuriame interjerinơ erdvơ persilieja
per keletą aukštǐ.

Iš pasažo patekame Ƴ skirtingas pastato sekcijas,
kuriose judơjimas organizuojamas rato principu.
Judơdami apie laboratorijǐ zoną, žmonơs visąlaik
mato žaliuosius kiemelius. Kabinetǐ zona kiek
nuošaliau.
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Liftai

Pastate projektuojamas 1 krovininis liftas ir 4
keleiviniai liftai. Liftai jungiami prie
atsarginio energijos maitinimo šaltinio. Lifto
interjero apdaila atspari pažeidimams (net
vandalizmui). Pastatas ir jo Ƴrenginiai
pritaikyti žmonơms su negalia bei greitai
žmoniǐ evakuacijai gaisro atveju. Keleiviniai
liftai aptarnauja visus centro aukštus.
Krovininis liftas aptarnauja visus centro
aukštus. Liftǐ aliarmai turi bǌti perduodami
pastato valdymo sistemai.
Liftǐ parametrai:
Krovinio lifto keliamoji galia: > 2000 kg.
Krovinio lifto matmenys: >2800x3200 mm.
Krovininio lifto greitis: > 0,6 m/s.
Keleiviniǐ liftǐ keliamoji galia: > 630 kg.
Keleiviniǐ liftǐ greitis: 1,0 m/s.

Alơja/pasažas
Sekcijos viduje apjungtas L formos alơja, o išorơje atskirtos viena nuo kitos kiemeliais.
Alơja/ pasažas su virtuvơlơmis, pasitarimǐ kambariais, poilsio arba atviromis darbo zonomis, wc.
ýia gali pabendrauti skirtingǐ sriþiǐ mokslininkai, magistrantai.
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Holas-atriumas
Pastatas yra su vienu pagrindiniu Ƴơjimu pro kurƳ patenkama Ƴ Ƴơjimo holą. Ši zona
nekontroliuojama, iš þia gaunama pirminơ informacija apie NFTMC, þia Ƴ kavinĊ/valgyklą gali Ƴeiti
sveþiai. Iš holo patenkama Ƴ atriumą, kuris yra jungianþioji reprezentacinơ pastato erdvơ. Apie
atriumą dơstomos Iš atriumo pasiskirstome po funkciškai ir technologiškai atskirtas pastato dalis
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Inžinerinơs komunikacijos, techninơs patalpos
Numatomas inžinerinis aptarnavimas- kiekviena
sekcija
aptarnaujama
atskiru
techniniu
bloku/platforma, esanþia ant sekcijos stogo, tuo
bǌdu mažinami aptarnavimo atstumai.
Platformos pridengiamos metalo ažǌru ir tampa
išraiškingais pastato siluetą formuojanþiais
architektǌriniais elementais.

Inžineriniai tinklai suvedami Ƴ individualias šachtas,
priklausanþias kiekvienai sekcijai. Atskiros sekcijos
inžineriškai tampa nepriklausomos nuo kitǐ.

Techninơs/Ƴvadǐ patalpos numatomos pastato centre,
bǌdu optimizuojami atstumai iki vartotojǐ. Tinklǐ
Ƴvedimui ir kontroliuojanþiǐ išorơs institucijǐ prieigai
numatome neilgą kolektoriǐ, vedantƳ iš žaliojo
kiemelio Ƴ Ƴvadǐ patalpą.

tuo

Techninơs patalpos bus Ƴrengiamos racionaliai ir
taip, jog jose tilptǐ visa aptarnaujamai
laboratorijai reikalinga techninơ Ƴranga, ją bǌtǐ
lengva aptarnauti ir prižiǌrơti.
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Švarios laboratorijos, dujos
Pagrindinơs, aukštos švarumo klasơs
laboratorijos yra cokoliniame aukšte. Šioje
pastato dalyje numatoma sumontuota
sudơtinga mokslinơ Ƴranga ir jai aptarnauti
bei funkcionuoti reikalinga inžinerija.
Kadangi šiose laboratorijose darbas vyksta
su specialiais drabužiais, numatomi
sanmazgai, dušo patalpos ir drabužinơs
darbuotojams.
Netoli švariǐ laboratorijǐ dalies yra
kriogeninơ saugykla/laboratorija. Prie
kriogeninơs saugyklos yra privažiavimas
krovininiams
automobiliams
spec.rezervuarǐ užpildymui.
Taip pat specialiosios dujos balionais bus
pristatomos Ƴ pastato laboratorijas.
Dujǐ balionǐ, cheminiǐ medžiagǐ, Ƴrangos
ir kt. pristatymui Ƴ pastatą yra numatytas
atskiras Ƴơjimas su rampa, šalia kurio
projektuojamas krovininis liftas.

Laboratorijos ir jǐ pagalbinơs patalpos
Laboratorijos užima sekcijos vidurinĊ dalƳ
ir
grupuojamos
apie
pagrindinĊ
komunikacijǐ šachtą. Iš laboratorijǐ
matomi žalieji kiemeliai, nuo kiemeliǐ jas
skiria Ƴstiklinti praơjimai.
Numatomos pagalbinơs/technines patalpos,
„support“ zona, kur bus montuojama
laboratorijoms reikalinga techninơ Ƴranga.
Šios patalpos dơstomos sekcijǐ centruose
šalia šachtǐ. „Support“ zonai numatome
atskirą aptarnavimo koridoriǐ.
„Support“ zonos dydis ir konfigǌracija gali
kisti priklausomai nuo konkreþios
laboratorijos poreikiǐ.
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Ergonomika
Patalpos viename aukšte yra išdơstytos viename lygyje, be nuolydžiǐ koridoriuose. Laboratorinơse
patalpose nơra kolonǐ, kurios trukdo Ƴrangos pastatymui, technologiniams procesams ar darbuotojǐ
judơjimui.

Patalpǐ aukštis
Pagal konkurso sąlygas laboratorijǐ patalpǐ aukštis nuo grindǐ iki lubǐ („švarus“) bus ne mažesnis,
negu 3,0 m. Šis matmuo yra imamas tarp bet kurios kliǌties (tokios kaip sijǐ, vamzdžiǐ ar
apšvietimo tvirtinimo elementǐ) bei užbaigtǐ grindǐ lygio. Tuo tikslu patalpǐ aukštis tarp
grindǐ/grindǐ šiame pasiǌlyme paimtas 4,5 m, paliekant 1,5 m konstrukcijai ir komunikacijoms.

Planavimo lankstumas
Galimas skirtingas laboratorijǐ išplanavimas,
skaidymas, jungimas pagal poreikius.
Taip pat galimas skirtingas kabinetiniǐ patalpǐ
grupavimas.

Atriumas
Atriumas tarnauja ne tik kaip jungiamoji interjerinơ erdvơ, bet tampa natǌralios pastato konvekcijos
židiniu. Vyksta toks procesas: šaltas lauko oras per orlaides priteka Ƴ patalpą, þia sušyla, patenka Ƴ
atriumą, kyla Ƴ viršǐ ir per pravirus stoglangius pasišalina.
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Apdailos medžiagos
Medžiagos paprastos, natǌralios, tuo bǌdu ilgaamžơs- betonas, stiklas, metalas. Apdaila
(uždengimai) naudojama tik ten ir taip, kaip to reikalauja technologiniai procesai. Visur kiturmatomi elementai ir jǐ tvirtinimo detalơs.

Fasadai
Laboratoriniai pastatai pasižymi dideliu šilumos pertekliumi, þia aktuali tampa atitvarǐ vơsinimo
problema. Todơl sprĊsdami fasadǐ klausimus didelƳ dơmesƳ skyrơme ne tik jǐ estetikai, bet ir
perkaitimo problemai.
Siǌlome kombinuotą patalpǐ šešơliavimo sistemą:
1) dalis sienǐ išorơs dengiama ventiliuojama
ažǌrine metaline struktǌra,

2) kita sienǐ dalis Ƴstiklinama paliekant
praơjimus šalia stiklo, o patalpas Ƴstiklinant dar
kartą- tuo bǌdu šalia atitvarǐ sukuriame
praơjimǐ zonas „oro pagalves“, kuriose galimas
kitas temperatǌrinis režimas,

3) po kiemeliais neprojektuojame patalpǐ, galima sodinti pakankami didelius medžius, kuriǐ šešơlio
efektyvumas be kita ko tinkamai kinta kartu su metǐ laikais.
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Automobiliǐ stovơjimo aikštelơ
Projektuojama automobiliǐ stovơjimo aikštelơ 300 lengvǐjǐ automobiliǐ.
Dalis jos užima VU infrastruktǌros teritoriją, kurioje pagal detalǐjƳ planą buvo numatytas
autoparkingas, kita dalis kiek Ƴlenda Ƴ NFTMC reglamentinĊ teritoriją.

Automobiliǐ saugykla projektuojama nešildoma. Numatomas lietaus nuvedimas.
Saugyklos aukštis, kaip reikalaujama sąlygose, iki konstrukcijǐ ne mažesnis kaip 2,0 m.
Numatomi automatiniai, valdomi per atstumą automobiliǐ saugyklos užtvarai, apšvietimui- energiją
taupanþios lempos. Visos stovơjimo vietos aiškiai sužymơtos. NeƳgaliǐjǐ vietos yra patogiose,
lengvai pasiekiamose vietose. Kur reikalinga Ƴrengiamos greiþio mažinimo priemones (pvz. ,,greiþio
mažinimo kalnelis“), atliekamas aiškus logiškas keliǐ ženklinimas. Visos judơjimui pavojingos
konstrukcijos automobiliǐ saugykloje numatomos nudažyti specialiu, gerai matomu tamsoje,
Ƴspơjamuoju ženklinimu. Bordiǌrai bus projektuojami suapvalintom briaunom, atskiriami keliai,
aikštelơs nuo pơsþiǐjǐ ir žaliǐjǐ plotǐ.
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Taip pat projektuojama 200 dviraþiǐ stovơjimo vietǐ (pažymơta Ƴstriža linija autoparkingo
brơžinyje). Numatomi taškai, kuriuose galima bǌtǐ Ƴkrauti elektros akumuliatorius
elektriniams/hibridơms transporto priemonơms. Šios vietos bus Ƴrengiamos su atskira apskaita.

Jungiamoji gatvơ
Saulơtekio alơją ir Nemenþinơs plentą pagal detalǐjƳ planą numatyta sujungti nauja gatve. Dalis jos
jau Ƴrengta. Kita dalis (jungtis su Nemenþinơs plentu) bus projektuojama ir Ƴrengiama kartu su
NFTMC projektu. Projektuojant bus vadovaujamasi detaliajame plane numatytais sprendiniais.
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VIDAUS INŽINERINƠS SISTEMOS
1. BENDRIEJI DUOMENYS IR PROJEKTAVIMO SĄLYGOS
1.1 Pagrindiniǐ projektavimą reglamentuojanþiǐ normatyviniǐ dokumentǐ sąrašas


STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vơdinimas ir oro kondicionavimas“;



STR 2.09.04:2008 ,,Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui”;



STR 2.05.01:2005 ,,Pastatǐ atitvarǐ šiluminơ technika”;



STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninơs paskirties statiniai”;



STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinơ sauga”;



Gaisrinơs saugos pagrindiniai reikalavimai;



STR

2.02.07:2004

,,Gamybos

Ƴmoniǐ

ir

sandơliǐ

statiniai.

Pagrindiniai

reikalavimai.”;


STR 2.02.08:2005 ,,Automobiliǐ saugyklǐ projektavimas”;



STR 2.01.09:2005 ,,Pastatǐ energetinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas.”;



STR 1.01.06:2002 ,,Ypatingi statiniai”;



RSN 156-94 “Statybinơ klimatologija”;



HN 33:2007 “Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninơs paskirties pastatuose bei jǐ aplinkoje”;



HN 69:2003 ,,Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminơ aplinka darbo patalpose.
Parametrǐ normuojamosios reikšmơs ir matavimo reikalavimai”;



HN 42:2009 ,,Gyvenamǐjǐ ir visuomeniniǐ pastatǐ patalpǐ mikroklimatas”;



HN 32:2004 ,,Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai.”;



HN 23:2007 ,,Kenksmingǐ cheminiǐ medžiagǐ koncentracijǐ ribinơs vertơs darbo
aplinkos ore”;



HN 35:2007 ,,Didžiausia leidžiama cheminiǐ medžiagǐ (teršalǐ) koncentracija
gyvenamosios aplinkos ore”;



HN

121:2008

,,Kvapǐ

koncentracijos

ribinơs

vertơs

gyvenamuosiuose

ir

visuomeninơs paskirties pastatuose bei jǐ sklypuose”;


HN 122:2006 ,,Rǌkymo patalpǐ (vietǐ) Ƴmonơse, Ƴstaigose ir organizacijose Ƴrengimo
ir eksploatavimo reikalavimai”;



LST EN 12828:2003 ,,Pastatǐ šildymo sistemos. Vandeniniǐ šildymo sistemǐ
projektavimas“;
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LST CEN/TR 12101-5:2007 en ,,Dǌmǐ ir šilumos valdymo sistemos. 5 dalis. Dǌmǐ



ir šilumos ištraukiamosios ventiliacijos sistemǐ funkciniǐ rekomendacijǐ ir
skaiþiavimo metodǐ gairơs.”;
LST EN 12101-2:2003 ,,Dǌmǐ ir šilumos kontrolơs sistemos. 2 dalis. Natǌraliǐ



dǌmǐ ir šilumos ištraukiamǐjǐ ventiliatoriǐ techniniai reikalavimai“;
LST EN 12101-3:2002 ,,Dǌmǐ ir šilumos kontrolơs sistemos. 3 dalis. Dǌmǐ ir



