Hidraulinių bandymų
reglamentavimas ir
praktika

LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus
1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211);
823. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį vamzdynų priežiūros meistras turi apžiūrėti termofikacinius vamzdynus ir
kasmet tikrinti jų sandarumą hidrauliniu būdu.
863. Požeminių vamzdynų tvirtumas įvertinamas atsižvelgiant į kasmet atliekamų ir buvusių hidraulinių
bandymų analizės rezultatus.
874. Iki prasidedant šildymo sezonui reikia atlikti suremontuotų tinklų sandarumo ir tvirtumo bandymą
hidrauliniu slėgiu.
2. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisykles (patv. 2010-0407 d. įs. Nr. 1-111;
107.6. šilumos tinklai ir šilumos naudojimo įrenginiai po remonto turi būti išbandomi hidrauliškai.
143. Visi naujai sumontuoti šilumos perdavimo vamzdynai turi būti išbandomi hidrauliškai.
148. Šilumos tinklų, išskyrus garo vamzdynus, stiprumas ir sandarumas turi būti tikrinamas kasmet hidrauliniais
bandymais po šildymo sezono atlikus remonto darbus ir suderinus su šilumą tiekiančia įmone.
3. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisykles
(patv. 2009-04-10 d. įs. Nr. 1-82).
146. Bekanalių ir nepereinamuose kanaluose sumontuotų centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynų hidraulinis
stiprumo bandymas, skaičiuojant nuo eksploatacijos metu atlikto pirmo hidraulinio stiprumo bandymo, atliekamas
kas metai baigus šildymo sezoną. Pirmas hidraulinis stiprumo bandymas bekanaliams vamzdynams atliekamas:
146.1. po 10 metų nuo jų eksploatavimo pradžios, jeigu drėgmės signalizacija nenustatomas vandens
įsiskverbimas į izoliaciją;
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LR teisės aktai reglamentuojantys HB temperatūras
Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių, Vandens
garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių ir Elektrinių ir
elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimai
a). Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės –
p.149. Hidrauliniam bandymui atlikti šilumos tinklų vamzdynus reikia užpildyti ne aukštesnės kaip
+45 °C temperatūros vandeniu. Kai šilumos tinklai bandomi hidrauliniu slėgiu, šilumos punktai ir
šildymo sistemos turi būti patikimai atjungti nuo jų.
b). Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo
taisyklės – p. 144÷148
temperatūra nenurodoma;
c). Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės – p.878. Hidrauliniam bandymui
atlikti šilumos tinklo vamzdynas vandeniu turi būti užpildytas:
878.1. atliekant bandymus iš šilumos šaltinio su stacionariu siurbliu ir didelės apimties
šilumos tinklų ruože ne aukštesnės kaip +50 °C temperatūros vandeniu;
878.2. atliekant bandymus su kilnojamu siurbliu G iki 50 m3/h mažos apimties
(lokaliame) šilumos tinklų ruože, ne aukštesnės kaip +60 °C temperatūros vandeniu.
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HB Vilniaus miesto šilumos tinkluose

Hidraulinių bandymų zonos

Skirstymo į zonas privalumai:
-greitis, mobilumas, defektų
suradimas
-vandens kiekis
-personalo koncentracija į vieną
vietą
- Sandarumo patikra per
mechaninius skaitiklius
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HB Vilniaus miesto šilumos tinkluose
Mobilios katilinės pastatymo vietos
Problematika:
Katilinės ir kuro
talpyklos pastatymas
ant vejos, sudėtingas
privažiavimas per
bortus, užtvarus ir pan.
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HB Vilniaus miesto šilumos tinkluose
Vilniaus šilumos tinklai hidraulinius bandymus atlieka kilnojamu siurbliu esant tinklo
sąlygoms:
P=16bar;
T=60°C;
Bandymų trukmė 30 min.
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HB Vilniaus miesto šilumos tinkluose
Nutekėjimo paieškos prietaisai
Akustinis vandens nutekėjimo ieškiklis
„HYDROLUX HLE 5000“

Akustinis nutekėjimo ieškiklis „Hydrolux HLE 5000“ skirtas nutekėjimo vietos
nustatymui kanaliniuose šilumos tiekimo vamzdynuose tiesiogiai nuo žemės
paviršiaus. Akustinis nutekėjimo ieškiklis „Hydrolux HLE 5000“ pjezomikrofonų
pagalba sustiprina atsiradusio nutekėjimo garsą, automatiškai parenka filtrus
pašalinių garsų likvidavimui.
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Nutekėjimo ieškiklis (koreliatorius)
„FUJI LEAK NOISE
CORRELATOR LC2500“

Nutekėjimo ieškiklis „Fuji Leak Noise Correlator LC2500“ skirtas
nutekėjimo vietos nustatymui kanaliniuose šilumos tiekimo
vamzdynuose. Koreliatorius – tai prietaisas, kuris išskaičiuoja dviejų
daviklių gaunamų signalų koreliacijos koeficientą. Siųstuvai, gautą
signalą iš daviklių persiunčia į pagrindinį bloką (koreliatorių).
Pagrindinis blokas išskaičiuoja gautų siųstuvų signalų koreliacijos
koeficientą, laiko uždelsimo diapazoną ir nustato tikslią nutekėjimo
vietą.

HB Vilniaus miesto šilumos tinkluose
Bekanaliai vamzdynai
Reflektometras „RISER BOND

Bekanalių vamzdynų defektų paieškai naudojamas reflektometras.

1205 CXH“

Rodomi defektai:
-Drėgmė
-Nėra grandinės
-Atstumai

Bekanalinių vamzdynų defektai, vnt.

76

Nėra grandinės

Drėgmė

59
Statybininkai vykdantys kasimo darbus pažeidžia bekanalių
tinklų izoliaciją ir kt., nesikreipia į eksploatuojančia
organizaciją.
Baudos dėl statybininkų pažeidimų santykinai nedidelės,
lyginant su remonto sąnaudomis ateityje.
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HB Vilniaus miesto šilumos tinkluose
HB nustatyti defektai pagal paklojimo būdą
Vamzdynų trūkimai HB metu (2016 iki 2018-08-28), vnt.

Požeminis kanalinis

212

54

Kolektoriai, techniniai koridoriai

Požeminis bekanalinis

Antžeminiai ir kiti
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HB Vilniaus miesto šilumos tinkluose
Aero-termo nuotrauka
Aero-termo nuotraukų
privalumai situacijos
įvertinimui:
-45% defektai aiškiai matomi
šioje nuotraukoje
-26,5 km potencialiai avaringų
vamzdyno ruožų
-Toponuotraukos GIS duomenų
patikslinimas
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Ačiū!
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www.chc.lt

