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Vadovaujantis AB „Energijos skirstymo operatorius“ Vilniaus filialo prisijungimo sąlygomis Nr. 19-19979D
išduotomis 2019 10 22 d. bei veikiančiomis normomis ir taisyklėmis atlikti techniniai sprendimai dėl dujotiekio
atitraukimo atnaujinant (moternizuojant) daugiabutį gyvenamą namą Stumbrų g. 23, Vilnius, Vilniaus m. sav.,
projektas.
Projektiniai sprendimai yra bendro gyvenamojo pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto dalis.
Dujotiekio renovavimo darbų sąmata pateikiama projekto skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyje.
Dujos naudojamos patalpų šildymui, karšto vandens ruošimui. Virtuvėse yra šeši 24kw C13X-tipo ir vienas 24kw
C93X-tipo dujiniai katilai, minimalus dujų slėgis 0,017 bar. Katilai yra techniškai tvarkingi, atitinkantys normatyvinių
dokumentų, taisyklių reikalavimams.
Dujų poreikis: Pastate maksimalus dujas vartojančių prietaisų valandinis dujų suvartojimas yra
Qmax=15,32m3/h. Maksimali dujų transportavimo galia, kuria galės naudotis vartotojas: 40 m3 / val. ir 960 m3 /
parą.
Dujų slėgio reguliavimo įtaisas B50 ir dujų apskaitos priemonės lieka esamos (priklauso AB ”Energijos
skirstymo operatorius”), papildomų dujų reguliavimo, matavimo ir apskaitos priemonų įrengti nenumatoma.
Projektuojamas vidutinio slėgio (3,0 bar) ir mažo slėgio (0,021 bar) dujotiekiekis. Pasijungimo vieta - esamas
požeminis vidutinio slėgio (maksimalus slėgis 3,0 bar, minimalus slėgis 2,7 bar) PE ∅20 mm dujotiekis, kuris yra
atvestas iki pastato ir užbaigtas slėgio reguliatorium B25. Požeminis dujotiekis bus sutrumpintas ir sujungtas
panaudojant movą PE ∅20 mm.
Kliento dujų sistemos prisijungimo taško parametrai: dujotiekio tipas polietilenins, dujotiekio skersmuo 20mm,
maksimalus dujų slėgis 3bar.
Polietileninis dujotiekis įvedamas į esamą atitraukiamą nuo sienos nedegią įvadinę spintą, kurioje montuojama
šį įranga: jungtis „polietilenas – plienas“, uždaromieji įtaisai, slėgio reguliatorius B25, dėžutė su gnybtais
indikaciniam laidui. Apskaitos priemonės esančios pastato vidujė (virtuvėse) nesikeičia.
Montuojamų dujotiekių tinklų ilgis: 59,0 vamzdžio skersmuo PE DN20 sujungiamas po žeme sutrumpinus
esamą vidutinio (3,0bar) dujotiekį, PL DN40 PL DN25 PL DN20 montuojamas vietoje esamo dujotiekio ant pastato
fasadų ir sujungiamas su esamu dujotiekiu pastate.
Dujų slėgis- 3bar., 21mbar.
Maksimalus dujų slėgis, bar 3
Minimalus dujų slėgis, bar 0,018
Plieniniai vamzdžiai bus gruntuojami ir dažomi du kartus pagal LSN EN 1294-4, požeminis PE vamzdis prie
slėgio reguliatoriaus bus apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių, elektrokorozinė apsauga nenumatoma. Dujų
rūšis - 2-os šeimos , H grupė.

Dujiniams prietaisams tiekiamas degimo oro kiekis, degimo produktų šalinimas turi atitikti konkretaus
dujinio prietaiso gamintojo nustatytus reikalavimus. Esami C93, C13 tipo dujiniai katilai pažymėti papildomo
ženklinimo simboliu „x“ .
Izoliuotų dujinių prietaisų C9 tipo degimo produktų šalinimo angos turi būti ne mažiau nei 0,40 m išsikišusios
virš kraigo arba būti nutolusios nuo stogo paviršiaus ne mažiau nei per 1 m, o nuo į patalpas išeinančių oro tiekimo
angų ir neapsaugotų statinio konstrukcijų iš degių statybos produktų, turi būti nuo jų nutolę ne mažiau nei 1,5 m.
Izoliuotiems dujiniams prietaisams su ventiliatoriumi pakankamas atstumas tarp angos ir stogo paviršiaus – ne
mažiau kaip 0,40 m, jei prie jos prijungtų dujinių prietaisų vardinių galių suma neviršija 50 kW. Dujinių prietaisų
degimo produktų šalinimo angos turi būti ne mažiau nei 1 m išsikišusios virš stogo antstatų, patalpų angų ir
neapsaugotų statinio konstrukcijų iš degių statybos produktų, išskyrus stogo dangas, arba turi būti nuo jų nutolę ne
mažiau nei 1,5 m.
Izoliuotų dujinių prietaisų C1 tipo degimo produktų šalinimo angose per sieną turi būti įrengti įdėklai ir
kondensato surinktuvo tinkantys pasirinktam prietaiso tipui. Dūmtraukiai turi turėti atitikties sertifikatą bei gaminio
informaciją. Įrengiant degimo produktų šalinimo sistemas turi būti laikomasi dujinių prietaisų gamintojo nurodymų.