šilumos ištraukiamǐjǐ ventiliatoriǐ techniniai reikalavimai“;
LST EN 13053:2006 en ,,Pastatǐ vơdinimas. Oro ruošimo Ƴrenginiai. Ʋrenginiǐ,



komponentǐ ir sekcijǐ vardiniai parametrai ir eksploatacinơs charakteristikos”;
LST EN 12599:2001/AC:2005 ,,Pastatǐ vơdinimas. Atiduodamǐ naudoti sumontuotǐ



vơdinimo ir oro kondicionavimo sistemǐ bandymo metodikos ir matavimo metodai“;
LST EN 14336:2004 ,,Pastatǐ šildymo sistemos. Vandeniniǐ šildymo sistemǐ



Ƴrengimas ir priơmimas eksploatuoti“;

1.2 Architektǌriniai sprendimai
Naujai projektuojamas mokslo paskirties pastatas – Nacionalinis fiziniǐ ir technologijos
mokslǐ centras. Šalia projektuojamojo pastato numatoma 2 lygiǐ atvira automobiliǐ saugykla
(toliau – Automobiliǐ saugykla).
Duomenys apie projektuojamąjƳ pastatą pateikiami žemiau lentelơje:
Lentelơ Nr.1
Pavadinimas

Nacionalinis fiziniǐ ir technologijos mokslǐ centras

Pastatas pagal paskirtƳ (pogrupis)

Mokslo paskirties (8.11)

Pastatas priskiriamas statiniǐ grupei

Mokslo paskirties (P.2.11)

Statybos rǌšis

Nauja statyba

Pastato aukštǐ skaiþius

3 + 1 (cokolis)

Užstatymo plotas, m2

8510

Pastato tǌris, m3

134 703

Žmoniǐ skaiþius (skaiþiuotinas) pastate

apie 1 000

1.3 Vidiniai šilumos išsiskyrimai
Žemiau lentelơje pateikiami preliminarǌs vidiniai šilumos išsiskyrimai. Projektuojant reikia
patikslinti kokią Ƴrangą tieks užsakovas ir kokie žmoniǐ kiekiai bus kabinetuose.
Lentelơ Nr.2
Patalpǐ paskirtis
Kabinetǐ patalpos*

Apšvietimas, W/m2
10-15

Elektros prietaisai,
W/m2
30-35
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Laboratorijos
Vestibiulis bendrosios patalpos
Koridoriai
* – bendrasis ir taškinis apšvietimas kartu.

10-15
15
5-10

30-50
5
5

1.4 Žiemos ir vasaros lauko oro parametrai vertinti skaiþiavimuose
Žemiau lentelơje pateikiami žiemos ir vasaros lauko oro parametrai Vilniaus mieste:
Lentelơ Nr. 3
Parametras
Žiemą
Vasarą
Temperatǌra
-23 qC
+26,1qC*
Entalpija
-21,9 kJ/kg
53,2 kJ/kg
* - netaikoma tikslios kontrolơs laboratorijǐ patalpoms

1.5 Rekomenduojami vidaus oro tem. parametrai pagal atskiras patalpǐ grupes
Lentelơ Nr. 4
Patalpos paskirtis
Biurǐ patalpos
Laboratorijos*
Koridoriai
Tualetai
Techninơs patalpos

žiemą
22±1.5 qC
22±1.5 qC
20±1.5 qC
20±2 qC
12±2 qC

vasarą
24±1.5 qC
24±1.5 qC
Nekontroliuojama
Nekontroliuojama
Nekontroliuojama

* - laboratorijose su specialiais reikalavimais bus palaikomi atitinkamai reikalaujami vidaus
oro parametrai

1.6 Lauko oro kiekiai vơdinimui
Lentelơ Nr. 5
PATALPOS PAVADINIMAS
TIEKIAMAS
ŠALINAMAS
Kabinetǐ patalpos *
10 l/s·žm.
10 l/s·žm
2
Laboratorijos**
4 l/s·m
4 l/s·m2
Pasitarimǐ kambariai
10 l/s· m2.
10 l/s· m2
Koridoriai
0.8 l/s·m2
pagal balansą
Viešosios erdvơs (holai, magistrantǐ
2 l/s·m2
2 l/s·m2
darbo vietos ir pan.)
WC
7.5 l/(s·m2)
Techninơs patalpos
0.85 l/(s·m2)
* - atitinkamai kiekvienam kabinetui perskaiþiuojama pagal žmoniǐ skaiþiǐ.
** - laboratorijose sumontuotos traukos spintos vertinamos papildomai priklausomai nuo jǐ kiekio,
našumo ir vienalaikio veikimo koeficiento.
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2. MECHANINƠS SISTEMOS
2.1 Šildymo sistemos
Šildymo bǌdas ir prietaisai laiptinơse, koridoriuose, viešosiose erdvơse ir biurǐ patalpose
Naujai projektuojamajame pastate bus numatytas šildymas radiatoriais tiek biuruose, tiek kitose
patalpose. Biurǐ dalyje ir koridoriuose radiatoriai bus montuojami po langais, laiptinơse ir
techninơse patalpose pagal vietos sąlygas. Visi radiatoriai bus montuojami su termostatiniais
ventiliais ir prijungiami iš apaþios (biurǐ dalyje) arba iš šono (techninơse patalpose ir pan.).
Viešosiose erdvơse, ten kur tai bus racionalu, bus numatyta radiatoriai arba ventiliatoriniai
konvektoriai.
Šildymo bǌdas ir prietaisai laboratorijǐ korpusuose
Laboratorijǐ patalpose numatyta, kad patalpos bus šildomos oru naudojant kintamo oro kiekio
blokus VAV su šildymo papildoma sekcija. VAV Ƴrenginiǐ darbas bus valdomas priklausomai nuo
traukos spintǐ darbo režimo (Ƴjungus traukos spintas bus didinamas tiekiamojo oro kiekis Ƴ
laboratorijos patalpas taip, kad išlaikyti balansą tarp tiekiamojo ir šalinamojo oro).
Elektrinis šildymas
Šildymo elektriniais radiatoriais bus stengiamas nenaudoti, nebent ekonomiškai tai bǌtǐ racionalu.
Elektriniai radiatoriai bus numatyti serverinơse ir elektros skydinơse bei kitose patalpose, kur
vandeniniai šildymo radiatoriai negali bǌti naudojami dơl patalpose vykdomos veiklos specifikos.

Bazinơ šilumos tiekimo sistema
Bus numatyta nepriklausoma nuo šilumos tinklǐ hidraulinio režimo šildymo sistema su
plokšteliniais šilumokaiþiais. Šilumos punktas bus Ƴrengtas cokoliniame aukšte. Šilumos punktas
bus projektuojamas taip, kad atskirti šilumos tiekimo linijas ir/arba atskirai apskaityti tiekiamos
šilumos kiekƳ kiekvienam iš centro vartotojǐ organizacijǐ:
x Pastato administracija;
x VU;
x FTMC;
x VGTU;
Siekiant taupyti pastato energijos sąnaudas pereinamuoju mơtǐ laikotarpiu (rudens ir pavasario
sezonai, kai lauko oro temperatǌra yra ne žemesnơ nei -5oC) šiluminơs energijos gamybai
numatoma naudoti orinius šilumos siurblius (žr. platesnƳ aprašymą vơsinimo dalyje). Šilumos
siurbliai bus numatyti ruošti šilumnešƳ vơdinimo sistemoms, karštam vandeniui bei pagal galimybes
radiatorinio šildymo sistemai. Pastato valdymo sistema automatiškai parinks šilumos tiekimo šaltinƳ
siekiant maksimalaus ekonominio efekto nežeminant komforto lygio pastate.
Pagrindiniai privalumai instaliuojant vanduo-oras tipo šilumos siurblius:
x Mažesnơs investicijos palyginus su gruntas-vanduo tipo šilumos siurbliais;
x Nereikalinga Ƴrenginơti kolektoriǐ ar grĊžti grĊžinius žemơje;
x Paprastas instaliavimas;
x Tylus šilumos siurblio darbas;
x Aukštas ilgalaikio veikimo efektyvumo koeficientas (ESEER >3 );
x Ʋrenginiai pilnai pritaikyti duomenǐ ir komandǐ perdavimui iš ir Ƴ pastato valdymo sistemą;
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Visi magistraliniai vamzdynai vedžiojami šachtose, atšakos iki kolektoriniǐ dơžuþiǐ bus paklotos
koridoriuose, o atšakos nuo kolektoriniǐ dơžuþiǐ iki šildymo prietaisǐ vamzdynas klojamas ant
perdangǐ arba virš pakabinamǐjǐ lubǐ. Visi vamzdynai kur tai bǌtina bus izoliuojami šilumine
izoliacija (techniniai parametrai bus pateikiami projektuojant).
Šildymo sistemǐ stovǐ pravedimo šachtos bus tikslinamos projektuojant. Stovai bus montuojami iš
juodo metalo vamzdynǐ, o atšakos iš plastiko vamzdynǐ.
Projektuojant skirstomuosius tinklus, nuo šilumos punkto iki atskirǐ šildymo sistemǐ, bus taikoma
kintamo srauto sistema. Tokios sistemos eksploatavimas yra ekonomiškai pagrƳstas, kadangi
sistemoje cirkuliuoja tik toks šilumnešio kiekis, kokio reikia užtikrinti pastato šildymo poreikius
konkreþiu laikotarpiu. Numatyti atskiri šilumos tiekimo kontǌrai radiatorinio šildymo sistemoms ir
vơdinimo Ƴrenginiǐ šildymo sekcijǐ prijungimui.
Bendrojo naudojimo patalpǐ šiluminơs energijos suvartojimas nustatomas pagal komercinio
skaitiklio esanþio šilumos punkte rodmenis, Ƴvertinant suminius kontroliniǐ skaitikliǐ duomenis.
Kontroliniai šilumos apskaitos skaitikliai statomi kiekviename aukšte prie šildymo stovǐ atšakǐ
stambiems vartotojams. Duomenys iš kontroliniǐ šilumos skaitliukǐ surenkami automatiškai ir
perduodami Ƴ pastato valdymo sistemą.
Šilumnešio temperatǌriniai parametrai bus tikslinami projektuojant, taþiau preliminariai
maksimaliai numatoma šilumnešio temperatǌra 70-50oC radiatorinio šildymo sistemoje (kai
naudojamas šilumnešis iš šilumos punkto, o kai bus naudojami šilumos siurbliai, tai šilumnešio
temperatǌrinis režimas bus automatiškai parinktas pagal šilumos siurblio darbo režimą) ir 80-60oC
vơdinimo Ƴrenginiǐ kontǌre
Ties Ƴơjimais Ƴ pastatą projektuojamos oro užtvaros su vandeniniu arba elektriniu (kur tai
ekonomiškai tikslinga) šildymu. Oro užtvaros su vandeniniu šildymu jungiamos prie bendro
šilumos tiekimo kontǌro ir aprǌpinamos dviejǐ eigǐ reguliavimo vožtuvais.

2.2 Vơsinimas
Biurǐ patalpǐ vơsinimas
Dơl sơkmingai parinktos pastato fasado konstrukcijos, biurǐ patalpos gaus mažesne šiluminĊ
apkrovą, o tai leidžia instaliuoti mažesnƳ vơsinimo galingumą bei numatyti ekonomišką vơsinimo
principą panaudojus vơsinimo sijas.
Šiuo atveju siǌloma instaliuoti aktyvines vơsinimo sijas, t.y. sijos skirtos ir šviežio oro padavimui Ƴ
patalpą ir patalpos oro vơsinimui (kaip tai parodyta paveiksluose žemiau):
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Paveikslas Nr. 1 Principinơ vơsinimo sijos schema
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Paveikslas Nr. 2 Oro srautǐ pasiskirstymas naudojant vơsinimo sijas
Pagrindiniai privalumai naudojant aktyvines vơsinimo sijas:
x Nedidelis sijos aukštis (nereikia didelơs erdvơs virš pakabinamǐ lubǐ);
x Išvengiama staigaus vơsaus oro kritimo (geresnis temperatǌrinis komfortas), geresnis oro
paskirstymas patalpoje;
x Aukštesni šaltnešio parametrai, todơl mažesnơ apkrova šaldymo Ƴrenginiams, bei
proporcingai mažesnơs elektros sąnaudos;
x Nơra jokiǐ judanþiǐ detaliǐ (t.y. varikliǐ kaip ventiliatoriniuose konvektoriuose), todơl
šaldymo sija visai nenaudoja elektros energijos;
x Lengva aptarnauti, praktiškai nơra gendanþiǐ detaliǐ;
x Nereikia kondensato nuotekǐ linijǐ;
x Nereikia papildomǐ difuzoriǐ ar groteliǐ šviežio oro padavimui;
x Tylus darbas, nes nơra jokiǐ varikliǐ;
Viešosiose patalpose ir kavinơje numatyti kasetiniai ventiliatoriniai konvektoriai, nes þia
planuojamos didesnơs šiluminơs apkrovos ir greitesnis šiluminơs apkrovos keitimasis.
Kaip centriniai vơsinimo Ƴrenginiai bus instaliuojami oras-vanduo tipo šilumos siurbliai, kurie
šiltuoju metǐ laiku ruoš šaltnešƳ, o pereinamuoju metǐ laiku ruoš šilumnešƳ. Taip pat šaltnešiui
ruošti bus naudojamas skysþiu aušinami vandens šaldymo agregatai su išorinơmis aušyklơmis,
kurios bus pastatyta greta techniniǐ patalpǐ ant stogo. Lauke statomos aušyklơs taip pat bus
naudojamos „free cooling“ funkcijai atlikti (žr. Aprašymą žemiau).
Numatoma Ƴrengti bendrą šaltnešio gamybos sistemą, kuri bus valdoma iš pastato valdymo sistemos
taip, kad gauti optimalǐ sąnaudǐ lygƳ ruošiant šaltnešƳ, t.y bus vertinama:
x Vidaus Ƴrenginiǐ poreikiai;
x Optimalios šaltnešio temperatǌros parinkimas ;
x „Free cooling“ funkcijos Ƴjungimas;
x Šilumos nuo vơsinimo sistemos atgavimo valdymas (karštam buitiniam vandeniui ruošti);
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Šaltnešis tiekiamas iš centrinơs vơsinimo sistemos Ƴ patalpas bus vanduo, o tarp aušyklơs ir vandens
vơsinimo agregato pirminiame kontǌre cirkuliuos etilenglikolio 30% tirpalas. Vandens šaldymo
agregatǐ ir šilumos siurbliǐ parinkimui pagrindiniai parametrai bus ESEER ir IPLV , kurie parodo
agregato darbo efektyvumą viso sezono metu, o ne tik esant maksimaliai apkrovai.
Antrinio kontǌro siurbliai – kiekvienas po 50% maksimalaus poreikio - komplektuojami su dažnio
keitikliais, valdikliais ir slơgiǐ skirtumo jutikliu. Siurbliǐ valdymas grindžiamas pastovaus slơgiǐ
skirtumo palaikymu ties labiausiai nutolusiu vartotoju. Visi šalþio ơmimo Ƴrenginiai aprǌpinami
dviejǐ eigǐ šaltnešio kiekio reguliavimo vožtuvais, o šaldymo sijoms šaltnešis ruošiamas
papildomame automatiniame maišymo mazge. Vơsinimo sistemǐ stovǐ pravedimo šachtos bus
tikslinamos projektuojant. Stovai bus montuojami iš juodo metalo vamzdynǐ, o atšakos iki
vơsinimo Ƴrenginiǐ iš plastiko vamzdynǐ.
Baziniai šaltnešio temperatǌros parametrai antriniame vơsinimo kontǌre:
x

Vơsinimo sijoms 12-16oC

x

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

Antriniu kontǌru tiekiamojo šaltnešio temperatǌra reguliuojama automatiškai priklausomai nuo
vidaus ir lauko oro parametrǐ.
Stabiliam šaldymo mašinǐ darbui užtikrinti pirminiuose kontǌruose bus Ƴrengtos buferinơs talpos,
kuriǐ tǌris atitiks sistemos poreikius.
Sistemǐ papildymo ir hidrostatinio slơgio palaikymo reikmơms parenkami rankiniai siurbliai su
talpomis. Visos šaltnešio tiekimo sistemos turi bǌti užpildomos termofikaciniu vandeniu.
Atskiriems vartotojams ar smulkiǐ vartotojǐ grupơms bus numatyti kontroliniai šaltnešio kiekio
skaitikliai. Bendrojo naudojimo patalpǐ šaltnešio suvartojimas nustatomas pagal centrinio skaitiklio
šalþio stotyje rodmenis, Ƴvertinant suminius kontroliniǐ skaitikliǐ duomenis. Skaitikliai turi bǌti
priimti su nuotoliniu nuskaitymu.
„Free cooling“ funkcija
Projektuojant vơsinimo sistemą bus Ƴvertinta ir numatyta, kad, esant tam tinkamoms sąlygoms (kaip
nurodyta žemiau), vơsinimo sistema galơtǐ tiekti atvơsintą šaltnešƳ Ƴ vơsinimo sistemą nenaudojant
centriniǐ vơsinimo Ƴrenginiǐ.
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Pav. Nr.3 Principine „free cooling“ sistemos schema
Esant lauko oro temperatǌrai žemiau nei 12 oC ir projektuojant sistemą su išorinơ aušykle, numatyta
„free-cooling“ vơsinimo bǌdo galimybơ. Tuomet, lauko oro vơsa aušyklơse tiesiogiai panaudojama
vandens-etilenglikolio tirpalo aušinimui. Per tarpinƳ vanduo-etilenglikolis/vanduo šilumokaitƳ
žemos temperatǌros šaltnešis vanduo tiekiamas Ƴ vơsinimo sistemą, taip aplenkiant ir nenaudojant
šaldymo mašinos kompresoriǐ. Toks vơsinimo poreikis atsiranda pereinamuoju metǐ laiku,
ypatingai esant saulơtai dienai. Ventiliatoriǐ našumas ir šaltnešio temperatǌra reguliuojama
automatiškai, o pastato valdymo sistema pagal iš anksto paruoštą programą parinks optimalius
šaltnešio parametrus ir darbo režimus konkreþiam atvejui taip, kad bǌtǐ minimaliai vartojama
elektros energija (eksploataciniǐ sąnaudǐ minimizavimas).
Pasyvus vơsinimas
Prie pasyvaus vơsinimo priskiriamas ir vơsinimas tiesiogiai lauko oru atidarant nakþiai langus.
Tokiu bǌdu per naktƳ pastato konstrukcijos yra atvơsinamos ir jose akumuliuojama vơsinimo
energija taip sumažinant patalpǐ vơsinimo poreikƳ dienos metu (ypatingai rytinio piko metu, kai
saulơ yra žemoje trajektorijoje ir didelis infraraudonǐjǐ spinduliǐ kiekis patenka Ƴ patalpas pro
langus) dơl ko sumažơja sąnaudos eksploatuojant vơsinimo sistemas.
Kadangi pastato centrinơ dalis turi didelius stoglangius bei atriumą tai naktiniam vơsinimui bus
naudojamas lauko oro cirkuliacija iš patalpos tiesiai Ƴ atriumą (kaip tai parodyta paveiksle Nr.4).
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Paveikslas. Nr. 4
Naktiniam vơsinimui siǌlome naudoti ir antrąjƳ variantą (kaip tai parodyta paveiksle Nr.5), kai vơsus
lauko oras patenka Ƴ patalpą ir iš jos pasišalina per atidarytus langus fasade. Toks bǌdas bus
naudojamas koridoriuose kurie tiesiogiai nesusisiekia su centrines pastato dalimi (dơl durǐ ar pan.),
kurioje yra atriumas ir su varstomais stoglangiais.

Paveikslas. Nr. 5
Šis variantas rekomenduotinas ekonomine prasme, nes:
x Nenaudojama elektros energija ventiliatoriaus varikliui;
x Nebǌtina užtikrinti oro pertekơjimą iš vienǐ patalpǐ Ƴ kitas.
x Nedidelơ papildoma investicija, kadangi naudojami tie patys varstomi langai, kurie
naudojami ir dǌmǐ šalinimui.
Konkreþiai šiuo atveju Ƴvertinus patalpǐ vidaus oro parametrus ir palyginus su lauko oro
atitinkamais parametrai naudotinas naktinis vơsinimas lauko oru bus atliekamas kaip nurodyta
žemiau:
x Atriume atidaromas kupolas ir langai Ƴ atriumo pusĊ, patalpos vơsinamos pratekant vơsiam
lauko orui pro patalpas ir pasišalinant pro atriumo stoglangius;
x Išoriniame fasade atidaromi vidiniai langai, o patalpos vơsinamos cirkuliuojant lauko orui.
Valdant natǌralaus vơdinimo ir vơsinimo procesą papildomai bus vertinami ir vietinơs
meteorologinơs stoties parodymai (vơjo stiprumas, lietaus bǌsena ir pan.).
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2.3 Karšto vandens ruošimas
Karštas buitinis vanduo pastato poreikiams ruošiamas šilumos punkte. Instaliuojama cirkuliacinơ
karšto vandens sistema visame pastate.
Kiekvienam stambiam karšto vandens vartotojui bus numatyta atskira karšto vandens apskaita,
kurios duomenys bus automatiškai perduodami pastato valdymo sistemai (žr. PVS aprašymą).
Pagrindiniai karšto vandens vartotojai numatomi tokie:
x Pastato administracija;
x Kavinơ su virtuve;
x Viešieji WC;
x VU (laboratorijos ir biurai);
x FTMC (laboratorijos ir biurai);
x VGTU (laboratorijos ir biurai).

2.4 Vơdinimo sistemos
Vơdinimo Ƴrenginiai (biurǐ ir viešǐjǐ erdviǐ dalis)
Vơdinimo Ƴrenginiai aprǌpinami tiekiamojo ir šalinamojo oro ventiliatoriais, filtrais (F5 arba F7
tiekiamojo ir G4 šalinamojo oro pusơje), rotaciniu šilumokaiþiu su higroskopiniu paviršiumi bei
šildymo ir vơsinimo sekcijomis. Vơdinimo Ƴrenginio darbas grindžiamas tiekiamojo oro
temperatǌros korekcija užduotose ribose pagal šalinamojo oro temperatǌrą.
Tikslǌs kiekvienos sekcijos parametrai skirti užtikrinti ekonomišką Ƴrangos eksploatavimą (SFP,
oro judơjimo greiþiai, šaltnešio ir šilumnešio slơgio perkryþiai vơsinimo ir šildymo sekcijose ir
energinio efektyvumo klasơ.) nustatomi projektavimo metu. Preliminariai planuojama, kad Ƴrenginiǐ
SFP parametras neviršys 2,5 kW/(m³/s), o energetinio naudingumo klasơ atitiks ne žemesnei nei B
klasei keliamus reikalavimus.

Paveikslas. Nr. 6„Vơdinimo Ƴrenginio struktǌra biurǐ daliai“
Vơdinimo Ƴrenginiai (laboratorijǐ dalis)
Vơdinimo Ƴrenginiai aprǌpinami tiekiamojo ir šalinamojo oro ventiliatoriais, filtrais (F5 arba F7
tiekiamojo ir F7 šalinamojo oro pusơje), atskirtǐjǐ srautǐ rekuperatoriumi bei šildymo ir vơsinimo
sekcijomis. Vơdinimo Ƴrenginio darbas grindžiamas tiekiamojo oro temperatǌros korekcija
užduotose ribose pagal šalinamojo oro temperatǌrą.
Tikslǌs kiekvienos sekcijos parametrai skirti užtikrinti ekonomišką Ƴrangos eksploatavimą (SFP,
oro judơjimo greiþiai, šaltnešio ir šilumnešio slơgio perkryþiai vơsinimo ir šildymo sekcijose ir
energinio efektyvumo klasơ.) nustatomi projektavimo metu. Planuojama, kad Ƴrenginiǐ SFP
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parametras neviršys 2,5 kW/(m³/s), o energetinio naudingumo klasơ atitiks ne žemesnei nei B klasei
keliamus reikalavimus.
Oras iš laboratorijose esanþiǐ traukos spintǐ šalinamas atskiromis centralizuotomis oro šalinimo
sistemomis sudarytomis iš filtrǐ sekcijos, šilumos atgavimo šilumokaiþio ir ventiliatoriaus.
Ventiliatoriaus našumas bus valdomas dažnio keitikliu priklausomai nuo traukos spintǐ veikimo
našumo. Siekiant maksimaliai taupyti sąnaudas patalpǐ šildymui numatyta šilumos atgavimo
sekcija, kurios pagalba bus naudojama šilumos energija atgauta iš šalinamojo nuo traukos spintǐ
oro, tiekiamojo oro pašildymui. Centrinio laboratorijǐ vơdinimo Ƴrenginio ir centralizuotos oro
šalinimo sistemos šilumos atgavimo sekcijos bus sujungtos lygiagreþiai.
Vơdinimo Ƴrenginiai (viešosios)
Vơdinimo Ƴrenginiai aprǌpinami tiekiamojo ir šalinamojo oro ventiliatoriais, filtrais (F5 arba F7
tiekiamojo ir G4 šalinamojo oro pusơje), rotaciniu rekuperatoriumi, oro maišymo sekcija bei
šildymo ir vơsinimo sekcijomis. Vơdinimo Ƴrenginio darbas grindžiamas tiekiamojo oro
temperatǌros korekcija užduotose ribose pagal šalinamojo oro temperatǌrą.
Tikslǌs kiekvienos sekcijos parametrai skirti užtikrinti ekonomišką Ƴrangos eksploatavimą (SFP,
oro judơjimo greiþiai, šaltnešio ir šilumnešio slơgio perkryþiai vơsinimo ir šildymo sekcijose ir
energinio efektyvumo klasơ.) nustatomi projektavimo metu. Preliminariai planuojama, kad Ƴrenginiǐ
SFP parametras neviršys 2,5 kW/(m³/s), o energetinio naudingumo klasơ atitiks ne žemesnei nei B
klasei keliamus reikalavimus.
Šviežio oro kiekis viešosioms erdvơms bus reguliuojamas pagal CO2 davikliǐ parodymus, kadangi
tai pagrindinis parametras nurodantis oro kokybĊ. Toks valdymo bǌdas leis optimaliai išnaudoti
energijos resursus oro šildymui ir vơsinimui, nes iš lauko bus imama tik tiek oro kiek jo reikia
viduje esantiems žmonơms jaustis komfortiškai.
Sanitariniai mazgai (WC), pagalbinơs patalpos
Oras iš sanitariniǐ mazgǐ ir pagalbiniǐ patalpǐ (pvz. valytojǐ patalpa) šalinamas atskiromis oro
šalinimo sistemomis. Oras tiekiamas iš gretimǐ koridoriǐ pro pertekơjimo groteles duryse arba pro
specialiai suformuotą plyšƳ durǐ apaþioje.
Automobiliǐ saugykla
Kadangi dviaukštơ automobiliǐ saugykla yra atviro tipo, tai mechaninio vơdinimo ir dǌmǐ šalinimo
sistemos nebus projektuojamos.
Kavinơ ir virtuvơs patalpos
Vơdinimo Ƴrenginiai aprǌpinami tiekiamojo ir šalinamojo oro ventiliatoriais, filtrais (F5 arba F7
tiekiamojo ir G4 šalinamojo oro pusơje), plokšteliniu rekuperatoriumi bei šildymo ir vơsinimo
sekcijomis. Vơdinimo Ƴrenginio darbas grindžiamas tiekiamojo oro temperatǌros korekcija
užduotose ribose pagal šalinamojo oro temperatǌrą.
Tikslǌs kiekvienos sekcijos parametrai skirti užtikrinti ekonomišką Ƴrangos eksploatavimą (SFP,
oro judơjimo greiþiai, šaltnešio ir šilumnešio slơgio perkryþiai vơsinimo ir šildymo sekcijose ir
energinio efektyvumo klasơ.) nustatomi projektavimo metu. Preliminariai planuojama, kad Ƴrenginiǐ
SFP parametras neviršys 2,5 kW/(m³/s), o energetinio naudingumo klasơ atitiks ne žemesnei nei C
klasei keliamus reikalavimus. Numatoma atskira oro šalinimo sistema nuo virtuviniǐ gaubtǐ, o šios
sistemos šalinamojo oro kiekis bus kompensuojamas tiesiogiai paduodant šviežią orą Ƴ virtuvơs
patalpas bei numatant dalinƳ oro pertekơjimą iš kavinơs patalpǐ. Tokiu bǌdu bus išvengta kvapǐ
sklidimo bei užtikrintas tiekiamojo-šalinamojo oro balansas.
Vơdinimo agregatai bei atskiri oro šalinimo ventiliatoriai montuojami ant stogo specialiai
numatytose techninơse patalpose (priminis Ƴrangos išdơstymas pateikiamas paveiksle žemiau).
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Pav. Nr. 7 – Vơdinimo Ƴrenginiǐ preliminarus principinis išdơstymas techninơse patalpos
Magistraliniai ortakiai montuojami šachtose, o oro paskirstymo ortakiai montuojami koridoriuose ir
tiesiogiai aptarnaujamose patalpose virš pakabinamǐ lubǐ arba kur tokios lubos nebus numatomos –
atvirai.
Oras tiekiamas Ƴ kabinetus pro vơsinimo aktyviąsias sijas (žr. Vơsinimo sistemos aprašymą), o
šalinamas pro groteles. Kitose patalpose oras tiekiamas pro difuzorius arba groteles.
Laboratorijǐ blokuose oras tiekiamas ir šalinamas pro difuzorius ir groteles sumontuotas
pakabinamose lubose. Ten kur to reikalauja laboratorijǐ patalpǐ švarumo klasơ bus instaliuoti
papildomi HEPA tipo aukšto efektyvumo oro filtrai.
Parenkant oro paskirstymo Ƴrenginius (difuzorius, groteles ar plafonus) bus atsižvelgta Ƴ ribinius oro
judơjimo ir triukšmo parametrus – visais atvejais šie parametrai neviršys reglamentuojamǐ ribǐ.
Principinơ vơdinimo sistemos struktǌra (parodomi sprendimai atskirai paimtam pastato plotui)
pateikiama paveiksle Nr.8.
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Pav. Nr.8. Principinơ vơdinimo, vơsinimo ir šildymo prietaisǐ išdơstymo schema.