Gaisrinė suga. Statinys priskiriamas II atsparumo ugniai laipsniui (pagal aukštingumą, gaisrinio skyriaus
plotą).
Maksimalus namo gaisrinio skyriaus plotas:
Fg = Fs∙G∙cos(90KH) = 736 m²
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, priklausantis nuo statinio paskirties, kv. m;
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs;
H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo
automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės iki statinio (gaisrinio skyriaus)
aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m. Šis aukštis neturi viršyti skaičiuojamosios altitudės (Habs), m;
Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, m;
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1.
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Aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio žemiausios paviršiaus altitudės,
o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių
pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės iki statinio (gaisrinio skyriaus) aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį)
grindų altitudės neviršija skaičiuojamosios altitudės: 7,6 m < 10 m.
Pastatas priklauso P.1.3 pastatų grupei (gyvenamieji daugiabučiai pastatai), todėl sąlyginis gaisrinio skyriaus
plotas Fs = 2000 m², skaičiuojamojo aukščio koeficientas KH = H/Habs = 7,6/10=0,76. Pastato gaisrinės saugos
įvertinimo koeficientas bendruoju atveju priimamas G = 1.
Atstumai iki gretimų pastatų nekeičiami (neprojektuojamos naujos konstrukcijos).

R 15(5)

Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m;
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 1 paveiksle pateiktus
reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 °C
maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto lango);
c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema.
(4)
Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus
atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(5)
Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis
priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus.
RN – reikalavimai netaikomi.
(1)
(2)
(3)

ATEX zonos. Pagal ATEX direktyvą 94/9/EC.
Z0 - kur pastoviai išsiskiria dujos - vamzdžio vidus;
Z1 - retkarčiais gali išsiskirti dujos - 3 m spinduliu pagal vertikalę ir horizontalę nuo srieginių sujungimų;
Z2 - avarijos metu išskiriamas sprogus dujų mišinys - 5 m pagal vertikalę ir horizontalę nuo dujotiekio vamzdžių,
slėgio reguliatiriaus, apskaitos priemonių, dujas deginaičių įrenginių.

Žemo slėgio dujotiekio vamzdyno hidrauliniai skaičiavimai:

Tarpo nr

M1-M1'
M1'-M2'
M2'-M2
M2'-M3
M1'-M4'
M4'-M5'
M5'-M6'
M4'-M4
M5'-M5
M6'-M6
M6'-M7

ilgi
s

0,5
4,2
5,4
4,5
36
0,2
4
2
3
1,5
4,5

D
N

40
40
20
25
40
40
40
20
20
20
20

Q
m2/h

15,32
6,56
2,73
6,75
9,3
7
4,6
2,73
2,73
2,73
2,73

P prad

21
20,9828
20,944
20,944
20,983
20,486
20,484
20,486
20,484
20,470
20,479

Slėgio nuostoliai
1m ∆pvz tarpe
0,03
0,015
0,008 0,0336
0,003
0,016
0,003
0,014
0,012
0,432
0,010
0,002
0,003
0,012
0,003
0,006
0,003
0,009
0,003
0,005
0,003
0,014

P gal
∆pvz
+15%
∆p sum
0,00225 0,01725
0,00504 0,03864
0,002
0,019
0,002
0,016
0,065
0,497
0,000
0,002
0,002
0,014
0,001
0,007
0,001
0,010
0,001
0,005
0,002
0,016

20,98275
20,94411
20,925
20,928
20,486
20,484
20,470
20,479
20,473
20,465
20,464

Vertikalus fasadas numatomas apšiltinti 20 cm. Pastatas bus apšiltinamas mineralinės vatos plokštėmis,
skirtomis tinkuojamiems fasadams (deklaruojamas šilumos laidumas: λD ≤ 0,037 W/mK; stiprumas gniuždant (esant
10% deformacijai): ≥ 30 kPa; Degumo klasifikacija: A1).
Dujotiekio įvadą ir montuojmą ant fasado vidaus dujotiekį atitraukti apie 0,25m. Esamas dujotiekis naikinamas.
Dujotiekį ir jo įrengimus atitraukti nuo pastato prieš pradedant fasado šiltinimo darbus.
Požeminiam dujotiekiui bus naudojami polietilainiai vamzdžiai, atitinkantys LST EN 12007-2:2012,
antžeminiam dujotiekiui bus naudojami plieniniai dažyti vamzdžiai, atitinkantys LST EN ISO 31832013.
Dujotiekio apsaugos zoną sudaro žemės juosta išilgai vamzdynų trasos, kurios plotis-po 2,0 m abipus vamzdyno
ašies. Dujotiekio apsaugos zonoje draudžiama statyti pastatus ir įrenginius, sandėliuoti statybines medžiagas, kaupti
gruntą, sodinti medžius ir krūmus, kasti žemę giliau kaip 0,3m. (žiūr. „Specialios žemės ir miško naudojimo
sąlygos“1992m, IX. Dujotiekio apsaugos zonos. 2003m balandžio 29d. papildymą.)
Darbo dokumentacija paruošta ir jos vykdyme reikalinga vadovautis sekančiais normatyviniais dokumentais:
1. Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės. 2019m
2. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės 2019
3. „Specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos“1992m
4. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
5. STR 1.04.04:.2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
6. STR 1.01.03:2017 Statinio klasifikavimas
7. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
8. STR 2.01.01(1) Esminiai statinio reikalavimai“Mechanins atsparumas ir pastovumas“
9. STR 2.01.01(2):1999 Statybos techninių reikalavimų reglamentas esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė
sauga.
10.
STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
11.
Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės
12.
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
13.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011
14.
LST 1516:2015 Statinio projektas
15.
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas.
16.
LR Statybos įstatymas 2017m
17.
Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai 1999 11 24
18.
LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; Žin.2003Nr. 70-3170
19.
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje
(Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346)

20.