2.5 Dǌmǐ šalinimas ir viršslơgio sistemos
Antžeminơ pastato dalis
Atlikus pirminĊ pastato architektǌrinĊ analizĊ bei remiantis gaisrinơs saugos koncepcija, pastate
numatomos natǌralios traukos dǌmǐ šalinimo sistemos. Dǌmai bus šalinami pro automatiškai
varstomus stoglangius ar langus. Visi langai bus valdomai automatiškai priklausomai nuo gaisro
židinio padơties pagal tokiam atvejui numatytą valdymo algoritmą.
Priešgaisrinis oro tiekimas ir viršslơgio sistemos
Projektavimo metu bus Ƴvertintas priešgaisrinio oro tiekimo ir viršlơgio sistemǐ galingumas ir
tikslios montavimo vietos.

2.6 Gaisrinio vandentiekio sistema
Antžeminơ pastato dalis
Pastato antžeminơje dalyje numatyta gaisriniǐ þiaupǐ sistema. Gaisriniǐ þiaupǐ pastatymo vieta
numatoma koridoriuose (þiaupǐ dơžes Ƴleidžiant Ƴ nišas ar pertvaras), o tikslios pastatymo vietos
derinamos su architektu tolimesnio projektavimo metu.
Vandens srautas gaisriniams þiaupams numatomas 5,2 l/s.

Kadangi pastatas suskirstytas Ƴ atskirus gaisrinius skyrius, tai šiuo atveju yra numatytos sutankintǐ
sprinkleriǐ užuolaidos ties atriumais, atvirais vidiniais laiptais ir kitose vietose, kur pastato aukštai
(kartu ir gaisriniai skyriai) tarpusavyje susisiekia, taip apsaugant pastatą nuo ugnies išplitimo gaisro
metu. Kitose pastato antžeminơs dalies patalpose sprinklerinio gesinimo sistema nebus
projektuojama.
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Automobiliǐ saugykla
Automobiliǐ saugykloje bus numatyta gesinimo gaisriniais þiaupais sistema. Kadangi automobiliǐ
saugykloje oro temperatǌra gali bǌti neigiama tai bus suprojektuota sausa gesinimo sistema.
Vamzdynǐ tinklas
Projektuojamos vidaus priešgaisrinio vandentiekio sistemos bus montuojamos iš plieniniǐ
necinkuotǐ vandentiekio vamzdžiǐ ir jungimo daliǐ, arba iš plastikiniǐ A1 ir A2 degumo klasiǐ
statybos produktǐ.
Gaisriniǐ stovǐ tikslios vietos bus tikslinamos ruošiant projektą, preliminarios gaisrinio
vandentiekio stovǐ vietos numatomos specialiose šachtose skirtose inžinerinơms komunikacijoms.
Gaisrinơ siurblinơ
Gaisrinio vandentiekio siurblinơs stotis numatoma sumontuoti pastato cokoliniame aukšte ir skirta
aptarnauti tiek sprinklerinio gesinimo sistemas pastate, tiek automobiliǐ saugykloje, tiek ir gaisriniǐ
þiaupǐ sistemas. Siurbliǐ stotyje bus numatytas atitinkamas kiekis siurbliǐ, vožtuvǐ, srauto reliǐ ir
kita bǌtina Ƴranga. Siurbliǐ stotis bus valdoma automatiškai nuo gaisro signalizacijos sistemos
signalǐ.

2.7 Vidaus vandentiekis ir nuotekǐ šalinimo sistema
Vidaus buitinis vandentiekis
Geriamos kokybơs šalto vandens tiekimas numatytas iš miesto tinklǐ. Prie lauko vandentiekio bus
prisijungta pagal vietinơs vandentiekio tinklus eksploatuojanþios organizacijos išduotas technines
sąlygas, vykdant tose sąlygose pateiktus nurodymus. Vandens kokybơ atitiks higienos normas
(HN24).
Bus Ƴrengtas buitinio vandentiekio Ƴvadas su šalto vandens skaitikliu. Vandentiekio Ƴvadui
sumontuoti numatyta atskira patalpa pastato cokoliniame aukšte. Vandens kokybơ užtikrins šildymo
prietaisǐ, technologinơs bei buitinơs Ƴrangos ilgaamžiškumą. Karštą vandenƳ numatyta ruošti
šilumos punkte Ƴrengiant pastate karšto vandens cirkuliacinĊ sistemą. Elektriniai boileriai karšto
vandens ruošimui bus naudojami tik tose patalpose, kur tai ekonomiškai tikslinga.
Projektuojami vandentiekio magistraliniai stovai numatomi montuoti šachtose (vietą tikslinti
projektuojant). Vamzdynai bus iš juodo metalo cinkuotǐ vamzdžiǐ arba plastikiniai (PP).
Visi statybos produktai, kurie bus naudojami vandentiekio sistemos montavimui, turơs statybos
produktǐ „CE“ ženklinimą. Vamzdynai ir jǐ jungimo dalys – plieniniai cinkuoti arba plastikiniai,
bus skirti geriamam vandeniui transportuoti.
Vandentiekio vamzdyno izoliavimui skirtos medžiagos ir gaminiai bus gamykloje išbandyti ir turơs
atitinkamą sertifikatą.
Visos izoliacinơs medžiagos bus skirtos tai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis izoliuoti
vamzdynai.
Vandentiekio vamzdynams, kurie bus patalpose, kuriose aplinkos temperatǌra gali bǌti žemesnơ nei
+5 °C, po šilumos izoliacija bus sumontuotas papildomas elektrinis šildymo kabelis.
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Kiekvienam stambiam šalto buitinio vandens vartotojui bus numatyta atskira šalto vandens apskaita,
kurios duomenys bus automatiškai perduodami pastato valdymo sistemai (žr. PVS aprašymą).
Pagrindiniai šalto buitinio vandens vartotojai numatomi tokie:
x Pastato administracija;
x Kavinơ su virtuve;
x Viešieji WC;
x VU (laboratorijos ir biurai);
x FTMC (laboratorijos ir biurai);
x VGTU (laboratorijos ir biurai).
Dejonizuoto vandens vandentiekio sistema
Pastate numatytas atitinkamas kiekis dejonizuoto vandens vartotojǐ (laboratorijǐ patalpos). Šiems
vartotojams bus suprojektuotas atskiras dejonizuoto vandens tiekimo tinklas su atskirais apskaitos
prietaisais pagrindiniams vartotojams. Visa sistema bus montuojama iš plastiko vamzdžiǐ.
Nuotekǐ šalinimas
Buitiniǐ, technologiniǐ bei lietaus nuotekǐ šalinimas numatytas Ƴ miesto buitiniǐ nuotekǐ tinklus,
pagal iš vandentiekio ir nuotekǐ tinklus eksploatuojanþios organizacijos gautas Technines sąlygas.
Išleidžiamos nuotekos atitiks komunalines nuotekas tvarkanþios organizacijos keliamus
reikalavimus.
Nuotekǐ vamzdynams, kurie bus patalpose, kuriose aplinkos temperatǌra gali bǌti žemesnơ nei +5
C, po šilumos izoliacija numatyti sumontuoti elektriniai šildymo kabeliai.

o

Projektuojamos šachtos nuotekǐ stovams iš PVC vamzdžiǐ prie WC (vietą žr., planuose). Virš
stogo bus iškeliamas reikalingas kiekis alsuokliǐ. Kur reikalaujama bus Ƴrengiamos revizijos. Esant
bǌtinybei atskiros vamzdynǐ dalys bus izoliuotos, siekiant sumažinti triukšmo lygƳ.
Vamzdynas, surenkantis nuotekas žemutinơje pastato dalyje, numatytas iš PVC vamzdynǐ.
Laboratorijǐ nuotekǐ sistema
Nuotekǐ šalinimui iš laboratorijǐ bus numatyta atskira nuotekǐ surinkimo ir šalinimo sistema. Ten
kur to reikalaujama bus pastatyti mažǐ koncentracijǐ metalo oksidǐ, acetono ir toluolo
neutralizatoriai ir surinktuvai.
Virtuvơs nuotekos
Numatyta atskira technologiniǐ nuotekǐ sistema maisto gaminimo zonai. Pastato cokoliniame
aukšte arba šalia pastato bus numatyta patalpa arba vieta riebalǐ gaudyklei statyti. Projektuojant bus
atsižvelgta Ƴ riebalǐ gaudyklơs aptarnavimo patogumą eksploatuojant pastatą. Technologiniǐ
nuotekǐ sistema maisto gaminimo zonai bus montuojama iš karšþiui atsparaus plastiko vamzdynǐ.
Lietaus nuotekǐ sistema
Lietaus nuotekos Ƴ lauko vamzdyną bus šalinamos pagal vietinơs vandentiekio tinklus
eksploatuojanþios organizacijos išduotas technines sąlygas, vykdant tose sąlygose pateiktus
nurodymus.
Lietaus ir tirpstanþio sniego vandens nuo pastato stogǐ ir kitǐ dangǐ šalinimas numatytas Ƴ lietaus
nuotekǐ tinklus pagal visas Lietuvos Respublikoje galiojanþias normas bei taisykles ir suderinus su
Užsakovu.
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Lietaus nuotekǐ vamzdynas numatytas iš PVC slơginiǐ vamzdžiǐ, kai lietaus šalinimo stovai
montuojami pastato viduje.
Lietaus nuotekǐ vamzdyno dalis (Ƴlajas, trapus, surinkimo lovius, jei tokiǐ bus, ir pan.), galinþias
užšalti esant neigiamai oro temperatǌrai, numatyta šildyti elektros kabeliais. Lietaus šalinimo
sistemos vamzdynai kertantys automobiliǐ saugyklą bus izoliuoti ir apšildomi elektriniu šildymo
kabeliu.
Bus užtikrinta, kad pastato viduje lietaus nuotekǐ sistemǐ dalys nerasotǐ ir vamzdynas nekeltǐ
triukšmo (jei tokiǐ linijǐ atsirastǐ projektuojant). Izoliacija turi bǌti skirta šaltiems paviršiams
izoliuoti.
Automobiliǐ saugykloje bus numatyta atskira nuotekǐ šalinimo sistema su naftos produktǐ
atskirtuvu. Naftos produktǐ atskirtuvas bus Ƴrengtas vadovaujantis konkretaus gamintojo
reikalavimais ir rekomendacijomis paþioje saugykloje arba šalia jos taip, kad bǌtǐ patogǐ ja
aptarnauti pastato eksploatacijos metu.
Sanitariniai prietaisai
Vadovaujantis LR galiojanþiais Ƴstatymais, užsakovo reikalavimais ir techninio normavimo
dokumentais bus suprojektuoti ir instaliuoti visi reikiami sanitariniai prietaisai.
Bus suprojektuoti ir montuojami ekonomiškai naudojantys vandenƳ ir mechaniškai patikimi
sanitariniai prietaisai.
Praustuvai, pisuarai ir unitazai su bakeliais pagaminti iš fajanso ar porceliano, glazǌruoti. Unitazai su vandens užtvara viduje. Vanduo Ƴ unitazǐ bakelius tiekiamas be garso ir sunaudojant nuplovimui
ne daugiau 6 l vandens. Vandens maišytuvai atitiks praustuvǐ konstrukciją.
Sanitariniai prietaisai bus parenkami suderinus su architektais pastato statybos metu.
Skaiþiavimuose numatyti maišytuvai Oras, o sanitariniai prietaisai IDO arba IFO ekonominơs klasơs
lygio.
Vandens maišytuvai viešǐ sanitariniǐ mazgǐ praustuvams numatomi su sensoriniais jutikliais, visur
kitur maišytuvai su rankine svirtele.
Trapai žemiau žemơs lygio pastato išorơje prie nuotơkǐ vamzdyno bus jungiami per atbulinius
vožtuvus arba paþiǐ trapǐ konstrukcijoje bus Ƴrengtas atbulinis vožtuvas.
Trapǐ grotelơs techninơse patalpose nerǌdijanþio plieno arba plastikinơs. Trapǐ grotelơs
automobiliǐ eismo zonose – ketinơs arba plieninơs. Šiose zonose grotelơs bus parinktos taip, kad
atlaikytǐ transporto apkrovas.

3. VIDAUS ELEKTROS TINKLAI
Projektuojant vidaus elektros tinklus bus Ƴvertinti elektros vartotojǐ galingumai pagal atskiras
vartotojǐ grupes:
x Apšvietimas (darbo vietos, fasadai, viešosios erdvơs, automobiliǐ saugyklos apšvietimas ir
pan.);
x Užsakovo veiklai naudojama Ƴranga (laboratorinơ Ƴranga, biuro technika);
x Kompiuterizuotos darbo vietos;
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x
x
x
x

Vơdinimo sistemos;
Vơsinimo sistemos
Nuotơkǐ vamzdynǐ šildymas;
Kitos pastate naudojamos sistemos.

Taip pat projektuojant ir montuojant bus užtikrintas elektros energijos tiekimas priešgaisrinơms
sistemoms:
x Priešgaisriniai vandens siurbliai;
x Priešgaisrinơs perspơjimo sistemos;
x Avarinis, evakuacinis apšvietimas;
x Vaizdo stebơjimo sistemos, apsauginơ signalizacija.
Ʋvadiniai skydai numatomi cokoliniame aukšte atskiroje patalpoje, o iš jos magistraliniai kabeliai
bus vedami Ƴ technines patalpas ir elektros skydinơs kiekviename pastato korpuse ir aukšte.
Techninơse patalpose skirtose elektros paskirstymo skydinơms, kur bus montuojami tranzitiniai,
elektros energijos apskaitos prietaisai, apšvietimo ir avarinio apšvietimo skydai, ir kabelinơs šachtos
bus kiekviename korpuse ir eis nuo cokolinio iki techninio aukšto, vienoje vertikalơje (tikslinti
projektuojant).
Vidaus elektros paskirstymo tinklai
Elektros kabeliai skirti elektros prietaisǐ ir šviestuvǐ pajungimui kabinetǐ ir laboratorijǐ patalpose
bus klojami koridoriǐ zonoje (virš pakabinamǐ lubǐ, jei tokios bus, sumontuotose latakuose arba
latakuose atvirai, jei pakabinamos lubos nenumatytos), o vedant Ƴ kabinetus klojami vamzdeliuose
sienose arba kanaluose ant sienǐ (bus derinama su architektais ir užsakovais). Jungikliai numatomi
montuoti ant sienǐ prie durǐ. Rozetơs projektuojamos Ƴleistos Ƴ pertvaras, o atskirais atvejais
Ƴleidžiamos Ƴ grindis, ant stulpeliǐ, loviuose ant sienǐ arba komplektuojamos su baldais.
Laboratorijose kiekvienas laboratorinis stalas jungiamas atskira linija.
Kitǐ patalpǐ vidaus elektros tinklas bus projektuojamas atsižvelgiant Ƴ užsakovo reikalavimus.
Vidaus apšvietimas
Evakuacinơse laiptinơse bus naudojami šviestuvai - IP65 2x36W su 1val. akumuliatoriais.
Koridoriuose ir patalpose, kur montuojamos surenkamos 60x60 ar kito tipo pakabinamos lubos,
numatyti šviestuvus montuojamus Ƴ pakabinamas lubas – IP20 4x18W su elektroniniu balastu, o kur
montuojamos gipso lubos, projektuoti analogiškus šviestuvus tik pritaikytus montuoti Ƴ gipso lubas.
Jei bus patalpǐ be pakabinamǐ lubǐ, tai bus numatyti paviršinio montažo arba pakabinami virš
darbo vietǐ šviestuvai. Visais atvejais numatomos elektros energiją taupanþios lempos (T5 ar T8
priklausomai nuo šviestuvǐ tiekơjo specifikacijǐ).
Laboratorijǐ patalpǐ, kurioms nekeliami specialǌs reikalavimai bus instaliuojami analogiški
šviestuvai kaip ir biurǐ patalpoms, o kitur (pvz. „švariose patalpose“ bus šviestuvai pagal
laboratorijos klasơs reikalavimus).
Laiptinơse numatomi ant pertvarǐ montuojami šviestuvai.
Techninơse patalpose numatomi techniniai šviestuvai montuojami ant lubǐ (pvz. šviestuvai su
liuminescencinơmis 34W ar 56W galios lempomis).
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Automobiliǐ saugyklos apšvietimui numatomi techniniai šviestuvai montuojami ant lubǐ (pvz.
šviestuvai su liuminescencinơmis 34W ar 56W galios lempomis), kurie pritaikyti dirbti lauko
sąlygomis ir turi IP65 apsaugos klasĊ.
Visais atvejais šviestuvai numatomi su energiją taupanþiomis liuminescencinơmis lempomis ir
elektroniniais balastais.
Lauko fasado apšvietimas
Lauko fasado apšvietimui bus numatyti IP67 klasơs prožektoriai su metalo halogeninơmis l250W
lempomis arba šviestuvai su LED tipo lempomis (ten kur nepatogus aptarnavimas ar problemiškas
lempǐ keitimas). Šviestuvai bus montuojami ant pastato fasado arba lauke ant atramǐ. Prožektoriai
bus jungiami nuo atskirǐ lauko apšvietimo skydǐ (su sumontuotu automatiniu ir rankiniu valdymu
bei atskira apskaita).
Švieþianþios iškabos
Pastato informacinơ iškaba bus montuojama ant stogo arba fasado (jei tokia bus) bus prijungta prie
atskiro skydo su apskaita. Pati švieþianti reklama arba iškaba šƳ pasiǌlymą neƳtraukta.
Patalpǐ apšviestumas
Pagrindinơse pastato funkcinơs zonose numatyti žemiau nurodyti bazinio apšviestumo lygiai:
Kabinetǐ darbo vietose apšviestumas
Standartinơs laboratorijos
„Švarios zonos“
konkreþius reikalavimus
Koridoriǐ apšviestumas
Konferencijǐ salơ, pasitarimǐ kambariai
Pagalbiniǐ patalpǐ apšviestumas
Automobiliǐ saugyklos apšviestumas
WC
200 Lx
Centrinis holas
Lx
Techninơs patalpos
200 Lx

500 Lx
500 Lx
pagal
200 Lx
500 Lx
150 Lx
150 Lx
300
iki

Apšvietimo valdymas (bendrosios erdvơs)
Lauko ir vidaus bendrǐ erdviǐ (vestibiulis, kai kurie koridoriai ir pan.) apšvietimo valdymas
numatytas iš pastato valdymo sistemos pagal laiko komandas, lauko apšviestumo lygƳ ar pagal kitus
pasirinktus parametrus su galimybe perjungti Ƴ rankinƳ valdymą.
Laiptiniǐ (evakuaciniǐ) apšvietimas jungiamas nuo judesio jutikliǐ, montuojamǐ kiekviename
laiptinơs aukšte. Judesio jutikliai naudojami komplekte su apšviestumo jutikliais arba su pastato
valdymo sistema (tam, kad šviesiu paros laiku neƳsijunginơtǐ).
Stogo Ƴlajǐ šildymas
Ʋlajǐ šildymui numatytas 15/30W/m šildymo kabelis.
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Rezervinis dyzelinis generatorius
Priešgaisrinơms sistemoms reikalinga pirma elektros energijos tiekimo kategorija, kuri užtikrinama
naudojant avarinio rezervavimo dyzelinƳ generatoriǐ. Numatoma statyti pilnai automatizuotą
dyzelinƳ generatoriǐ su sumontuotu kuro baku. Taip pat dyzelinis generatorius bus naudojamas
„švariǐ zonǐ“ vơdinimo Ƴrangai, serveriǐ ir HPC kompiuterio elektros maitinimui užtikrinti praradus
elektros tiekimą iš išoriniǐ elektros tinklǐ.
Generatorius arba keli generatoriai bus pastatyti pastato viduje (pvz. cokoliniame aukšte) arba lauke
šalia pastato, arba ant jo stogo (bus sprendžiama projektavimo metu).

4. SILPNǏJǏ SROVIǏ SISTEMOS
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GASS)
Pastate numatoma Ƴrengti adresinĊ analoginĊ gaisrinơs signalizacijos sistemą. Gaisrinơs
signalizacijos paskirtis – užsidegimo pastebơjimas pradinơje stadijoje, pranešimǐ perdavimas
personalui, atsakingam už evakuaciją ir gaisro gesinimą, pastato inžineriniǐ sistemǐ (vơdinimo,
elektros, eskalatoriǐ, liftǐ, evakuaciniǐ išơjimǐ ir pan.) valdymas. Gaisrinơ signalizacija pagal
galiojanþius normatyvinius dokumentus pastate numatoma visose patalpose.
Numatoma, kad patalpose projektuojamas tik vienas priešgaisriniǐ detektoriǐ lygis. Gaisro
signalizacijos centralơ (-ơs) numatoma patalpoje, kurioje nuolat budi personalas.
Numatyta, kad gaisrinơs signalizacijos sistema gaisro metu turơs galimybĊ valdyti evakuaciniǐ
išơjimǐ duris (elektromagnetinơs spynos, užraktai, atidarymo mygtukai, bei kita evakuaciniǐ durǐ
valdymo Ƴranga jei tokia bus), vơdinimo sistemas ir kitus elektros vartotojus.
Pagal statybos techniniǐ reikalavimǐ reglamentą STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai žmoniǐ su negalia reikmơms“ judơjimui skirtose patalpose ir zonose, žmoniǐ su
negalia sanitariniuose mazguose pavojaus signalui perduoti šviesa, virš evakuaciniǐ durǐ
numatomos impulsinơs raudonos spalvos blykstơs.
Visǐ sistemǐ valdymui bus sudaryta gaisro matrica. Gaisro matrica turi bǌti tikslinama, remiantis
gaisrinơmis normomis. Bendruoju atveju, gaisro signalizacijos sistema turi valdyti kitas
priešgaisrines sistemas suderintu projektuojant principu:
Sistema numatyta prijungti prie kompiuterio su grafinio atvaizdavimo ir sistemos programavimo Ƴranga.
Grafinio atvaizdavimo programinơje Ƴrangoje atvaizduojami visi patalpǐ gaisro detektoriai bei jǐ
bǌsena, numatytas sistemos valdymas, vizualus tekstiniǐ pranešimǐ atvaizdavimas ir kt.