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio
15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34)

Projektiniai sprendiniai atitiktinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių
reikalavimams. STR 1.04.04:2017.
Klojamo dujotiekio zonoje yra esamų elektros ir ryšių kabelių. Jų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti
rankiniu būdu , šias komunikacijas eksploatuojančių organizacijų priežiūroje.
Augalinis sluoksnis nukasamas 3 m pločio zonoje ir sandėliuojamas šalia darbo zonos pagal kasimo liniją.
Išardytos vejos ir kiti žalieji plotai atstatomi, atvežant augalinį gruntą ir užpilant 10 cm storio sluoksniu. Medžiai
išsaugomi.
Tranšėjos kasamos ekskavatoriumi , gruntą sandėliuojant vietoje. Susikirtimuose su esamais inžinieriniais
tinklais, 0.5m virš esamo tinklo ir po 2 m į abi puses nuo esamo tinklo tranšėja kasama rankiniu būdu. Vamzdžiai
montuojami rankiniu būdu.
Antžeminiai dujotiekiai turi būti apsaugoti nuo atmosferinės korozijos. Po sistemos bandymo, vamzdyną pagal
LST EN ISO 12944-5 nugruntuoti ir nudažyti geltonos spalvos korozijai atspariais dažais, laku ar emaliu.
Antžeminiai dujotiekiai, nutiesti pastatų sienomis, gali būti dažomi ta pačia spalva kaip sienos.
Pastate daujso nuo
Projekto dalies vadovas

G. Sutula

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. 19-19979D

Parengta: 2019-10-22,
Galioja iki: 2021-10-22

Klientas: VšĮ "Atnaujinkime miestą"
Kliento kontaktiniai duomenys: V. Kudirkos g. 14, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37067126580,
simas.turskis@gmail.com
Objekto pavadinimas: Dujotiekio atitraukimas nuo pastato
Objekto adresas: Stumbrų g. 23, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Kliento dujų sistemos prisijungimo taško parametrai
Dujotiekio tipas
Plieninis
Dujotiekio skersmuo, mm
Maksimalus dujų slėgis, bar
3
Minimalus dujų slėgis, bar
0,018
Maksimali dujų transportavimo galia, m3/val 0

1. Šios prisijungimo sąlygos išduodamos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 19-19979D dėl
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) dujų tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.
2. Vartotojo dujų sistemos prisijungimo vieta:
Vidutinio ir mažo slėgio dujotiekis.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Informuojame, kad prieš pateikiant patikrinimui projektą Bendrovei, jame turi būti įtrauktos
sekančios pastabos:
3.1.1. Techninio pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekte turi būti numatytos lėšos požeminio
dujotiekio įvado ir antžeminio dujotiekio rekonstravimui:
3.1.1.1. Dujotiekis ir jo įrenginiai nuo pastatų sienų turi būti atitraukti prieš pastato apšiltinimo darbus;
3.1.1.2. Po dujotiekio atitraukimo darbų dujotiekį nudažyti namo fasado spalva;
3.1.1.3. Antžeminis ir požeminis dujotiekis nuo statinių konstrukcijų ir žemės paviršiaus turi būti
nutiestas tokiais atstumais ir aukštyje, kad jis būtų apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų bei metalų
korozijos poveikio tiesioginės grėsmės, jį būtų patogu prižiūrėti, remontuoti. Atstumas tarp dujotiekio ir
sienos, ant kurios jis nutiestas, ar kitų statybinių konstrukcijų turi būti ne mažesnis kaip 50 % vamzdžio
skersmens dydžio.
3.1.2. Dėl antžeminio dujotiekio atitraukimo nuo pastato (vartotojo sistema), kreiptis į Bendrovę el.
paštu info@eso.lt arba į įmones, turinčias leidimą eksploatuoti bei montuoti dujų sistemas.
4. ESO veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Požeminės ir antžeminės dujotiekio dalies iki įvadinio čiaupo rekonstravimo darbus atliks
Bendrovė;
4.2. Vykdant gyvenamojo namo atnaujinimą (modernizavimą) neprieštaraujame antžeminio ir
požeminio dujotiekio atitraukimui nuo pastato sienos.

Centrinė būstinė

Rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Informacija klientams Tel. 1852
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