Ʋspơjimo apie gaisrą sistema (ƲGS)
Evakuacinio Ƴgarsinimo sistema tenkina 3-o tipo sistemǐ pagal STR 2.01.04:2004 „Gaisrinơ sauga.
Pagrindiniai reikalavimai" 5-ą priedą reikalavimus.
Ryšiǐ tinklai.
Pastate numatome Ƴrengti 6A kategorijos universalǐ kompiuterinƳ-telefoninƳ tinklą. Numatyta
pasyvinơ ir aktyvinơ tinklǐ Ƴranga. Papildomai numatyti bevielio tinklo prieigos taškai visuose pastato
aukštuose, padengiant visą pastato plotą.
Cokoliniame aukšte serverinơs patalpoje numatoma Ƴrengti ƳvadinĊ komutacinĊ spintą (ƲKS). Ʋ
spintą atvedami telefoninơs bei internetinơs paslaugos tiekơjo duomenǐ srauto kabelis(-iai).
Kiekviename aukšte numatoma atskira komutacinơ spinta vidinio ryšiǐ tinklo Ƴrangai montuoti.
Nuo pastato pagrindinơs serverinơs iki kitǐ komutaciniǐ spintǐ numatyti optiniai duomenǐ perdavimo
kabeliai bei 3 kategorijos daugiaporiais variniǐ gyslǐ kabeliai.
Kiekvienai darbo vietai numatyti trys RJ45 lizdai.Nuo komutaciniǐ spintǐ iki kiekvienos darbo
vietos tiesimi du 6A Cat kabeliai. Kabeliai vedami Ƴ darbo vietą loveliuose. Kabeliai viename gale
komutuojami Ƴ rozetes su 2RJ45 lizdais, o kitame – komutuojami Ƴ komutacines paneles.
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Tikslus telefonijos miesto linijǐ skaiþius, gaunamas interneto paslaugǐ paketas ir kitos
telekomunikacijǐ paslaugos yra derinamos su paslaugǐ teikơjais projektavimo metu.
Apsauginơ signalizacija
Pastato patalpǐ apsaugai numatoma modulinơ apsaugos signalizacijos sistema. Apsauginơ
signalizacijos sistema kontroliuojama:
x Viso pirmo, bei paskutinio aukšto perimetro langai (bei stiklinơs durys) saugomi stiklo dǌžio
detektoriais, kaip didžiausios rizikos zona;
x Viso pirmo bei paskutinio aukšto tǌris saugomas PIR judesio (kituose aukštuose PIR
detektoriai numatomi ties Ƴơjimo zonomis);
x Magnetiniai kontaktai numatyti ant pirmo, antro ir paskutinio aukšto visǐ išoriniǐ durǐ ir
langǐ, taip pat ant techniniǐ patalpǐ durǐ, išeinanþiǐ Ƴ terasas.
Signalizacijos Ƴjungimui/išjungimui numatyti atitinkamą skaiþiǐ LCD klaviatǌrǐ. Sistemos
centralizuotam valdymui numatytas centrinis kompiuteris su visa reikiama programine Ƴranga, kuris
statomas apsaugos poste pirmajame aukšte.
Apsaugos signalizacijos sistema integruojama su Ƴeigos kontrolơs sistema.
Ʋeigos kontrolơs sistema
Ʋeigos kontrolơs sistema integruojama su apsaugos signalizacijos sistema.
Ʋeigos kontrolơs sistema valdomos šios pagrindinơs pastato zonǐ durys:
x patekimas Ƴ laboratorijǐ zoną;
x pagrindinơ serverinơ (HPC kompiuteris);
x cheminiǐ medžiagǐ saugykla;
x pagrindinis Ƴơjimas Ƴ pastatą;
x Ƴơjimas ir išơjimas Ƴ „švarios zonos“ patalpas - šliuzǐ sistema.
Sistema programuojama bei jos bǌseną galimą stebơti apsaugos sistemos kompiuteryje su bendra
programine Ƴranga ir vartotojǐ duomenǐ baze.
Prie pagrindinio Ƴơjimo numatyti pasikalbơjimo sistemą su budinþiuoju, bei galimybe atidaryti duris
iš budơtojo vietos.
Vaizdo stebơjimo sistema
Visame pastate numatyta vieninga vaizdo stebơjimo sistema. Visa vaizdo stebơjimo sistemos
centrinơ Ƴranga montuojama 19“ komutacinơje spintoje ir jungiama per nepertraukiamo maitinimo
šaltinƳ. Vaizdo Ƴrašymo ir signalǐ paskirstymo Ƴranga numatyta pastato serverinơje. Vaizdo Ƴrašymo
Ƴrenginiai – skaitmeniniai. Vaizdo stebơjimui, budơtojo patalpoje numatomas kompiuteris su
galimybe stebơti gyvą ir Ƴrašytą vaizdą iš nutolusios darbo vietos.
Visos vidaus vaizdo kameros spalvoto vaizdo, lauko – „diena/naktis“ tipo su automatiniu ir rankiniu
juodai balto, spalvoto vaizdo perjungimu. Lauko vaizdo kameros, priklausomai nuo aplinkos
sąlygǐ, numatomos korpusuose su pašildymu.
Pagrindinơs stebimo zonos:
x pastato prieigos (perimetras);
x visi bendrieji patekimai Ƴ pastatą;
x visi liftǐ holai.;
x pakrovimo ir iškrovimo rampa;
x serverinơs, HPC prieigos;
x „švarios zonos“ prieigos;
x cheminiǐ medžiagǐ saugojimo prieigos;
x kriogeninơs saugyklos prieigos;
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x
x

patekimai Ƴ laboratorijǐ zoną;
automobiliǐ stovơjimo zona.

Televizijos sistema

Pastate numatyta TV sistema. TV rozetơs Ƴrengiamos: administracinơse ir kavinơs patalpose. Ant
stogo numatyta Ƴrengti plieno konstrukciją antenoms montuoti bei kabeliǐ tiesimo kanalǐ sistema
(vamzdžiǐ sistema).
Konferencijǐ saliǐ Ƴranga
Konferencijǐ salơje numatytas projektorius su nuleidžiamu žirkliniu keltuvu, ekranas su
motorizuota pavara bei signaliniǐ kabeliǐ privedimu pranešơjo vietoje. Patalpoje numatyta
Ƴgarsinimo sistemą.
Uždujinimo signalizacija
Patalpose, kuriose labiausiai tikơtinas dujǐ susikaupimas, numatyti uždujinimo davikliai, kurie
jungiami Ƴ gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

5. PASTATO VALDYMO SISTEMA IR AUTOMATIKA
Pastato valdymo sistema ir automatizavimas
Pastato šildymo, vơdinimo ir oro kondicionavimo Ƴrenginiǐ automatizavimui naudojami laisvai
programuojami valdikliai sujungti Ƴ bendrą tinklą. Tokiu bǌdu galima centralizuotai kontroliuoti
inžinerines sistemas iš pastato valdymo sistemos (PVS) kompiuterio.
PVS kompiuteris statomas atskiroje pagalbinơje arba apsaugos patalpoje pirmajame pastato aukšte
(tiksli vieta suderinama projektuojant).
Pastato valdymo sistema kontroliuos žemiau išvardintǐ sistemǐ darbą:
x Centrinius vơdinimo Ƴrenginius OTS (automatinis temperatǌros valdymas, galimybe keisti
parametrus, sekti atskirǐ Ƴrenginiǐ darbo režimus, nustatyti avarines bǌsenas ir pan.);
x ŠiluminƳ mazgą ir šilumnešio paskirstymo sistemą (tame tarpe bus numatytas ne tik
temperatǌriniǐ režimǐ valdymas, bet ir legioneliozes prevencijos algoritmas);
x Vơsinimo Ƴrenginius ir šaltnešio paskirstymo sistemą (automatiškai bus keiþiamos šaltnešio
temperatǌros priklausomai nuo vidaus ir lauko sąlygǐ taip, kad minimizuoti energijos
sąnaudas bei racionaliai išnaudoti Ƴrenginiǐ darbo resursus);
x Energiniǐ resursǐ apskaitos sistemą (galimybơ ruošti mơnesio ar kito pasirinkto laikotarpio
energijos sąnaudǐ ataskaitas pagal atskirus vartotojus);
x Laiptiniǐ, fasadǐ, lauko ir bendrǐjǐ patalpǐ apšvietimą;
x Natǌralaus vơdinimo ir vơsinimo sistemas;
x Šilumos atgavimo sistemas;
x Buitinio vandentiekio sistema (siurbliǐ apsauga nuo sausos eigos, vandens pastovaus slơgio
palaikymas ir pan.);
x Vidaus elektros tinklo parametrǐ sekimas (Ƴvadiniǐ sroviǐ matavimas, pagrindiniǐ jungikliǐ
padơtis ir pan.)
Pastato valdymo sistema bus numatyta pakankamai lanksti, kad duomenǐ linijomis arba tiesiogiai
priimtǐ ar išduotǐ informacinius signalus tokioms sistemoms ar Ƴrenginiams:
x Gaisro signalizacijos sistema;
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x
x
x
x
x
x
x

Pastato liftǐ valdymo sistema;
Gaisro gesinimo sistemos siurblinơ;
Apsaugos ir Ƴơjimo kontrolơs sistema;
Meteorologinơ stotis (signalai iš šios vietinơs stotelơs naudojami energijos efektyvaus
panaudojimo skaiþiavimui ir valdymo algoritmǐ parinkimui);
Riebalǐ gaudyklơ;
Drenažinơs siurblinơs;
Naftos produktǐ atskirtuvas automobiliǐ saugykloje;

Tokia plati galimybơ surinkti duomenis iš Ƴvairiausiǐ pastato sistemǐ leis eksploatuojant pastatą
minimizuoti sąnaudas ne tik energijos ištekliams, bet ir sistemǐ techniniam aptarnavimui.

Šiluminis mazgas

Šalþio mašinos

Centriniai vơdinimo Ƴrenginiai

PVS kompiuteris

Vơsinimo Ƴrenginiai

Apšvietimo valdymas
Skaitikliǐ duomenǐ nuskaitymas

Pav. Nr.9 PVS valdomi Ƴrenginiai ir sistemos
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PASTATO VALDYMO SISTEMOS SUPAPRASTINTA STRUKTǋRINƠ SCHEMA

Ethernet

Ethernet

Sistemos vartotojas
per internetą
PVS duomenǐ centras
Programuojami valdikliai

LON

CL
M-Bus

Periferiniai Ƴrenginiai

Ʋvairǌs skaitikliai

Pav. Nr.10 PVS struktǌra.
Pastato valdymo sistema kontroliuos Ƴrenginiǐ darbą, leis optimizuoti ir keisti sistemǐ darbo
režimus bei užduotąsias palaikomǐ parametrǐ reikšmes taupydama energetinius resursus. Taip pat
leis aptarnaujanþiam personalui operatyviai ir savalaikiai reaguoti Ƴ sistemǐ sutrikimus. Be to
numaþius PVS nuotolinƳ ryšƳ su pastatą aptarnaujanþia serviso kompanija, pastaroji galơs tikrinti
PVS duomenis per atstumą ir atitinkamai reaguoti, tokiu bǌdu atkris bǌtinybơ pastoviai laikyti
techninƳ personalą objekte.

6. WALDNER SCALA LABORATORINƠS TRAUKOS SPINTOS
Kaip reikalaujama atvirojo konkurso darbams pirkti sąlygǐ DALYJE B (Užsakovo reikalavimai
projektavimui ir statybai), reikalavimuose traukos spintoms „standartinơs“ ir „nestandartinơs“
laboratorijǐ aprašymuose, turi bǌti siǌlomos sertifikuotos ir pilnai standarto EN 14175
reikalavimus atitinkanþios traukos spintos su pagalbiniu oro srautu, darbui su ne didesniu nei 275
m3/val. ištraukiamo oro kiekiu 1 tiesiniam spintos ploþio metrui, sukomplektuotos su
mikroprocesoriaus kontroliuojama oro srauto sklende ir kontrolơs sistema kintamam ištraukiamo
oro kiekiui, pilnai atitinkanþia standarto EN 14175 -6 dalies reikalavimus.
WALDNER SECUFLOW traukos spintos su pagalbiniu oro srautu, sukomplektuotos su
mikroprocesoriaus kontroliuojama oro srauto sklende ir kontrolơs sistema kintamam ištraukiamo
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oro kiekiui VAV yra sertifikuotos pagal EN 14175 darbui su ne didesniu nei 275 m3/val.
ištraukiamo oro kiekiu 1 tiesiniam spintos ploþio metrui, t.y.:
x 1200 mm ploþio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugǐ vartotojo darbą su 300
m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
x 1500 mm ploþio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugǐ vartotojo darbą su 410
m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
x 1800 mm ploþio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugǐ vartotojo darbą su 490
m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
x 2100 mm ploþio SECUFLOW traukos spintos užtikrina saugǐ vartotojo darbą su 570
m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
x 2400 mm ploþio SECUFLOW traukos spintos su šoninơmis instaliacijomis užtikrina saugǐ
vartotojo darbą su 650 m3/val. ištraukiamo oro kiekiu;
Pateikiamos tai Ƴrodanþios sertifikatǐ kopijos.
WALDNER SECUFLOW traukos spintos su pagalbine oro srauto technologija – ekonomiškas ir
ekologiškas sprendimas laboratorijoms:
x

x

x
x

x

Pažangi WALDNER SECUFLOW traukos spintǐ pagalbinio oro srauto technologija
leidžia optimaliai reguliuoti oro srautą ir užtikrina saugǐ darbą tik su 270 m3/val.
ištraukiamo oro srautu 1 tiesiniam metrui.
Lyginant su Ƴprastinơmis traukos spintomis, SECUFLOW traukos spintos padeda
sumažinti investicijas Ƴ laboratorijos ventiliacinĊ sistemą apie 33%. SECUFLOW
traukos spintos užtikrina saugǐ darbą su mažesniais oro srautais negu Ƴprastinơs traukos
spintos, todơl sumažơja reikalingas ventiliacinơs sistemos pajơgumas (galingumas), be
to, ventiliacinei sistemai Ƴrengti reikalingi mažesnio diametro vamzdynai, kas taip pat
padeda sumažinti pastato dydƳ.
Dơl ženkliai sumažơjusiǐ energijos sąnaudǐ laboratorijos eksploatacija tampa dar
ekonomiškesnơ ir ekologiškesnơ.
SECUFLOW traukos spintoje pagalbinis oro srautas sistemingai nukreipiamas Ƴ vidinĊ
darbo erdvĊ iš aerodinaminơs konstrukcijos profilio ant šoninơs sienos ir išilgai
stalviršio. Tai neleidžia susidaryti sǌkuriams ir puikiai stabilizuoja Ƴtraukiamo oro srautą,
tuo paþiu užtikrinant saugesnĊ darbo aplinką vartotojui.
Oras saugiai ištraukiamas iš traukos spintos per angas, esanþias nugariniame panelyje
virš darbastalio, aplink komunikacijǐ panelius ir per viršutinƳ traukos spintos panelƳ. Ši
technologija leidžia saugiai ištraukti / pašalinti tiek sunkias, tiek lengvas medžiagas bei
dujas.
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WALDNER SECUFLOW traukos spintǐ variantai:
Stalinơ SECUFLOW traukos spinta