5. Kita informacija
5.1 AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas neprisiima įsipareigojimų ir
neatsako už valstybinių institucijų sprendimus dėl statytojo (užsakovo) pastato šildymo būdo;
5.2 Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali
įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems
sprendimams įgyvendinti;
5.3 Daugiau aktualios informacijos dėl vartotojo dujų sistemos prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų
AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų
aptarnavimo telefonu 1852. Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus
taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino
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Vyresnysis inžinierius KAUPIENĖ DAIVA
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AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Informacija klientams Tel. 1852
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
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PROJEKTINIAI SPRENDINIAI IR SPRENDINIUS PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI.
TECHNINE SPECIFIKACIJA
1. DUJOTIEKIO VIDAUS SISTEMOS
1.1. Montavimas Vidaus dujotiekis tiesiamas atvirai ir tvirtinamas prie pastato elementų metalinėmis
apkabomis. Dujotiekis, kertantis pastato statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdangas), pastato inžinerinių
sistemų šachtas ar kanalus, turi būti apsaugotas dėklais. Dėklai turi būti pagaminti iš dujoms nepralaidžių, ne
žemesnės kaip A2 degumo klasės (Taisyklių 1 priedo 10 punktas) ir korozijai atsparių statybos produktų arba turi
būti apsaugoti nuo korozijos. Dėklo ilgis turi būti lygus konstrukcijos storiui, o dėklas, kertantis perdangas, turi
išsikišti ne mažiau kaip 3 cm virš perdangos (grindų) paviršiaus. Atstumą nuo dujų vamzdžio iki statybinių
konstrukcijų parinkti taip, kad būtų galimybė vamzdžius montuoti ir remontuoti. Atstumas nuo statybinių
konstrukcijų turi būti ne mažesnis kaip 3 cm. Vidaus dujotiekis turi būti apsaugomas nuo korozijos. Apsaugos nuo
korozijos būdai turi būti parinkti atsižvelgiant į vamzdžių medžiagą, jų tiesimo bei eksploatavimo sąlygas. Nuo
korozijos dujotiekis apsaugomas jį nudažant.
1.2. Dujotiekio kontrolinis stiprumo ir sandarumo bandymas.
Vidutinio slėgio dujotiekio bandymams
Pagal Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių 31 lentelę MOP ≤ 5 bar dujotiekio sandarumo bandymas atliekamas
7 bar slėgiu.
Bandymo laikotarpis apskaičiuojamas pagal formulę:
t = 1.12 x V
V=πd2L/4= 0,0003 m3
t= 1,12 x 0,0003=0,00034 val.
Norėdami dešimtąsias dalis paversti minutėmis, padauginkite jas iš 60 ir suapvalinkite:
0,00034 x 60 =0,02min.
Laukimo laikotarpis = Bandymo laikotarpis / 2,33 = 0,00034 / 2,33 = 0,00014 val.
Tačiau reikia atsižvelgti ir į temperatūros stabilizavimo laikotarpį, kuris yra 2 val., todėl būtina prailginti
laukimo laikotarpį iki temperatūros stabilizavimo laikotarpio – iki 2 val. Temperatūros stabilizavimo laikotarpį ir
laukimo laikotarpį galima vykdyti vienu metu.
Kadangi bandymo laikotarpis trumpesnis nei 15min (0,25val), turi būti atliekamas 15 min bandymas
be jokio leidžiamo slėgio sumažėjimo.
Tačiau reikia atsižvelgti ir į temperatūros stabilizavimo laikotarpį, kuris yra 2 val., todėl būtina prailginti
laukimo laikotarpį iki temperatūros stabilizavimo laikotarpio – iki 2 val. Temperatūros stabilizavimo laikotarpį ir
laukimo laikotarpį galima vykdyti vienu metu.
Kadangi bandymo laikotarpis trumpesnis nei 15min (0,25val), turi būti atliekamas 15 min bandymas
be jokio leidžiamo slėgio sumažėjimo.
Mažo slėgio dujotiekio bandymams
Pagal „ Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės “ 9 predas I skyrius, 1 lentelę, Dujotiekio slėgis iki 0,1.
Stiprumo bandymo slėgis, 3bar. Stiprumo trukmė 1h. Sandrumo bandymo slėgis 0,12 bar. Sandarumo bandymo
trukmė 1h.
Jeigu bandymams naudojami analoginiai deformaciniai manometrai, jie turi būti parinkti taip, kad
matuojamasis bandymo slėgis būtų antrajame skalės trečdalyje.
Dujotiekis stiprumo bandymą išlaikė, jeigu bandant nebuvo konstatuota ir po apžiūrėjimo nenustatyta:
bandymo dujų (dujotiekyje esančių inertinių dujų, oro) nuotėkio per dujotiekio jungtis, uždarymo įtaisus, dujų slėgio
reguliavimo įrenginius, įtaisus; slėgio sumažėjimo pagal manometrų rodmenis.
Laikoma, kad dujotiekis sandarumo bandymą išlaikė, jeigu bandymo laikotarpiu nebuvo nustatyta (pastebėta)
bandymo dujų nuotėkio per dujotiekio jungtis, uždarymo įtaisus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, įtaisus ir slėgio
sumažėjimo pagal manometrų rodmenis.
1.3. Vamzdžiai plieniniai, besiūliai ir suvirintieji plieno vamzdžiai, atitinkantys LST EN 10255 LST EN
10220:2003 standartą. Kontrolės dokumentų tipai Plieninių dujotiekių sienelės storis neturi būti plonesnis kaip 2mm.
Plienins dujų vamzdis gruntuotas (juoda arba žalia spalva) DIN2440/EN10255-M. 20(¾’’ 26,9X2,65), 40(1 ½
‘’48,3x3,25). Mechaninės charakteristikos ilgio ir formos toliarancija pagal EN 10255, takumo riba (mpa) 195,
tempimo riba (MPa) min 320 maks 520, suvirinamumas C0.2, Mn 1.4, P 0.035, S0.03

1.4. Plieninės fasoninės dalys -perėjimai, alkūnės, trišakiai, aklės– atitinkančios standartą LST EN 10253-1:
2002, pagamintos iš ramaus stingimo plieno. Medžiaga – kaip ir tiesių vamzdžių.
1.5 Apsauginis dėklas ant dujotiekio: cinkuotas metalinis vamzdis ant dujotiekio jo susikirtimo su
pertvarinėmis konstrukcijom vietose, įrengiamas pagal norminių dokumentą TD-LI-81 1.20 ir taisyklių p. 57.

1.6. Gruntuojamas, dažomas sausas, švarus metalo paviršius. Aplinkos oro temperatūra ir santykinė oro
drėgmė turi tenkinti medžiagų gamintojo instrukcijos reikalavimus. Paviršių nuvalius, gruntavimas turi būti pradėtas
ne vėliau kaip po 6 val. Dažų sluoksnis užnešamas beoriu purkštuvu, teptuku. Virinamos konstrukcijos paviršiai ir
suvirintojo darbo vieta turi būti apsaugota nuo lietaus, sniego, vėjo. Kai aplinkos temperatūra yra žemesnė už -20°C,
jungties metalą prieš suvirinimą būtina pašildyti iki +50°C arba pakeltii aplinkos temperatūrą iki +5°C naudojant
specialias palapines. Korozijos rūšys lokalinė pagal LST EN ISO 8504-1:2002. Aplinkos korozijos klasė pagal LST
EN ISO 12944-2:2018 C3 vidutinė, Vamzdyno paviršiaus paruošimo klasė pagal EN 1294-4 St2, St3. Dangos
ilgaamžiškumas vidutinis, klasė M (7-15 metų). Dažų sluoksnio storis turi atitikti pasirinkto gamintojo dažymo
sistemos nustatytus storio ir sluoksnių skaičiaus reikalavimus, priklausomai nuo dažų sistemą sudarančių produktų,
žaliavų ir padengimo technologijų.
1.7. Rutulinis čiaupas dujoms PN 16 DN50, DN25, DN20, DN15 dujoms PN 16. Kontrolės dokumentų
lygmuo LST EN 10204-3.1. LST EN 331:2016 „Pastatuose naudojamų dujinių įrenginių ranka valdomos rutulinės
sklendės ir kūginės kamštinės sklendės su uždaru dugnu“; LST EN 13547:2014 „Pramoninės sklendės. Vario lydinio
rutulinės sklendės“; LST EN 13774:2013 „16 bar arba mažesnio didžiausiojo eksploatacinio slėgio dujų skirstomųjų
sistemų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“
1.8 Plieniniai dujotiekio vamzdžiai jungiami, juos suvirinant pagal LST EN ISO 15607:2005 „Metalų
suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Bendrosios taisyklės (ISO 15607:2003). Suvirintojų kvalifikacija
pagal LST EN 287-1. Siūlių kontrolė pagal EN 970 ST EN 444 LST EN 5817.