1 Pakeliamas langas su horizontaliai slankiojamais langeliais.
2 Darbo paviršius.
3 Pastovaus arba kintamo oro srauto funkcijǐ displơjus.
4 Viršutinis slankiojamasis langas.
5 Išimamas dengiantis skydas.
6 Ištraukimo kolektorius.
7 Skydas su komunikacijǐ prijungimo moduliais.
8 Stiklinis langas šoninơje sienoje.
9 Medžiagos padavimo šliuzas.
10 Pastatoma spintelơ su atrama ir komunikacijǐ valdymo paneliais.
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Stalinơ SECUFLOW traukos spinta su šoninơmis instaliacijomis:

1 Pakeliamas langas su horizontaliai slankiojamais langeliais.
2 Darbo paviršius.
3 Komunikacijǐ valdymo panelis.
4 Pastovaus arba kintamo oro srauto funkcijǐ displơjus.
5 Komunikacijǐ moduliai traukos spintos šoninơje sienoje.
6 Viršutinis slankiojamasis langas.
7 Išimamas dengiantis skydas.
8 Ištraukiamo oro kolektorius.
9 Skydas su tvirtinimo antgaliais.
10 Pastatoma spintelơ.

Paskirtis
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Naudotojo apsauginis Ƴrenginys, sertifikuotas pagal EN 14175 standartą.
Iš vidinơs darbo erdvơs ištraukti dǌmus, aerozolius ir dulkes, taip neleidžiant Ƴ laboratoriją
patekti pavojingiems teršalǐ kiekiams.
Vidinơje darbo erdvơje neleisti susidaryti pavojingai, potencialiai sprogiai aplinkai.
Apsaugoti nuo pavojingǐ cheminiǐ medžiagǐ tiškalǐ.
Neišleisti iš vidinơs darbo erdvơs skriejanþiǐ daleliǐ, Ƴvairiǐ kǌnǐ arba daliǐ.
Bendrosios paskirties traukos spintos, pagamintos pagal EN 14175 standarto reikalavimus,
paprastai nơra pritaikytos naudoti su radioaktyviosiomis medžiagomis ar mikroorganizmais.
Netinka naudoti atviram cheminiǐ medžiagǐ skaidymui.
Komunikacijǐ prijungimo Ƴvadai Ƴrengti vidinơs darbo erdvơs šoninơse sienose esanþiuose
moduliuose.
Valdymo Ƴtaisai Ƴrengti išorơje, komunikacijǐ prijungimo skyduose.
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Kaip reikalaujama atvirojo konkurso darbams pirkti sąlygǐ DALIES B (Užsakovo reikalavimai
projektavimui ir statybai), ƲVADE:
x

x

x

x
x

Laboratoriniǐ baldǐ gamintojas WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG yra
sertifikuotas pagal ISO 9001 standartą (sertifikato kopija pateikiama). WALDNER
Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG Ƴgalioja pasiǌlymo teikơją siǌlyti bei tiekti
WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG gaminamus traukos spintas bei
technologinĊ Ƴrangą Projekte „Nacionalinio fiziniǐ ir technologijos mokslǐ centro
sukǌrimas“ (Projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-006) numatyto projektavimo, statybos
darbǐ pirkimo konkurse.
Ʋ WALDNER SCALA paslaugǐ tiekimo modulius yra integruotos bet kurios darbo vietoje
reikalingos paslaugos (vandens, elektros, dujǐ, suspausto oro tiekimas ir t.t.). Vartotojas turi
galimybĊ atskirti paslaugǐ tiekimą nuo darbo stalǐ, Ƴskaitant ir nuotơkas (kanalizaciją), kuri
laikoma paslaugǐ tiekimo dalimi.
WALDNER SCALA modulinơ paslaugǐ tiekimo sistema suteikia galimybĊ vartotojui
nevaržomai pasirinkti elektros tiekimo vietą, reorganizuojant elektros paslaugǐ tiekimą
kištukiniǐ elektros moduliǐ pagalba. Modulinơ konstrukcija taip pat užtikrina galimybĊ
paprastai reorganizuoti santechniniǐ paslaugǐ tiekimą, keiþiantis vartotojo poreikiams.
WALDNER SCALA laboratoriniǐ baldǐ sistemai suteikiamas 24 mơnesiǐ garantinis
laikotarpis nuo baldǐ perdavimo Pirkơjui datos.
Siǌloma WALDNER SCALA laboratoriniǐ baldǐ ir technologijǐ sistema gaminama pagal
tarptautinius kokybơs standartus DIN ISO 9001 ir DIN ISO 9002. Visi laboratoriniǐ baldǐ
sistemos komponentai yra sertifikuoti ir atitinka galiojanþius Europos Sąjungos ir Lietuvos
kokybơs bei saugos standartǐ reikalavimus:

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

7. TECHNOLOGINIǏ DUJǏ TIEKIMAS
1. Vamzdynas.
Techninơs klasơs (iki 4.6 švarumo) dujǐ ir suspausto oro sistemos magistralơms naudotini vario
vamzdžiai. Tokie vamzdynai skirti N 4.6, Ar 4.6, O2 2.7 dujǐ magistralơms.Vamzdynas deguonies
dujoms turi bǌti iš atitinkamos kokybơs vario.
Laboratorinơs klasơs dujǐ (5.0 – 6.0 švarumo) tiekimui naudotini nerǌdijanþio plieno valyti ir su
paruoštais montavimui galais, vamzdžiai.
UHP klasơs dujǐ tiekimui naudotini analogiški kaip laboratorinei klasei elektropoliruoti vamzdžiai.
2.Suspausto oro tiekimas.
Suspausto oro šaltinis- netepalinis sraigtinis

oro kompresorius su mikroprocesorine valdymo-

apsaugos sistema, oro rinktuvu (iki 900 ltr talpos) ir suspausto oro sausintuvu su filtrais. Siǌlomas
„Atlas Copco“ ar analogiškas kompresorius su sausintuvu. Darbinis slơgis 8 bar, našumas 1,8-2,2
m3/min., rasos taškas -70C.
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Suspausto oro trasa iki horizontalios ašies technologiniame ir kituose aukštuose- varis, diam. 28
mm, horizontalioje ašyje- 15mm, šakose-8mm. Kiekvieno Ƴvado gale- rutulinio tipo ventilis ir
manometras. Suspaustas oras tiekiamas Ƴ visas technologinio aukšto patalpas, kituose aukštuose pagal laboratorijǐ poreikƳ. Esant poreikiui vartoti kitą (ne nominalǐ) oro slơgƳ, Ƴvado gale žemaslơgis reduktorius su 0-4 bar reguliavimo galimybe. Suspausto oro vamzdynas montuojamas
šaltu suvirinimu, naudojant vandenilio dujas. Suspausto oro vamzdynas išbandomas, atliekant
stiprio ir sandarumo bandymus. Ʋrangai suteikiama gamintojo garantija. Vamzdynui suteikiama 2
metǐ garantija.
3. Suskystinto azoto tiekimas.
Suskystintas azotas tiekiamas Ƴ MPE reaktoriǐ patalpas vamzdžiu su vakuumine izoliacija arba
analogišku. Ʋ kitas laboratorijas suskystintas azotas tiekiamas Ƴvairaus dydžio atviro ir uždaro tipo
diuaro indais iš kriogeninơs saugyklos. Suskystinto azoto šaltinis- kriogeninơ talpa, 3000 litrǐ
talpos, ribinis slơgis 18 bar, max darbinis slơgis - 2,5 bar. (sąlygose nurodytas suskystintas azotas Ƴ
MOCVD laboratoriją, taþiau realiai jie naudoja išgarintą iš suskystinto dujinƳ azotą- dơl aukštesniǐ
kokybơs parametrǐ). Talpa tuo pat metu yra ir visǐ numatomǐ diuaro indǐ ir kriocilindrǐ pildymo
šaltinis.
Kriogeniniam vamzdynui suteikiama vieneriǐ metǐ garantija. Kriogeninei talpai suteikiama
gamintojo garantija.
4.Centralizuotas azoto 4.6 tiekimas.
Azoto tiekimo šaltinis- kriogeninơ talpa su garintuvu, 3000 litrǐ talpos, ribinis slơgis 18 bar,
išgarinimo pajơgumas 100 m3/h. Darbinis slơgis palaikomas 100 m3/h žemaslơgiu reduktoriumi su
reguliavimo galimybe 0-28 bar, esant Ƴơjimo slơgiui iki 40 bar. Centrinơ azoto trasa iki pastato ir
vertikalioje ašyje varis-

o 28 mm. Horizontalioje ašyje – o 15 mm, šakos o 8 mm. Ʋvadai Ƴ

patalpas su galinio taško reduktoriumi 0-10 bar, uždaromuoju ventiliu ir manometru išơjimo slơgiui
(pritaikyti švarumo klasei iki 4.6). Jei naudojamas žemesnio nei 4 bar slơgio azotas, montuojamas
0-4bar galinio taško reduktorius.
Azoto 4.6 centralizuoto tiekimo vamzdynas montuojamas šalto suvirinimo bǌdu, naudojant
vandenilio dujas. Azoto 4.6 Ƴvadai Ƴ visas technologinio aukšto patalpas, kituose aukštuose- pagal
poreikƳ. Kriogeninei talpai ir išgarintojui suteikiama gamintojo garantija. Redukavimo ir
uždaromajai armatǌrai suteikiama gamintojo garantija.Vamzdynas išbandomas stiprio ir sandarumo
bandymais.Vamzdynui suteikiama 2 metǐ garantija.
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5.Techniniǐ dujǐ tiekimas.
Techninơs dujos Ar 4.6 ir O2 2.7 tiekiamos iš balionǐ saugyklǐ (spintǐ), esanþiǐ kiekvienam pastato
aukšte, pagalbinơse patalpose, pritaikytose dujǐ balonǐ saugojimui. Pagal laboratorijǐ išdơstymą ir
dujǐ poreikƳ, tai - 1-3 saugyklos kiekviename pastato aukšte.
Deguonies 2.7 ir argono 4.6 tiekimo