2. PE dujotiekio vamzdynai, jų markiravimas
Polietileninio dujotiekio vamzdžių, naudojamų naujai įrengiant, rekonstruojant (pertvarkant) dujų skirstymo
sistemą atviru (tranšėjiniu) klojimo būdu techniniai reikalavimai:
Gaminys

Vamzdis
PE 100

Charakteristika

Reikalavimai

Standartas

LST EN 1555-2:2010 „Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui tiekti.
Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai“ arba lygiavertis.

Vamzdžių standartinis
matmenų santykis (SDR)

SDR 11

Gaminio žaliava
(medžiaga)
Slėgio klasė
Naudojama terpė

PE 100
Ne žemesnė nei PN 10 (10 bar)
Gamtinės dujos

Vamzdžio sluoksniai
Spalva

Vamzdžio klojimo būdas

Standartas

Vamzdis
PE 100RC

Vieno sluoksnio arba dviejų sluoksnių (abu sluoksniai pagaminti iš PE 100
žaliavos)
Oranžiniai arba juodi su geltonomis arba oranžinėmis juostomis (Pagal LST
EN 1555-2:2010 arba lygiavertį standartą)
Skirtas kloti atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio paklotu.
(Pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. 1-162 patvirtintas „Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės“
reikalavimus)
LST EN 1555-2:2010 „Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui tiekti.
Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai“ arba lygiavertis.
Vamzdis turi atitikti PAS 1075 specifikacijų reikalavimus ir turėti tai
patvirtinančius sertifikatus.
Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje
organizacijoje, kuri yra akredituota pagal PAS 1075 statybos produktų
sertifikavimo srityje (Pvz. DIN Certco, TUV ar kt.).

Vamzdžių standartinis
matmenų santykis (SDR)

SDR 11

Vamzdžio sluoksniai

Viensluoksnis – PAS 1075 1 tipas; arba
Dvisluoksnis (abu sluoksniai PE 100-RC) – PAS 1075 2 tipas:
• Vidinio sluoksnio storis sudaro 90 % viso sienelės storio;
• Išorinio sluoksnio storis sudaro 10% viso sienelės storio.

Gaminio žaliava
(medžiaga)

PE 100-RC (Visi sluoksniai)

Spalva

Slėgio klasė
Naudojama terpė
Vamzdžio klojimo būdas

Viensluoksnis:
Oranžiniai arba juodi su geltonomis arba oranžinėmis juostomis (Pagal LST
EN 1555-2:2010 arba lygiavertį standartą)
Dvisluoksniai:
Vidinis sluoksni – juodos spalvos;
Išorinis sluoksnis – oranžinės arba geltonos spalvos;
Ne žemesnė nei PN 10 (10 bar)
Gamtinės dujos
Vamzdžiai gali būti montuojami be grunto pakloto ir užpilami esamu gruntu
(vadovaujantis vamzdžio gamintojo instrukcija).

3. Fasoninės dalys ir armatūra
Polietileninio dujotiekio vamzdžių jungiamųjų detalių, naudojamų naujai įrengiant ar rekonstruojant
(pertvarkant) požeminę dujų skirstymo sistemą, techniniai reikalavimai:
Pavadinimas
Charakteristika
Reikalavimai
/medžiaga*
LST EN 1555-3:2010+A1 „Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui
Standartas
tiekti. Polietilenas (PE). 3 dalis. Jungiamosios detalės“ arba lygiavertis.
Jungiamųjų
detalių
Polietileninio
standartinis
dujotiekio
SDR11
matmenų santykis
vamzdžių
(SDR)
jungiamosios
Didelio tankio polietilenas: PE 100, PE100-RC
detalės su elektrine Gaminio žaliava
kaitinimo spirale
Slėgio klasė
ne žemesnė nei PN 10 (10 bar)
(mova, prailginta
Naudojimo terpė
Gamtinės dujos
mova, redukcinė
Jungiamųjų detalių
mova, aklė, alkūnė, standartinis
SDR11
trišakis, apkaba)
matmenų santykis
(SDR)
Gaminio žaliava
Didelio tankio polietilenas: PE 100, PE 100-RC

Slėgio klasė

ne žemesnė nei PN 10 (10 bar)

Balno atvamzdis

Balnai naudojami tik su užvirinamais balno atvamzdžiais. Balno
pragręžimo vieta (atvamzdis) užvirinamas.

Naudojimo terpė

Gamtinės dujos

Jungiamųjų detalių
standartinis
matmenų santykis
(SDR)
Gaminio žaliava
MOP

SDR11
Didelio tankio polietilenas: PE 100, PE 100-RC
ne žemesnė nei PN 5 (5 bar)

Naudojimo terpė

Gamtinės dujos

Vardinis srautas

Ne mažesnis kaip 30 m3/h pralaidumas prie 3 bar.

Jungiamųjų detalių
standartinis
matmenų santykis
(SDR)
Gaminio žaliava
Slėgio klasė

SDR11
Didelio tankio polietilenas: PE 100, PE 100-RC
Ne žemesnė nei PN 10 (10 bar)

Naudojimo terpė

Gamtinės dujos

Jungiamųjų detalių
standartinis
matmenų santykis
(SDR)

SDR11

Gaminio žaliava

Didelio tankio polietilenas: PE 100, PE 100-RC

Naudojimo terpė

Gamtinės dujos

Slėgio klasė
Ne žemesnė nei PN 10 (10 bar)
Pralaidumas
Pilno pralaidumo
*Naudojamos medžiagos, kurių pagaminimo data yra ne senesnė kaip 2 m nuo objekto darbų užbaigimo dienos.

4. Apsauginiai dėklai
Apsauginių dėklų, naudojamų naujai įrengiant ar rekonstruojant (pertvarkant) požeminę dujų skirstymo
sistemą, techniniai reikalavimai:
Apsauginio dėklo
panaudojimas
Polietileniniai
dujotiekio įvadai į
DSRĮt (įvadinės
apskaitos spintelė su
baze)

Apsauginio dėklo
charakteristika

Apsauginio dėklo reikalavimai

Standartas

LST EN 1555-2:2010 „Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam
kurui tiekti. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai“ arba lygiavertis.

Apsauginio dėklo
standartinis matmenų
santykis (SDR)

SDR 11; SDR 15; SDR 17

Gaminio žaliava
Spalva
Naudojimo terpė

Didelio tankio polietilenas: PE 80, PE 100, PE 100-RC
Oranžiniai arba juodi su geltonomis arba oranžinėmis juostomis
(Pagal LST EN 1555-2:2010 arba lygiavertį standartą)
Gamtinės dujos

Polietileniniai
dujotiekio įvadai į
DSRĮt (įvadinės
apskaitos spintelė be
bazės)

Išorinio apsauginio
dėklo žaliava

Cinkuotas apsauginis dėklas

Vidinis apsauginio
dėklo žaliava

Didelio tankio polietilenas: PE 80, PE 100, PE 100-RC

Spalva

Oranžiniai arba juodi su geltonomis arba oranžinėmis juostomis
(Pagal LST EN 1555-2:2010 arba lygiavertį standartą)

Apsauginio dėklo
standartinis matmenų
santykis (SDR)

SDR 11; SDR 15; SDR 17

Vidinio apsauginio
dėklo standartas

LST EN 1555-2:2010 „Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam
kurui tiekti. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai“

5 Indikacinis laidas ir įspėjamoji juosta
Kad būtų galima dujų vamzdį rasti jo neatkasant, prie vamzdžio tvirtinamas indikacinis laidininkas ( 1,5 mm2
skerspjūvio dviejų viengyslių laidininkų su dviguba izoliacija varinis laidas / kabelis ). Laidas turi būti skirtas
kloti į gruntą - požemio darbams.
Indikacinis laidas prie vamzdžio tvirtinamas prieš nuleidžiant vamzdį į tranšėją. Laidas tvirtinamas ne
mažesnio kaip 15 mm pločio lipnia juosta, ji apsukama > 3 kartus aplink vamzdį:
- kas 1 m, kai laidas tvirtinamas prie vamzdžio viršutinės dalies arba kai dujotiekis dedamas į apsauginį dėklą;
- ne toliau kaip 50 mm nuo indikacinio laido jungčių.
Dujotiekio įvaduose indikacinis laidas turi būti išvedamas į žemės paviršių dujotiekio apsauginio dėklo viduje.
Jei dujotiekio įvado ilgis daugiau kaip 100 m, indikacinio laido kontrolės punktas papildomai įrengiamas ir įvado
prijungimo prie skirstomojo dujotiekio vietoje.
Nutiesus dujotiekį arba dujotiekio įvadą, turi būti patikrintas indikacinio laido bei jo jungčių ir atšakų
elektrinis vientisumas.
Indikacinio laido kontrolės punkto įrengimas DSRĮt spintelėje:

6. Vamzdynų montavimas
Dujotiekio vamzdžių tiesimo darbus gali atlikti tik kvalifikuota tarnyba. Vadovautis „Skirstomųjų
dujotiekų įrengimo taisyklių“ 153 ÷158 punktais.
7 Sujungimas jungiamosiomis detalėmis su elektrine kaitinimo spirale
Polietileniniai vamzdžiai sujungiami ir fasoninės dalys prijungiamos sandūrinių suvirinimu
(kaitinamuoju elementu).
PE dujotiekio suvirinimo įranga turi atitikti EB techninius įvertinimus, turėti atitikties sertifikatus
arba EB atitikties deklaracijas. Įrangos sertifikatai arba atitikties deklaracijos turi būti pateiktos AB
„Energijos skirstymo operatoriui“; Lietuvos standartas LST EN ISO 2553:2014 „Suvirinimas ir panašūs
procesai. Simbolinis vaizdavimas brėžiniuose. Suvirintosios jungtys (ISO 2553:2013)“.
Vadovautis „Skirstomųjų dujotiekų įrengimo taisyklių“ 166 ÷169 punktais.
8 Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai
Statybos darbams turi vadovauti kvalifikuotas statybos vadovas. Aptverti statybos teritoriją. Atlikti trasų
nužymėjimą vietoje. Augalinį gruntą sandėliuoti atskirai.
Kai statybvietė (žemės darbų vykdymo vietai) yra numatytos specialiosios naudojimo sąlygos, statinio
statybos vadovas taip pat privalo:
- Pradėti vykdyti darbus tik po to, kai yra gautas įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiški
pritarimai (kai jie yra reikalingi), statinio projektas arba žemės darbų vykdymo aprašas ir schema (kai nereikalingas
statinio projektas), statybos darbų žurnalas (kai jis privalomas) ir statinio nužymėjimo vietoje aktas su statinių
nužymėjimo nuotraukomis (schemomis, planais).
- Iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkus
(naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešdamas jiems tikslų
žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės darbus reikia vykdyti kelių apsaugos (gatvių) bei kelio statinių
apsaugos zonoje, informuoti teritorinės policijos įstaigas.
- Žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros paveldo
objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugojamų teritorijų, bei jų apsaugos zonų ribas, imtis priemonių apsaugoti
statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos.
- Žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose, suderinti su juos eksploatuojančiomis
įmonėmis, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti įmonių atstovų nurodymus (STR
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ V skyriumi „Žemės darbai“).
Atkastieji inžinieriniai tinklai užpilami dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Užpilamas gruntas.
Užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios. Atstatomas išardytos
dangos ir žali plotai.
Turi būti padaroma paklotų požeminių komunikacijų kontrolinė geodezinė nuotrauka.