sistemos susideda iš balioninǐ rampǐ 2-3 50/200 bar

balionams su pirmo laipsnio redukavimo reduktoriais balionǐ spintoje ir antro laipsnio galinio
taško reduktoriais laboratorijos patalpose. Reduktoriai pritaikyti dujoms iki 4.6 švarumo klasơs.
Trasa– varis, diam. 6-8 mm., montavimas šaltu suvirinimu, naudojant vandenilio dujas. Sistemos
redukavimo ir uždaromajai armatǌrai suteikiama gamintojo garantija. Sistemǐ vamzdynas
išbandomas stiprio ir sandarumo bandymais. Vamzdynui suteikiama 2 metǐ garantija.
6.Specialiǐjǐ dujǐ tiekimas.
Laboratorinơs dujos N 5.0, Ar 5.0, Ar 6.0, He 5.0, H2, C2H2 2.7 ir analogiškos, neturinþios
specialiǐjǐ saugojimo reikalavimǐ, tiekiamos iš balionǐ saugyklǐ (spintǐ), esanþiǐ pagalbinơse
patalpose, pritaikytose dujǐ balonǐ saugojimui, maksimaliai sumažinus atstumus nuo balionǐ
saugojimo spintǐ iki vartojimo vietǐ. 
Dujos tiekiamos naudojant panelinius pirmo laipsnio reduktorius dujoms, švarumo klasơ iki 6.0 (su
jungiamąja žarna baliono pajungimui, prapǌtimo ventiliu ir uždaromuoju ventiliu po pirmo laipsnio
reduktoriaus) ir galinio taško reduktorius, skirtu dujoms iki 6.0 klasơs švarumo dujoms (su Ƴơjimo
ventiliu, manometru išơjimo slơgiui kontroliuoti). Reguliavimo galimybơ 0-4 bar arba 0-10 bar,
priklausomai nuo vartotojo poreikio. Dujǐ trasos montuojamos iš 316L ar analogiškos markơs
nerǌdijanþio plieno ¼“ diam. Trasos jungtys, kampai ir trišakiai montuojami naudojant
„SWAGELOCK“ ar analogiškas nerǌdijanþio plieno jungtis. Dujǐ tiekimo trasos išbandomos
atliekant stiprio ir sandarumo bandymus. Suteikiama 2 metǐ garantija.
7. Dujǐ, turinþiǐ specialiuosius reikalavimus, tiekimas.
Dujos, turinþios specialiuosius reikalavimus saugojimui (SiH4, SiH4/He; NH3; Cl; B2H6; SF6 ir
kitos), tiekiamos iš specialiǐ saugojimo spintǐ pagalbinơse patalpose. Specialǌs reikalavimai dujǐ
saugojimui (90 min.atsparumas ugniai, prapǌtimo azoto dujomis galimybơ ir kt.) bus numatyti TP
stadijoje kiekvienu atveju konkreþiai. Šios dujos ir dujos, kurioms numatyti UHP klasơs
reikalavimai (MOCVD; OVD; PE-CVD technologiniams procesams skirtos dujos), tiekiamos,
naudojant specialaus paruošimo 316L ar analogiškus elektropoliruotus vamzdelius. Jungimas pagal
naudojamo Ƴrenginio reikalavimus (orbitalinis/robotinis suvirinimas argono aplinkoje arba
Swagelok jungtys). Naudojant orbitalinƳ suvirinimą, reguliuojanti ir redukuojanti armatǌra VCR
klasơs. Dujǐ tiekimo sistemoms, sumontuotoms orbitaliniu suvirinimu, atliekamas „leak“ testas,
naudojant helio dujas.
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Suteikiama 2 metǐ garantija vamzdynams ir gamintojo garantija visai redukuojanþiai ir uždaromajai
aparatǌrai.
8. Panaudotǐ dujǐ ir jǐ mišiniǐ, gautǐ MOCVD, OVD, PE-CVD technologinio proceso metu
pašalinimas atliekamas išmetimo vamzdžiais, kuriǐ charakteristikos nurodytos techninơs užduoties
priede B. Tokie vamzdžiai gali bǌti montuojami tik techninơje, ne fasadinơje projektuojamojo
pastato pusơje.Vamzdynǐ suvirinimas orbitalinis /robotinis arba TIG argono aplinkoje.
9. Laboratorijos, vartojanþios LIN (suskystintą azotą) savo reikmơms pervežamais indais (atviro
tipo diuaro indai, Ƴvairios talpos kriocilindrai), talpas pildo iš suskystinto azoto tiekimo talpos. Tam
numatoma aikštelơ su skystam azotui atsparia danga ir galimybe Ƴrengti iki 500 kg sverianþias
svarstykles (kad sudaryti galimybĊ suskystinto azoto apskaitai).
10. Kriogeninơs stacionarios talpyklos užpildomos iš transportinơs LIN cisternos (bendras svoris 40
t, ilgis 12,5 m). Tam Ƴrengiamas tinkamas privažiavimas ir 28 kW 63A 3 faziǐ maitinimo šaltinis
transportinơs talpos siurbliams, nutolĊs nuo talpos ne daugiau kaip 15 m. Pildymas vyksta iš
transportinơs talpos galinơs dalies, jungimo atstumas ne didesnis kaip 2,5 metro.
11.Signalizacijos ir indikacijos Ƴranga.
Laboratorijose, naudojanþiose kenksmingas/pavojingas dujas, Ƴrengiami daugiakanaliai dujǐ
monitoriai (MX48 ar analogiški) su naudojamǐ patalpoje dujǐ jutikliais-transmiteriais.
Laboratorijose, kuriose kontroliuojama deguonies koncentracija- deguonies jutikliai-signalizatoriai.
Ʋrangai suteikiama gamintojo garantija.
12.Vakuumo sistemos.
Bendra centrinơ vakuumo sistema nesudaroma. Lokalinơs vakuumo sistemos sudaromos analogiškai
techniniǐ dujǐ tiekimo sistemoms. Vakuumo siurbliai talpinami pagalbinơse patalpose kartu su
balionǐ spintomis. Priklausomai nuo vartotojǐ atitinkamoje zonoje kiekio, naudojami 100250m3/val. našumo menteliniai tepaliniai siurbliai. Sukuriamas vakuumas 0,5mbar, elektrinis
galingumas 2-5,5 kW, triukšmo lygis 70 db. Lokalinơs vakuumo sistemos pagrindinis vamzdisvaris diam. 30mm, šakos 8 mm. Atšakos gale- vakuuminis ventilis. Vakuumo siurbliams suteikiama
vartotojo garantija, linijoms- vieneriǐ metǐ garantija.

47

SM380M

KONSTRUKCIJǏ DALIS
Konstrukcinơs dalies aiškinamasis raštas
Pastato konstrukcinơ schema – laikantis surenkamas-monolitinis sijinis karkasas su pastato
standumą bei stabilumą užtikrinanþiomis standumo diafragmomis.

Laikanþiojo karkaso elementai:
Kolonos
gelžbetoninơs
surenkamos 400x400 mm, jǐ žingsnis
Ƴvairus – nuo 5 iki 11,3m ;
Rygeliai surenkami gelžbetoniniai
staþiakampiai 400x600mm T ir L formos;
Perdangos
surenkamos
–
monolitinơs, kurias sudaro surenkamos
kiaurymơtos
perdangos
plokštơs
h=400mm ir monolitiniai gelžbetoniniai
intarpai. Gembinơ monolitinơ perdangos
dalis 250mm aukšþio;
Sienos 200mm storio monolitinơs
gelžbetoninơs - išdơstytos prie laiptiniǐ
ir liftǐ šachtǐ ir trisluoksnơs surenkamo
gelžbetonio 430mm storio su šilumos
izoliacija (150mm) išdơstytos perimetru.
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Pamatai seklǌs – po kolonomis atskiri stulpiniai, po sienomis – juostiniai.
Vidaus laiptai – gelžbetoniniai surenkami ir metaliniai.
Stogai sutapdinti plokšti stogo danga ritininơ.
Techniniai aukštai iš lengvǐ cinkuotǐ metaliniǐ konstrukcijǐ.
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GAISRINƠS SAUGOS KONCEPCIJA
Esminiai statinio reikalavimai
3URMHNWXRMDPDV SDVWDWDV DWLWLQND YLVXV æHPLDX LäYDUGLQWXV SDJULQGLQLXV UHLNDODYLPXV NDG NLOXV
JDLVUXL
VWDWLQLRODLNDQÿLRVLRVNRQVWUXNFLMRVWDPWLNUĊODLNĊLäODLN\VDSNURYDV
ULERMDPDVXJQLHVEHLGşPŧSOLWLPDVVWDWLQ\MH
ULERMDPDVJDLVURSOLWLPDVĭJUHWLPXVVWDWLQLXV
æPRQėVJDOėVVDXJLDLLäHLWLLäVWDWLQLRDUEXVJDOLPDMXRVJHOEėWLNLWRPLVSULHPRQėPLV
SUDGėVYHLNWLJDLVULQėVVDXJRVEHLJDLVURDSWLNLPRJHVLQLPRVLVWHPRV
XJQLDJHVLDLJHOEėWRMDLJDOėVVDXJLDLGLUEWL

Objektas







SDJDO675Å6WDWLQLŧNODVLILNDYLPDVSDJDOMŧQDXGRMLPRSDVNLUWĭ´
SDJDO*DLVULQėVVDXJRVSDJULQGLQLXVUHLNDODYLPXV

1DXMDL SURMHNWXRMDPDV PRNVOR SDVNLUWLHV SDVWDWDV
² 1DFLRQDOLQLV IL]LQLŧ LU WHFKQRORJLMRV PRNVOŧ FHQWUDV
WROLDX²3DVWDWDV 
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3URMHNWXRMDQW 3DVWDWĊ JDLVULQė VDXJD SLUPLDXVLD YHUWLQDPD SDJDO UHJODPHQWXRMDQÿLŧ WHLVėV DNWŧ
UHLNDODYLPXV 7DLNDQW LQRYDW\YLDV SULHPRQHV SULLPDPL ODQNVWşV VSUHQGLPDL OHLGæLDQW\V ODLVYLDX
SURMHNWXRWLEHLSODQXRWLNDUWXSDVLHNLDQWUHLNLDPĊVDXJRVO\Jĭ
$WOLNXV VNDLÿLDYLPXV QXVWDW\WD NDG
SURMHNWXRMDPR 3DVWDWR SORWDV 6 P  YLUäLMD
PDNVLPDOŧ JDLVULQLR VN\ULDXV SORWĊ )J  P 
WRGėO JDLVULQę VDXJĊ UHJODPHQWXRMDQW\V UHLNDODYLPDL
QXPDWREşWLQ\Eę3DVWDWĊVXVNLUVW\WLSULHäJDLVULQėPLV
VLHQRPLV 6LHNLDQW LäODLN\WL 3DVWDWR EHQGUĊ
IXQNFLRQDOXPR²ODQNVWXPRYLHQWLVXPRLGėMĊSULWDLNRPL
LQRYDW\YşV YLUWXDODXV JDLVUR VLPXOLDYLPR
SURJUDPLQLDL SDNHWDL )LUH G\QDPLFV VLPXODWLRQ 
NXULŧGėNDDSVNDLÿLXRMDPLLUVLPXOLXRMDPLYLVLJDLVUR
PHWX VXVLGDUDQW\V äLOXPLQLDL GşPŧ WHPSHUDWşUŧ
VNOLGLPR EHL WRNVLQLŧ PHGæLDJŧ SDYRMLQJXPR
NULWHULMDL
9LHQDV Lä JDOLPŧ VSUHQGLQLŧ äLXR DWYHMX \UD
QXPDW\WLVXWDQNLQWŧVSULQNOHULŧXæXRODLGĊ VNLULDQÿLĊ
3DVWDWĊ ĭ UHLNLDPXV JDLVULQLXV VN\ULXV  NXUL
SURMHNWXRMDPD SDWLNLPDL VXODLNDQWL JDOLPĊ JDLVUR

LäSOLWLPĊ 7LHV DWULXPDLV DWYLUDLV YLGLQLDLV
ODLSWDLV LU NLWRVH YLHWRVH NXU 3DVWDWR DXNäWDL
WDUSXVDY\MHVXVLVLHNLDWDLSDSMXQJGDPLJDLVULQHV
VHNFLMDV WDLS SDW QXPDWRPRV LU VNDLÿLDYLPDLV
SDJULQGæLDPRV WHFKQLQėV SULHPRQėV NXULRPLV
EşWŧ HIHNW\YLDL VWDEGRPDV äLOXPRV XJQLHV  LU
GşPŧSOLWLPDVãLŧLQRYDW\YLŧVNDLÿLDYLPŧGėND
PRGHOLXRMDPL SDYRMLQJLDXVL JDLVUR NLOLPR LU
Y\VW\PRVL VFHQDULMDL OHLGæLDQW\V QXPDW\WL
RSWLPDOLDV SULHäJDLVULQHV SULHPRQHV NXULRV
WLQNDPDL XæWLNULQD HVPLQLXV VWDWLQLR VDXJRV
UHLNDODYLPXV PLQLPDOLDL ĭWDNRMDQW QXPDWRPXV
IXQNFLQLXVWHFKQRORJLQLXVSDVWDWRSODQDYLPXV
(YDNXDFLMDL VNLUWL NHOLDL LU LäėMLPDL
SODQXRMDPL WDLS NDG QHYLUä\Wŧ QRUPXRMDPŧ

DWVWXPŧ SORÿLŧ LU NLHNLR NDUWX XæWLNULQDQW PDNVLPDOŧ
JDLVUR DWYHMX EHVLHYDNXRMDQÿLŧMŧ VDXJXPĊ 3ULLPDQW
äLXRV VSUHQGLPXV DWVLæYHOJLDPD LU ĭ GDUEXRWRMŧ EHL
ODQN\WRMŧ PRELOXPR SDJHULQLPĊ EHL JDOLP\Eę
QHNRPSOLNXRWDLSHUWYDUN\WLYLGLQęSDVWDWRVWUXNWşUĊ
3URMHNWXRMDPDPH3DVWDWHæPRQLŧLUMŧWXUWRVDXJXPXL
XæWLNULQWLQXPDW\WRV
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Aktyviosios priešgaisrinơs sistemos:
9
9
9
9

DGUHVLQėJDLVURDSWLNLPRLUVLJQDOL]DYLPRVLVWHPD
SHUVSėMLPRDSLHJDLVUĊLUHYDNXDFLMRVYDOG\PRVLVWHPD
SULHäJDLVULQLVYDQGHQWLHNLV²JDLVULQLDLÿLDXSDL
GşPŧLUäLOXPRVNRQWUROėVVLVWHPRV

Pasyviosios priešgaisrinơs sistemos:
9 XJQLDDWVSDULRVSHUGDQJRVVLHQRVEHLSHUWYDURVVXXJQLDDWVSDULDLVXæSLOGDLV
9 GşPŧXæXRODLGRV
9 NRQVWUXNFLMRVSDGHQJWRVSULHäJDLVULQLDLVGDæDLV
9 DQJRV NDEHOLŧRUWDNLŧYDP]GæLŧ XæVDQGDULQWRVVSHFLDOLRPLVSULHäJDLVULQLVPHGæLDJRPLV
9 HOHNWURV NDEHOLŧ L]ROLDYLPDV /LHWXYRMH VHUWLILNXRWX SULHäJDLVULQLX WLQNOLXNX XæWLNULQDQÿLX QHW 
PLQDSVDXJĊ

3URMHNWXRMDQW JDLVULQę VDXJĊ WHFKQLQLR SURMHNWR VWDGLMRMH SDVLWHONLDQW LQRYDW\YLDV PHWRGLNDV LU
SULėPXVRSWLPDOLXVVSUHQGLQLXV3DVWDWHXæWLNULQDPDVWHLVėVDNWXRVHUHJODPHQWXRMDPDVJDLVULQėVVDXJRV
O\JLVQHULERMDQWJDOLP\ELŧVXNXUWLSRUHLNLXVDWLWLQNDQWĭSURMHNWĊ
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