DN, mm
≤ 125
160
200
225

Tranšėjos iškasimas ir jos užpylimas teritorijose be dangos

Dujotiekio
tranšėjos plotis B
min, m
0,25
0,30
0,35
0,40

Tranšėjos iškasimas ir jos užpylimas teritorijose su danga

9 Prijungimas prie veikiančio dujotiekio
Prijungimas naujai sumontuoto dujotiekio prie veikiančio dujotiekio atliekamas vadovaujantis „ Gamtinių dujų,
suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių“ reikalavimais. Darbas atliekamas
pagal paskyrą-leidimą SDF-2 vadovaujant darbų vadovui.

10 Paleidimo ir derinimo darbai bei statybos užbaigimas
Pastato dujų sistemų įrengimo, pertvarkymo (rekonstravimo) darbų techninė priežiūra (toliau – techninė
priežiūra) yra privaloma. Vadovautis „Skirstomųjų dujotiekų įrengimo taisyklių“ 13 priedo 6 ÷14 punktais.
Kai yra visiškai užbaigti dujotiekio ir jo įrenginių bandymo darbai, užpildomas pastato dujų sistemos
montavimo darbų techninis pasas (Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės Taisyklių 10 priedas) su
bandymo rezultatų aktu, saugo pastato (namo) savininkas, o jo kopiją – dujų įmonė, išdavusi prisijungimo
sąlygas Vadovautis „Skirstomųjų dujotiekų įrengimo taisyklių“ 13 priedo 15÷17 punktais, STR 1.05.01:2017
Statybos užbaigimas
Pastato dujų sistemos įrengimo užbaigimo akto teigiamos išvados ir Valstybinės energetikos inspekcijos
išduota dujų įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma suteikia teisę užpildyti pastato dujų sistemą
dujomis, kai pastato dujų sistemoje įrengtų dujinių prietaisų bendra vardinė galia yra didesnė kaip 100 kW.

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS
Lapas
L-1
L-2
L-3
L-4
L-5

Pavadinimas
Bendri duomenys
Sklypo planas su dujotiekiu M 1:500.
Fasadai su projektiniais sprendimais
Aksonometrinė schema. Montavimo principinės schemos
Medžiagų, sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pastabos

3 lapai

BENDRIEJI RODIKLIAI
`Pavadinimas

Mato
Kiekis
Pastabos
vienetas
IV. INŽINERINIAI TINKLAI
(nurodant kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimus)
4. montuojamų dujotiekių tinklų ilgis *
m
61,0
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)
mm
PE DN20
PL DN40
PL DN20
NUORODŲ IR PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
1. Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės 2016 m, suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

LAUKO DUJOTIEKIO TECHNINIAI RODIKLIAI
Dujų rūšis- 2-os šeimos , H grupė.
Dujų slėgis- 3bar., 21mbar.
Dujotiekio skersmuo Pe DN20, Pl DN40, Pl DN32, Pl DN20

BENDRI DUOMENYS
Dujotiekiui bus naudojami plieniniai dažyti ir izoliuoti polimerine izokiacija vamzdžiai, atitinkantys
LST EN ISO 31832013.
Vidutinio slėgio dujotiekiui naudojami vamzdžiai d 20 mm, dujų slėgis iki 3bar. Dujų slėgio ir dujų
skersmens sandauga yra 60 (bar×mm). Tai yra mažiau negu 3500(bar×mm). Dujotiekis ypatingų statinių
kategorijai nepriskiriamas.
Šis projektas atitinka projekto rengimo dokumentus ir esminius statinio reikalavimus.
Projekto dalies vadovas

G. Sutula

1

M5
Į IIa.
M4
Į Ia.

M6
Į Ia. M7
Į IIa.

M2

Stu Į IIa. M3
mb Į Ia.
rų g
. 23

x6063430.98
y580935.47

Dujotiekio apsaugos zona

M1 B50
Iki pastato apšiltinimo pražios
atitraukti dujotiekio įvadą ir
spintelę su slėgio reguliatorium

Esamas naikinamas dujotiekis dujotiekis
Projektuojamas dujotiekis

x6063430.55
y580935.21

Pasijungimo vieta PEØ20

0
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ŽYMUO

CPO128667-19/47-TDP-D-L-2

Lapas

Lapų

1

1

Atnaujinant (modernizuojant) pastatą, apšiltinimas 20cm. Dujotiekį ir spintelę su slėgio reguliatorium
atitraukti nuo namo apie 25 cm. Esamą dujotiekį naikinti. Darbus atlikti prieš fasado šiltinimo darbus.

12.32
11.92

10.53

10.31

7.48

6.40

6.20

Esamą dumtraukį- ortakį prailginti
per apšiltinimo sluoksnį. Gyventojų
privati nuosavybė. Darbus turi
atlikti katilą aptarnaujanti įmonė
arba asmuo.

M2 Sujungti su
esamu dujotiekiu
4.69
4.43

4.69

M3 Sujungti su
esamu dujotiekiu
3.15

2.95

Ø20

1.44

1.44

Ø40 M2'

0.42

Ø20
0.06
-0.24

-0.42

0.00
0.31
0.01

M1'
381

D

-0.36

-0.58
624

C

376

B

A
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Lapas

Lapų

1

3

Atnaujinant (modernizuojant) pastatą, apšiltinimas 20cm. Dujotiekį ir spintelę su slėgio reguliatorium
atitraukti nuo namo apie 25 cm. Esamą dujotiekį naikinti. Darbus atlikti prieš fasado šiltinimo darbus.
12.32
11.92

10.53

10.31

7.48

M7 Sujungti su
esamu dujotiekiu

M5 Sujungti su
esamu dujotiekiu

6.20

6.40

4.69
4.69

Ø20

Esamą dumtraukį- ortakį prailginti
per apšiltinimo sluoksnį. Gyventojų
privati nuosavybė. Darbus turi
atlikti katilą aptarnaujanti įmonė
2.95
arba asmuo.

Ø20

Ø40

3.15

M6'

M6 Sujungti su
esamu dujotiekiu

Ø20
M5'

Ø20

M4 Sujungti su
esamu dujotiekiu

M4'

0.50
-0.36

0.00

0.29

Esama elektros KAS,
atitraukima nuo pastato

376

A

Ø40

0.42
-0.26

-0.04

624

B

1.44

381

C

D

0
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Atnaujinant (modernizuojant) pastatą, apšiltinimas 20cm. Dujotiekį ir spintelę su slėgio reguliatorium
atitraukti nuo namo apie 25 cm. Esamą dujotiekį naikinti. Darbus atlikti prieš fasado šiltinimo darbus.
12.32
11.92

10.53

10.31

7.48

6.40

4.69
4.43
3.67
3.15

1.44

Ø40

0.42
-0.12

-0.26

-0.42

463

6

409

5

342

4

409

463

3

2

1
Esamas naikinamas dujotiekis dujotiekis
Projektuojamas dujotiekis
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Lapas
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3
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AKSONOMETRINĖ SCHEMA

DŪMTRAUKIO - ORTAKIO IŠVEDIMO PER SIENĄ PRINCIPINĖ SCHEMA
5

3
3

4

2

Pagal gamintojo reikalavimus

~6,4m

M4 Sujungti su
esamu dujotiekiu

M5 Sujungti su
esamu dujotiekiu

1

Ø20

Ø20
~3,0m

≥0,1m.
M7 Sujungti su
esamu dujotiekiu

Ø40

1. Dujinis katilas
2. Dūmtraukio - ortakio išvadas iš katilo
3. Koncentrinė alkūnė 87°
4. Perėjimas per sieną (kertant pastato konstrukcijas be sujungimų)
5. Antgalis
6. Dekoratyvinis žiedas

~2,2m
~2,0m

Ø20

M5'

REGULIATORIAUS ESANČIO SPINTELĖJE ĮRENGIMO PRINCIPINĖ SCHEMA

M6'

M4'

~0,5m

M6 Sujungti su
esamu dujotiekiu

M4 Sujungti su
esamu dujotiekiu

M2 Sujungti su
esamu dujotiekiu
M3 Sujungti su
esamu dujotiekiu

~6,2m

~3,5m

Ø20

Ø40

Čiaupas Ø20

Esamas naikinamas dujotiekis dujotiekis

Ø25
M1'

Projektuojamas dujotiekis

~0,8m
~0,6m

Įvado apsauga

M2'
Slėgio reguliatorius B25

.s.
0v
Ø2 amas
se

M1
Iki pastato apšiltinimo pražios
atitraukti dujotiekio įvadą ir spintelę
su slėgio reguliatorium
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Aksonometrinė schema. Montavimo principinės schemos

0
Statytojas: UAB “MANO BŪSTAS VILNIUS”
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ŽYMUO

CPO128667-19/47-TDP-D-L-4

Lapas

Lapų

1

1

7. MEDŽIAGŲ, SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS
PAVADINIMAS

POZ.
1

2
1.
2.
3.

LST EN 120072:2012
LST EN ISO
31832013

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

API-6D kokybės
lygmuo LST EN
10204-3.1

LSN EN 1294-4

3

Didelio tankio polietileniniai vamzdžiai atitinkantys
LST EN 12007-2:2012 standartą 20  3,0
Mova PE 100 SDR 11 (ISO S5)
d 20
Plieninis dažytas vamzdis
d40
(skersmuo turi atitikti esamo dujotiekio įvado skersmenį)
Plieninis dažytas vamzdis
d25
(skersmuo turi atitikti esamo dujotiekio įvado skersmenį)
Plieninis dažytas vamzdis
d20
(skersmuo turi atitikti esamo dujotiekio įvado skersmenį)
Plieninė alkynė
d40
Plieninė alkynė
d20
Plienins perėjimas
d40>20
Plieninis dėklas Ø 50 L=0,5m
Plieninis dėklas Ø 40 L=0,5m
Plieninis movinis rutulinis čiaupas d40
Plieninis movinis rutulinis čiaupas d25
Plieninis movinis rutulinis čiaupas d20
Vamzdyno išbandymas sandarumui ir stiprumui
Žolės atsėjimas
Grunto kasimas
Pasijungimas prie veikiančio vidutinio slėgio dujotiekio
Ped20
Dujotiekio apsauga prie įvado
Vamzdyno gruntavimas ir dažymas du kartus
Esamos dėžutės su slėgio reguliatorium atitraukimas
Esamo dujotiekio naikinimas PL40-20 (dujotiekis esantis
ant fasado)

ŽYMUO

VNT
MATAS
5

VNT
KIEKIS
6

4
TS 2.

m.

2,0

TS 2.
TS 1.3.

vnt.
m.

1
40,9

TS 1.3

m.

6,0

TS 1.3

m.

12,9

TS 1.4
TS 1.4
TS 1.4
TS 1.5
TS 1.5
TS 1.7
TS 1.7
TS 1.7
TS 1.2
TS 8
TS 8
TS 9

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
m
m2
m3
vnt.

1
6
3
1
5
2
1
5
61,8
2,0
4,0
1

TS 4
TS 1.5
TS 5

vnt.
m2
vnt.
m.

1
7,1
1
64,0

